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DINHEIRO TEM, MAS
ISSO NÃO É TUDO

‘SURREAL E
FANTASMAGÓRICA’

Aos menos abastados, blocos cinzas e
frios, os ‘conjuntos habitacionais’.
Por Felipe Quintas, página 2

Uma das qualidades de um governante é a
capacidade de reduzir o impacto de crises.
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Velho Continente será mais rigoroso ao
cobrar medidas concretas de ajuste.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

Divulgação

Mundo perde
US$ 22 tri na
crise, mas
EUA ganham
O mundo perdeu US$ 22 trilhões em produção esperada para
2024 como resultado da Covid-19,
em relação ao que o Fundo Monetário Internacional (FMI) projetava em janeiro de 2020. A perda de
2,82% do Produto Interno Bruto
(PIB) mundial atingiu quase todos
os países, inclusive a China.
A exceção são os Estados Unidos. A estimativa do FMI é que a
economia norte-americana avance
0,5% em relação ao previsto em
janeiro do ano passado.
Desde março de 2020, os governos gastaram US$ 16 trilhões
fornecendo apoio fiscal, e os bancos centrais globais aumentaram
seus balanços em US$ 7,5 trilhões
combinados. Os déficits são os
maiores desde a Segunda Guerra Mundial, e os bancos centrais
forneceram mais liquidez no ano
passado do que nos últimos 10
anos juntos.
Pesquisa do FMI indica que se
os formuladores de políticas não
tivessem agido, a recessão do ano
passado, que foi a pior recessão em
tempos de paz desde a Grande Depressão, teria sido três vezes pior.

Castillo toma
posse com
presidente do
Peru dia 28
Após 1 mês e 13 dias, a autoridade eleitoral do Peru confirmou, nesta segunda-feira, Pedro
Castillo como novo presidente do
país, após ter vencido o segundo
turno da eleição em 6 de junho
contra a candidata de direita Keiko Fujimori, que aceitou o resultado, mas insiste que foi roubada.
O resultado oficial confirma a
previsão feita pelo Monitor Mercantil ainda na primeira semana
após a votação. As tentativas de
golpe encenadas pela direita não
prosperaram. Keiko tentou, através de apelações, anular urnas por
acusações de fraude. As autoridades eleitorais derrubaram as alegações. Observadores internacionais
confirmaram a lisura da eleição.
O marxista Castillo, que terá
como vice Dina Boluarte, pediu,
em seus primeiros comentários
como presidente eleito, unidade
nacional. “Peço esforço e sacrifício na luta para tornar este um
país justo e soberano”, disse.

Pandemia atinge bolso do brasileiro,
mas não afeta aumento do governo
Trabalhador deverá sofrer sequelas por nove anos

E

nquanto há dinheiro para
o presidente Bolsonaro
reajustar o próprio vencimento e os dos militares, em
até 69%, no início do ano, e
ainda os deputados da base governista aprovarem um fundo
eleitoral de quase R$ 6 bilhões,
o relatório do Banco Mundial
“Emprego em Crise: Trajetória para Melhores Empregos na
América Latina Pós-covid-19”
alerta que os efeitos da pandemia podem afetar, por até nove
anos, os salários dos trabalhadores brasileiros.

No início do ano, o Banco Central já havia projetado queda de
1,3% na renda média dos trabalhadores para 2021.
De acordo com o documento
do Banco Mundial, a crise gerada
pela pandemia vai afetar o mercado de trabalho no Brasil e na
América Latina por um longo período, inclusive com efeito negativo sobre empregos e salários.
O relatório aponta que essa situação vai deixar cicatrizes, como
o aumento no desemprego, na
informalidade e também redução
dos salários. “Na região da ALC

(América Latina e Caribe), as cicatrizes são mais intensas para os
trabalhadores menos qualificados,
sem ensino superior”, diz o documento.
O documento foi divulgado em
junho, e na manhã desta terça-feira um seminário pela internet
com os autores aprofundou o
diagnóstico. O documento também recomenda modificações no
seguro-desemprego e maior atenção às políticas de inclusão de trabalhadores informais no mercado
de trabalho, especialmente no cenário pós-pandemia.

LDO acaba de vez com ganho
real do salário mínimo

Consumo de carne
bovina diminui pelo
quarto ano seguido

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelo Congresso na
semana passada, fixa a correção do
salário mínimo para os próximos
três anos. Os reajustes acompanharão a inflação medida pelo INPC.
Para 2022, foi fixado em R$ 1.147,
reajuste de 4,3% sobre o atual.
Em 2023, será de R$ 1.188,
uma correção de 3,6%. Para o ano
seguinte, o salário mínimo passaria a valer R$ 1.229, aumento de
3,4%. Os percentuais são estimados e serão definidos pelo INPC
até 1º de janeiro de cada ano. Nos
últimos 12 meses, o INPC acumula alta de 9,22%.
A determinação expressa na
LDO acaba com o ganho real do

Levantamento feito pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
(Abiec), a pedido do site Poder360, mostra que o consumo
de carne bovina pelos brasileiros
diminuiu 5% em 2020, para 36kg
por pessoa. É a maior queda desde 2008 e o quarto ano seguido
de redução.
Com preços acima do poder
de consumo do brasileiro médio,
a saída foi buscar proteínas mais
baratas.
O consumo de ovos (251 unidades per capita) subiu 9% em
2020. O de frango subiu 7%,
para 45kg por pessoa, segundo a
Associação Brasileira da Proteína
Animal (ABPA).

A

salário mínimo iniciada em 2003,
com o Governo Lula. A partir de
2011, as leis 12.382 e 13.152 (esta
de 2015) fixaram a regra de correção, que previa aumento pelo
INPC do ano anterior mais ganho
real correspondente à variação do
PIB de dois anos antes.
De 2004 até 2019, o INPC variou 120,18%, e o salário mínimo
foi corrigido em 283,85%, resultando em aumento real de aproximadamente 74,33%. Em 2017 e
2018, porém, não houve aumento
real, apenas reposição da inflação,
porque o PIB ficou negativo naqueles dois anos. Em 2019, houve
ganho real de 1,14%. Em 2020, o
Governo Bolsonaro acabou com
o aumento real.

Caminhoneiros
mantêm greve
a partir da
próxima 2ªfeira
Sem acenos concretos do governo, os caminhoneiros mantêm a greve a partir dos primeiros
minutos do próximo dia 26. O
Conselho Nacional do Transporte
Rodoviário de Cargas (CNTRC),
uma das entidades que encabeça
o movimento, defende o fim do
Preço de Paridade de Importação
(PPI), mecanismo adotado pela
Petrobras e principal responsável
pelo alto custo dos combustíveis.
O preço do diesel atingiu R$
4,594 na semana passada (média
ANP). Em 2017, o óleo chegou a
R$ 3,40, o que deflagrou a greve
que paralisou boa parte do país.
Representantes do CNTRC reclamam que a Petrobras não chamou os caminhoneiros para negociar e tentar evitar a paralisação.
Os motoristas propõem substituir
o PPI pelo Preço de Paridade de
Exportação (PPE), em que seria
mantida a paridade internacional,
mas em outras bases.
O Conselho defende a taxação
da exportação de petróleo bruto
como medida imediata, até que
todo o processo seja analisado.
“Os recursos advindos da taxação
na exportação de petróleo bruto
poderão ser utilizados para compensar estados e União na redução de impostos sobre combustíveis”, defendem em carta aberta
ao presidente Bolsonaro.
A expectativa é que a greve
tenha adesão. Devem continuar
trabalhando os caminhoneiros ligados ao agronegócio, com faturamento em alta devido aos preços elevados das commodities e à
alta produção.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2145
R$ 5,3930
R$ 6,1439
R$ 0,8050
R$ 302,00

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

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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Cidadania – existência: habitação
Por Felipe Quintas

N

ão há necessidade
de aderir à metafísica materialista
– presente em Marx, Feuerbach e no conjunto da Economia Política – para entender a importância vital dos
fatores materiais na constituição da vida humana.
O Padre Leonel Franca,
em seu brilhante livro A Crise do Mundo Moderno (1941),
definiu a pessoa humana
como sendo ontologicamente constituída por três
aspectos inter-relacionados:
subsistência, no sentido da
manutenção vital do organismo humano; inteligência, ou seja, a habilidade da
consciência e elevar-se ao
plano superior da matéria,
compreender a realidade e
de planejar a atuação sobre
ela para cumprir finalidades
éticas; e liberdade, isto é, a
capacidade de transcender
a finitude dos contextos e
realizar a potência criadora
e contemplativa do homem,
entendido, na teologia cristã, como sendo criado à
imagem e semelhança de
Deus.
Das múltiplas conclusões
que podem ser extraídas
dessas premissas, pode-se
ressaltar a capacidade humana de aperfeiçoar, pela
inteligência e pela liberdade,
os seus meios de subsistência, de modo a fortalecer as
condições materiais desses
atributos. O ser humano,
como se sabe, é o único animal irredutível à natureza,
eivado de valores e finalidades próprios que, uma vez
materializados pelo traba-

lho humano, modificam o
seu entorno. Assim, o mundo, para o ser humano, não
é apenas a objetividade natural, como é para os demais
animais, mas objetivação de
propósitos que ultrapassam
os condicionantes físico-químicos extra-humanos.
O entorno humano mais
elementar, em todas as fases da vida, é a casa, não à
toa considerada habitação,
isto é, o local onde se habita, onde a existência transcorre em suas bases. Como
afirmou o filósofo francês
Gaston Bachelard, em sua
obra A Poética do Espaço
(1957), “a casa é o nosso
canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente,
nosso primeiro universo.
É um verdadeiro cosmos.
[...] A casa, na vida do homem, afasta contingências,
multiplica seus conselhos
de continuidade. Sem ela, o
homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem
através das tempestades do
céu e das tempestades da
vida. Ela é corpo e alma.”
(Bachelard – Os Pensadores –
p. 201).
A casa, entendida como
lar e como abrigo, é, assim,
um dos mais importantes
fatores de constituição e de
preservação da personalidade e da pessoa humana. Diz
respeito, portanto, não apenas ao indivíduo, mas a toda
a sociedade, que, feita de indivíduos, não pode subsistir
sem eles e a despeito deles.
Da mesma forma, os indivíduos, como seres sociais,
não são autossuficientes e,
por isso, necessitam dos saberes e fazeres coletivos pa-

ra subsistirem e existirem,
inclusive em seu recinto doméstico.
A habitação, social e historicamente variável em sua
forma e em seus materiais,
é uma manifestação cultural
e, como todo fato de natureza coletiva, possui forte
conteúdo político. Pela sua
importância individual e social, a habitação é um dos
aspectos essenciais da cidadania.

Aos menos
abastados, blocos
cinzas e frios,
conhecidos
por ‘conjuntos
habitacionais’
A emergência dos Estados sociais no século XX
levou ao amplo reconhecimento da importância da
moradia para o bem-estar
humano e, então, a consagrou como um direito de
todos os cidadãos e um dever do poder público.
Infelizmente, a mentalidade dominante dos administradores governamentais
reduziu a habitação a uma
abordagem meramente funcional e utilitarista. Em países capitalistas e socialistas,
desenvolvidos e subdesenvolvidos, foram feitos largos investimentos estatais
para a construção de alojamentos, mas não necessariamente de lares. A casa
foi entendida como sendo
simplesmente uma unidade
física formada pela junção
de materiais e de compartimentos, voltada tão somente para o conforto material,

sem considerar as dimensões estética, existencial,
afetiva e cósmica da casa
descritas por Bachelard.
Como resultado de tais
políticas, aos menos abastados foram reservados blocos cinzas e frios de concreto armado, vulgarmente
conhecidos como “conjuntos habitacionais”. Sem dúvida, eles significaram um
notável avanço em relação
às moradias precárias que,
até então, constituíam a única possibilidade residencial
aos estratos mais baixos da
sociedade.
Todavia a gelidez e a
padronização
simplória
desses conjuntos, em contraste com o aconchego e
a diferenciação das casas e
apartamentos dos andares
superiores da sociedade,
serviram para desprestigiar
o planejamento público
habitacional aos olhos de
grande parte da sociedade.
Tal circunstância alimentou,
no Brasil e em vários outros
países, inclusive de alto padrão de vida como a Inglaterra e a Suécia, a posterior
investida neoliberal contra
os serviços públicos, como
se as forças do mercado realmente pudessem prover a
população dos bens de que
ela necessitava e na qualidade por ela almejada.
Em alguns países, contudo, lideranças e tecnoburocratas mais esclarecidos
procuraram humanizar os
padrões residenciais definidos pelo planejamento
público. Na Argentina, o
governo de Juan Domingo
Perón ganhou o coração
das massas ao financiar,

pela Fundação Eva Perón,
a construção de elegantes
chalés para os trabalhadores e suas famílias. Nasceu,
assim, em 1949, o Barrio
Perón, localizado no bairro
portenho de Saavedra e até
hoje uma referência de política habitacional nacionalista e popular.
Na Noruega, também na
segunda metade da década
de 1940, o governo do Partido Trabalhista criou o Banco Habitacional, um banco
público voltado para o financiamento e a construção
de casas populares, seguindo padrões arquitetônicos
e urbanísticos notadamente
mais arrojados que os dos
demais países europeus e
permitindo aos moradores
o direito de adquiri-las, em
contraste com o restante do
continente onde geralmente
os moradores eram inquilinos do Estado.
Num país vasto como o
Brasil, que possui uma das
menores densidades demográficas do mundo e uma
elevada concentração demográfica em poucas metrópoles a despeito de ser plenamente habitável em toda a
sua extensão, nada, a não ser
a falta de vontade e de organização políticas, justifica
o triste fato de haver tantas
pessoas sem teto ou morando em habitações subumanas como barracos, palafitas
e cortiços, amontoando-se
em favelas e em bairros sujos e degradados, sem acesso
a saneamento básico e outras condições mínimas de
higiene e de decência.
Até mesmo grande parte da classe média mora de

forma precária, habitando
apartamentos
pequenos
e pouco arejados, que em
países mais desenvolvidos
seriam reservados aos segmentos sociais mais pauperizados. São muito poucas e
demasiadamente elitistas as
residências, em nosso país,
que aproveitam as condições excepcionais de luminosidade e de ajardinamento que a natureza tropical e
subtropical proporciona a
todos os brasileiros.
A construção da cidadania no Brasil passa, necessariamente, por uma política habitacional voltada à
dignificação do ser humano
brasileiro, de modo que ser
brasileiro signifique, de fato, distinção e orgulho, como proferido pelo grande
Affonso Celso.
Tamanhas são as possibilidades em nosso país que,
se cada um dos 211 milhões
de brasileiros possuíssem
uma casa de 1.000 m² – vivendo, portanto, como milionários – menos de 2,5%
do território nacional seria
ocupado por residências.
O Brasil tem recursos de
toda ordem mais do que
suficientes para que todos
aqui vivam de forma digna,
mais do que isso inclusive,
luxuosa até. Mas, para isso,
é necessário que o país seja
soberano em tudo que lhe
diga respeito e possa utilizar esses recursos em favor
de cada brasileiro e não da
agiotagem anglo-sionista
transnacional.

o que fazem, agricultura
abandonada, usinas paradas... Esqueci algo?” indaga
o contribuinte chateado.
Nesse contexto, o Diário Oficial do poder público
local chega esta semana à
portaria número 1740 de
nomeação de cargos comissionados, e o Legislativo, ao
número 488. Isso deveria
significar maior qualidade na entrega de serviços
público, mas as reclamações generalizadas contra
o transporte público, as filas de vacinação, a falta de

programas sociais compensatórios em maior escala, o
abandono da classe artística
e até da efetividade no setor de segurança revelam
uma crescente sensação de
situação-limite, ou de quase
colapso administrativo do
poder público, diante da retomada paulatina da atividade produtiva na cidade, embora a arrecadação total nos
cofres da administração já
tenha superado R$ 1 bilhão,
até agora. Inacreditável.
O funcionalismo contabiliza perdas, na forma de

corte no auxílio-alimentação (o famoso “cheque
coxinha”) e no aumento da
alíquota efetiva de descontos nos salários brutos de
33%, para custear as futuras
aposentadorias dos 15 mil
servidores municipais.
Uma das qualidades mais
importantes de um governante é sua capacidade de
reduzir o impacto de crises
– fenômeno que deveria ser
tratado de maneira estratégica e planejada.

Felipe Maruf Quintas é doutorando
em Ciência Política na Universidade
Federal Fluminense.

Dinheiro tem, mas isso não é tudo
Por Ranulfo
Vidigal

N

a publicação denominada Marcha
da Insensatez, a
escritora Bárbara Tuchman
mostra momentos da história em que governantes
têm comportamento míope
e até irracional. Guardadas
as devidas proporções, um
desabafo de um morador
de Campos dos Goytacazes (cidade de mais de 500
mil habitantes) – considerada a capital do açúcar e

do petróleo – deixa claro o
conjunto de preocupações
que assolam os contribuintes que já depositaram mais
de R$ 200 milhões somente
este ano nos cofres municipais, na forma de impostos
diretos e indiretos:
“Uma das cidades mais
ricas do Brasil, que vive de
Facebook e Instagram, nas
páginas tem tudo, na realidade perdeu tudo. Americano e Goytacaz sumiram,
áreas de lazer não existem,
ou abandonadas, política habitacional não existe,
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transporte não existe, prédios históricos estão caindo,
roteiro turístico não existe,
postos de saúde fechados
ou precários, vias esburaca-

Uma das
qualidades de
um governante é
a capacidade de
reduzir o impacto
de crises
das, iluminação deficiente,
urbanização não tem, guarda municipal ninguém sabe
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Covid: Governo não quer gastar mesmo
com alta da fome, mortes e desemprego
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

O ‘empreendedor’, o
porco e a Nova Economia

U

ma máxima nas redações alertava os “focas” (iniciantes em jornalismo, no jargão do século passado):
“Se um cachorro morder um homem, não é notícia; mas
se um homem morder um cachorro…” (um jornal australiano e o paulista Notícias Populares publicaram manchetes
em que o humano atacava o animal).
O ditado não se aplica ao que ocorreu em Franca (SP), domingo passado: um porco mordeu um entregador. A notícia
chama atenção não pelo inusitado, nem pelo fato de pessoas
que assistiram ao ataque terem preferido filmar e rir em vez
de ajudar o motociclista. Atendido em uma UPA, ele levou
14 pontos e recebeu a orientação de repouso.
Aí vem a questão: quem pagará as contas do “empreendedor” enquanto ele estiver de cama, sem poder trabalhar? E o conserto de seu “bem de produção” (a moto)?
Até o fechamento desta coluna, às 17h45 desta terça (20),
nenhum aplicativo havia oferecido apoio. O motociclista
é apenas um número no cadastro dos ubereats e ifoods da
vida, substituído por outro entregador, e lucro que segue.

Cada passo que você dá
O número de atas notariais, documentos feitos em
tabelionatos que comprovam crimes na internet, aumentou 105% em abril quando comparado ao mesmo mês
de 2020 (7.426 este ano contra 3.628). De acordo com os
cartórios, é um dos efeitos da Lei 14.132, publicada em
31 de março, que define como crime a ação de perseguir
alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçandolhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a
capacidade de locomoção ou invadindo ou perturbando
sua esfera de liberdade ou privacidade, sob pena de até 3
anos de prisão, em regime fechado (em inglês, stalking).
A ata notarial é utilizada para a comprovação de crimes
virtuais, como o vazamento de fotos e vídeos íntimos,
perfis falsos, injúrias, difamações e ataques nas redes de
modo geral. O documento pode ser realizado presencialmente em qualquer cartório de notas ou online, pela
plataforma e-notariado.org.br

Volta das estrangeiras
O escritório Lopes Pinto Advogados – LP Law, que
comemora 2 décadas este ano, está confiante no retorno das
empresas estrangeiras do setor de navegação, óleo e gás. A
banca, comandada por Alessander Lopes Pinto, destaca decisões judiciais inéditas pró-arbitragem, como a aceitação pela
Administração Pública de cláusulas contratuais estabelecendo
a arbitragem como forma de decisão de conflitos.

Para o infinito e além
De acordo com relatório do Itaú BBA, que revisou para
cima os números da Bolsa, o Ibovespa deve chegar a 152
mil pontos em dezembro; a previsão anterior era de 135
mil pontos.

Queda no semestre de R$ 218 bi em 2020 para R$ 49 bi em 2021

N

os seis primeiros
meses deste ano,
o Governo Federal executou 22% do orçamento destinado ao combate à Covid-19 no mesmo
período em 2020. Entre janeiro e junho do ano passado, a despesa para este fim
chegou a R$ 217,7 bilhões,
enquanto nos mesmos meses de 2021 este valor ficou
apenas em R$ 49,3 bilhões.
Em 2020, a pandemia teve
início apenas em março e
ao final do semestre contabilizava 60 mil óbitos. No
entanto, no mesmo período
de 2021, ocorreram 306 mil
vítimas da Covid-19.
O aumento do número
de casos e de óbitos no final
de 2020 e a aproximação da
temporada de férias e festas
de fim de ano já anunciavam que a situação em 2021
não seria muito distinta da
de 2020. Ainda assim, o
governo cortou gastos relativos ao enfrentamento à
Covid-19.
Auxílio
Dos cerca de R$ 100 bilhões liberados para este
ano com essa finalidade,
43% destinaram-se à extensão do Auxílio Emergencial,
neste primeiro semestre.
Cerca de três vezes menos
do que foi autorizado no
ano passado, sendo que os
níveis da fome e do desemprego recentes atingiram
patamares mais alarmantes.

Os números fazem parte
do balanço que o Instituto
de Estudos Socioeconômicos (Inesc) fez sobre os
gastos do Orçamento Geral
da União, janeiro a junho de
2021. Considerando todo o
ano de 2021, o montante
orçado para debelar as crises sanitária, econômica e
social provocadas pela pandemia ficou em R$ 98 bilhões, quatro vezes menor
do que a União alocou no
ano passado (cerca de R$
400 bilhões).
“O semestre foi assombroso para o Brasil” resume
a assessora do Inesc, Cleo
Manhas. A pesquisadora
lembra que o Governo Federal impediu o Ministério
da Saúde de realizar amplas
campanhas de esclarecimento e de informação e
sabotou a aquisição de vacinas. Na sua avaliação, o Legislativo também é culpado
pelo grave impacto social
da pandemia. “Demorou
três meses para o Orçamento deste ano ser aprovado
na Câmara e no Senado e,
entre barganhas e negociatas, restaram pífios recursos
para a pandemia”.
Cortes e bloqueios
Entre cortes e bloqueios
realizados pelo Governo
Federal no primeiro semestre de 2021, que somaram
quase R$ 30 bilhões, o Ministério da Saúde perdeu R$
2,2 bilhões e o orçamento

do Ministério da Educação diminuiu em R$ 3,9
bilhões. Apesar dos cortes,
foram preservados R$ 35,6
bilhões em emendas parlamentares. Destas, R$ 18,5
bilhões foram direcionadas
a emendas de relator-geral.
Note-se que a execução
destas emendas em 2020 foi
questionada no que ficou
conhecido como o Orçamento Secreto, pois somente a equipe do presidente
Jair Bolsonaro e os parlamentares envolvidos sabem
quanto cada deputado ou
senador está recebendo, e
é o Planalto quem libera as
emendas.
Hoje, organizadores da
campanha Renda Básica
que Queremos enviaram
para o Ministério da Cidadania um ofício com informações de 1,077 mulheres
que são mães solo e estão
sem receber o auxílio emergencial, em alguns casos,
desde 2020.
Desde que o benefício foi
implantado, em abril do ano
passado, os problemas de
implementação se repetem
e atingem principalmente as
mães solo. No último mês,
a campanha recebeu centenas de relatos de mulheres
que estão em extrema dificuldade porque tiveram o
benefício bloqueado e até
receberam o pagamento
com valor inferior ao qual
elas têm direito.
Por essa razão, os organizadores da campanha atu-

alizaram as listas de mães
solo que tiveram problemas
no recebimento das parcelas do auxílio emergencial
para encaminhar, por ofício,
ao Ministério da Cidadania,
com cópia para a Defensoria Pública da União (DPU).
Foram identificados 10 problemas mais frequentes,
como: mães solo que continuam em processamento, mesmo governo tendo
estabelecido o prazo de 27
de abril para avaliar todos
os casos pendentes, mães
solo negadas sem justificativa e as que tiveram decisão
judicial favorável, mas ainda
não receberam.
Segundo Paola Carvalho, diretora de Relações
Institucionais da Rede
Brasileira de Renda Básica, uma das organizações
integrantes da campanha,
o objetivo do ofício é,
mais uma vez, apontar os
gargalos do sistema que
impedem o pagamento de
quem tem direito.
“É muito cruel um beneficiário não receber, mesmo
tendo direito, e é mais grave ainda uma mulher que é
mãe solo passar pela mesma
situação. Além de desumano, é humilhante. Privá-las
do auxílio é permitir que
fiquem ainda mais vulneráveis do que já são e sem
condições de buscar trabalho nas ruas porque, na
maioria das vezes, não têm
com quem deixar os filhos
menores”, desabafa.

Reclamações: 48 correspondentes bancários punidos
O balanço do resultado
das novas regras adotadas
pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e pela Associação Brasileira de Bancos
(ABBC) mostra que 48 correspondentes bancários foram punidos no mês de maio
por causa de reclamações de
consumidores. Destes, 20 foram advertidos e 2 tiveram
a atuação interrompida permanentemente, informou a
federação nesta terça-feira.
O número de sanções é o
mesmo registrado em abril.
“O resultado é fruto das medidas de Autorregulação do
Consignado, que trazem um
pacote de iniciativas voltadas
à transparência, ao combate
ao assédio comercial e à qualificação de correspondentes,
além de tratar de maneira especial a questão da proteção
dos dados dos consumidores”, diz a Febraban.
De janeiro de 2020, entrada em vigor da autor-

regulação, a maio de 2021,
484 empresas que prestam
serviços de correspondente
receberam sanções. Ao todo,
239 correspondentes foram
advertidos e 100 tiveram suas atividades suspensas temporariamente. Nos casos em
que houve reincidência, os
agentes tiveram suas atividades suspensas por prazos que
variam entre 5 e 30 dias.
“Não se pode tolerar práticas que possam lesar consumidores e tragam danos
a todo o setor. O objetivo
das sanções, além de coibir
ilegalidades, é garantir que o
desempenho das atividades
esteja em linha com os parâmetros éticos e de qualidade transmitidos aos agentes de crédito que atuam em
nome dos bancos”, afirma
Isaac Sidney, presidente da
Febraban.
“Um dos principais objetivos da autorregulação é
extirpar do sistema as más

práticas relacionadas ao
consignado. O que for necessário para que isso seja
alcançado, será nossa prioridade”, afirma Sílvia Scorsato, presidente da ABBC.
Todos os bancos que participam da autorregulação
assumem o compromisso de
adotar as melhores práticas
relativas à proteção e ao tratamento de dados pessoais dos
clientes. Além disso, pela autorregulação, é considerada
falta grave qualquer forma de
captação ou tratamento inadequado ou ilícito dos dados
pessoais dos consumidores,
sem sua autorização.
Aqueles que não aplicarem
as sanções poderão ser multados pelo Sistema de Autorregulação por conduta omissiva, cujos valores variam de
R$ 45 mil até R$ 1 milhão.
As multas arrecadadas serão
destinadas a projetos de educação financeira.
O acompanhamento e a

aferição das ações irregulares são feitos por várias fontes de informação. Além da
quantidade de reclamações
procedentes registradas nos
canais internos dos bancos
ou recebidas pelos Procons,
pelo Banco Central ou por
intermédio do Consumidor.gov.br, são avaliadas as
ações judiciais e indicadores
de uma consultoria independente, que leva em conta questões de governança e
gestão de dados.
O volume de demandas
é ponderado em relação à
quantidade de contratos ativos no período do monitoramento. As informações
geram um indicador de qualidade do serviço prestado
pelo correspondente. A partir de janeiro de 2021, entrou
em vigor novo percentual de
aferição de qualidade, que
conferiu maior rigor na apuração da conformidade dos
correspondentes.

Rápidas
Maria Angélica Rocha, secretária de Turismo de Nova
Friburgo, é a próxima convidada do Gente que Faz, nesta
quarta. O projeto é promovido pelo Instituto Preservale
e pela Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ.
Para assistir, acesse @embaixadoresdeturismorio *** Aasp
fará nesta quinta, às 16h30, o webinário “Lei 14.181/2021
– Prevenção e tratamento do superendividamento”. Informações: aasp.org.br/eventos *** O economista e consultor de empresas Dernizo Pagnoncelli passa a integrar o
board da Nello Investimentos, de fusões e aquisições.

COPACABANA MAR HOTEL S.A.
CNPJ 28.585.602/0001-77 - NIRE 33300017330
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.
Convoco os acionistas do Copacabana Mar Hotel S/A para a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sede da sociedade, à Rua Ministro
Viveiros de Castro nº 155, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 2021, às 9h00, em primeira convocação,
havendo quórum ou às 10h00, em segunda convocação, com qualquer número
de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
dia: a) Prestação de contas dos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2020;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e sobre o
prejuízo do exercício de 2020; c) Eleição da Diretoria; d)Assuntos de interesse Geral.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
Aloysio Maria Teixeira Filho - Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N°3.2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento da rede de
saúde mental, pelo período de 12 (Doze meses), para o preparo de lanches
e refeições para os usuários do CAPS, CAPSi, NAD e 4 (quatro) Residências Terapêuticas, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
13.0172/2021. RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br,
www.comprasgovernamentais.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de
Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila
Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, mediante à
entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 30/07/2021 às 10:00 horas. Obs. Havendo divergência entre
a descrição do item no ComprasNet e a do edital, prevalecerá a do edital.
Viviane Barros de Lima
Pregoeiro
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‘Surreal e fantasmagórica’

“S

urreal e fantasmagórica”. Assim Ângela Merkel
qualificou a situação vítimas da chuva na Alemanha que, somada à Bélgica, já colecionam cerca de 200
mortos e muitos feridos. Um cenário de terra arrasada por
onde a água passou, onde antes havia vida organizada.
Inevitavelmente, pelo caráter inédito da catástrofe em
terras europeias, o aquecimento climático será devidamente responsabilizado e o Velho Continente, já de certa
forma comprometido com metas para mitigar os efeitos
do clima, será também mais rigoroso ao cobrar medidas
concretas de ajuste.
Abre o olho...

Recorde de queimadas
na Amazônia
Em junho de 2020, a Amazônia apresentou número
nunca antes registrado de focos de queimadas, desde
2007, quando a série passou a ser apurada. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 2.308
focos de calor no mês Entre e junho de 2020, o aumento
foi de 98%.
Mês a mês, foram 1.880 focos de calor, em junho de
2019; 2.248 focos em junho de 2020; e 2.308 focos em
junho de 2021.
Ano passado, o governo publicou decreto de moratória
de uso do fogo no país, por 120 dias. Os números das
queimadas pioraram em 15%, como se viu. O que fez o
governo agora? Republicou o mesmo decreto, com base
no Decreto 2661/98, que se refere às práticas florestais e
agropastoris.
A temporada do fogo na Amazônia mal começou, e
os números já são uma antevisão do que está por vir.
Há especial preocupação com área desmatada no Sul da
Amazônia, mas ainda não queimada com 5 mil km² (equivalentes a 4 vezes área ocupada pela cidade de São Paulo)
venha a ser dizimada (Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia – Ipam – e do Woodwell Climate Research)
seca e negligência do Governo Federal completam este
cenário de tragédia.
Depois, não vá dizer que a quiromante te enganou...

A bala de prata:
Lei 490/2007
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmara aprovou o Projeto de Lei 490 (PL 490), que irá ao
plenário e daí, se aprovado, irá para o Senado, segundo o
trâmite republicano. Este PL ameaça ser a bala de prata
para muitos grupos indígenas, sendo os mais isolados
estimados em cerca de 115 grupos. Fica obscuro o que a
lei define como “ação estatal de utilidade pública,” senha
para entrar em contato com esses povos.

Legalizando o que
não pode ser legalizado
O PL 510/2021 tramita no Senado, no âmbito das comissões. Refere-se a regularização fundiária em terras da União.
De autoria do senador Irajá, é forte a probabilidade de se
transformar em instrumento de facilitação da grilagem.

A nova Disneylândia
dos bilionários
Um novo brinquedo faz a alegria dos bilionários, em plena pandemia: os foguetes espaciais. Que Disneylândia que
nada. Mickey Mouse já era. Donald nem se fala. A onda
agora é espaçonave, fantasiado de capitão Kirk.
Com um intervalo de nove dias, dois bilionários, civis, Richard Branson (dono da Virgin Galactic), na astronave de
mesmo nome, e Jeff Bezos (dono da Blue Origin/Amazon)
na astronave New Shepard (homenagem ao primeiro astronauta
norte-americano), competiram pela primazia de aparecer muito na mídia e botar o pé (ou seriam as asas?) no novo campo
de negócios do voo suborbital de turismo espacial.
Sensata mesmo é Mila Kunis, mulher do ator e investidor Ashton Kutcher (Two and a half man, banco de reserva
do Charlie Sheem), que convenceu o marido, em nome dos
filhos (4 e 6 anos), a não embarcar nesta “trip” e deixar para
a próxima.
Kutcher repassou o convite pelo mesmo valor pago,
US$ 25 mil, pelo que declarou.
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Turismo doméstico mostra
recuperação gradual em todo o mundo

O

setor de turismo
tem sido um dos
mais afetados no
país e perdeu mais de R$ 55
bilhões em 2020 por conta da pandemia, de acordo
com dados da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP).
O faturamento de hotéis e
pousadas foi 36% menor
que em 2019.
Pesquisa divulgada recentemente pela plataforma
Booking.com revelou que
81% dos turistas brasileiros
desejam viajar dentro do
país assim que as restrições
forem suspensas e 33% planejam ir para lugares mais
distantes.
Já segundo relatório elaborado pelo Mastercard
Economics Institute, intitulado “Recovery Insights:
Ready for Takeoff ?”, no
Brasil, a quantidade de voos
domésticos reservados em
maio já demonstra uma

recuperação, com 64% do
total registrado no último
trimestre de 2019 – de acordo com a análise, um quinto
dos países retornou a pelo
menos 90% dos níveis pré-pandêmicos em relação
aos voos domésticos.
No entanto, enquanto
alguns – como EUA (onde
os níveis já são 3% maiores
do que eram antes da pandemia), Austrália e França
– estão excedendo as reservas de voos domésticos
pré-pandêmicos, outros –
como Canadá, Tailândia e
Nova Zelândia – mostram
apenas uma fração de onde estavam antes do início
da pandemia. No caso dos
voos internacionais, a situação é diferente: nos EUA, a
quantidade já chega a 78%
dos níveis registrados no
fim de 2019, ao passo que
no Brasil esse montante é
de apenas 29% em relação
ao mesmo período. Essas
diferenças se explicam, den-

tre outros fatores, pelas restrições de viagens impostas
por diversos países, devido
à pandemia.
O relatório baseia-se na
atividade agregada e anônima de vendas em toda a rede global da Mastercard para
entender melhor a próxima
fase das viagens, com seus
motivadores e desafios. Isso
inclui o equilíbrio entre lazer
e negócios, local e longa distância, e economia e gastos.
O relatório também analisa
as categorias de gastos que
estão mostrando aumento e
o que elas sinalizam para a
recuperação das viagens.
Segundo o estudo, no
Brasil, atualmente, as viagens realizadas por motivos
de trabalho/corporativos
já chegaram a quase metade (45%) dos níveis pré-pandemia, enquanto as por
lazer ou outras razões ainda
estão em um terço (33%).
Situação bem diferente dos
EUA, onde embora ainda

haja espaço para recuperação dos voos corporativos (que chegaram a 64%
dos níveis pré-pandemia),
a quantidade de viagens de
lazer já é 18% maior do que
os níveis registrados no último trimestre de 2019.
O consumo de combustível também aumentou
globalmente 13% em relação ao pico anterior em
2019. Atualmente, no Brasil, os gastos com gasolina
são 31% maiores do que
eram no último trimestre de
2019, indicando um maior
número de viagens terrestres (nos EUA, para fins de
comparação, esses mesmos
gastos são 75% maiores em
comparação com o mesmo
período). O consumo de
combustível por parte de
companhias aéreas, no entanto, ainda é baixo: no Brasil é atualmente 80% menor
do que era no fim de 2019,
enquanto nos EUA é 27%
menor.

Juliette ganha de Neymar por 7×1
em marketing no Instagram

A

participação
de
Juliette Freire no
Big Brother Brasil
21, em que saiu vencedora, alcançou um patamar de
envolvimento do público
nunca antes visto na história do reality show. Com mais
de 30 milhões de seguidores somente no Instagram,
a agora influenciadora digital supera em resultados na
plataforma o jogador de futebol Neymar, maior astro
internacional brasileiro na
atualidade.
Levantamento da INFLR, startup especializada
em marketing de influência,
avaliou o engajamento das
duas estrelas entre os usuários da rede social, considerando os números registrados até 15 de julho. Juliette apresentou resultado
de 8,94% (3,4 milhões) no
Índice de Engajamento INFLR, que analisa a interação
dos seguidores com as publicações, seja com curtidas,
comentários ou compartilhamentos. Neymar, que
tem mais de 153 milhões
de seguidores, quase cinco
vezes o número da campeã
do BBB21, teve 1,24% (1,9
milhão) de engajamento
na primeira quinzena deste
mês.
Thiago Cavalcante, sócio
e diretor da INFLR, destaca que por trás de influenciador digital há sempre
uma equipe ou agência de
marketing com estratégias
e ferramentas próprias que
impactam diretamente o
alcance de um post, principalmente nos casos de campanhas publicitárias.
“Evidentemente que a

Joao Cotta/divulgacao Globo

Juliette é hoje uma celebridade consolidada, e isso tem
muito peso. Mas, ao mesmo
tempo, Neymar também é,
sendo há alguns anos um
dos principais atletas do
mundo. A diferença é que o
jogador não tem as redes sociais como principal atividade, ao contrário da Juliette,
que está no auge do ‘hype’ e
conta com uma equipe empenhada somente tornar seu
perfil mais atrativo às marcas
parceiras”, afirma.
Do ponto de vista mercadológico, o Índice de Engajamento INFLR serve de
alerta tanto para empresas
que desejam anunciar nos
perfis quanto para os influenciadores digitais que
almejam se tornar relevantes
no meio. Isso porque a comparação dos números de
Juliette e Neymar escancara
uma realidade sobre as redes
sociais: grande quantidade
de seguidores, seja na casa

dos milhares ou milhões,
não garante o resultado.
De acordo com Thiago
Cavalcante, sem uma estratégia bem direcionada e
coesa, as parcerias no Instagram podem não trazer o
resultado esperado. “É justamente o contrário, o padrão das redes sociais é de
que um post chegue a apenas cerca de 5% dos seguidores de quem publica, não
importa o tamanho do perfil. Isso, para empresa que
contrata esperando uma exposição gigante e não a tem,
é um prejuízo enorme. Por
isso é importante essa análise detalhada”, explica.
Com esses números, o
modelo INFLR consegue,
por exemplo, falar com até
100% dos seguidores de
cada influenciador, garantir
multisegmentação e entregar estratégias de remarketing. Tais diferenciais provocaram o forte crescimen-

to dos negócios da empresa,
cujo faturamento vai atingir
R$ 100 milhões este ano,
somente com os clientes
atuais. Triplicando suas receitas a cada ano, a startup,
acelerada pelas marcas BNDES, Porto Seguro e BTG
Pactual, que além de serem
clientes da INFLR têm seus
executivos como mentores
da startup, faturou R$ 33,1
milhões ano passado.
“Não dá para falarmos
que o engajamento do Neymar é ruim, afinal, ele tem
em média 1,9 milhão de likes por post e representa
bastante enquanto figura
pública. Mas para quem
possui mais de 153 milhões de seguidores, quase
cinco vezes mais que a Juliette, que alcança quase 3
milhões e meio de curtidas
em cada publicação, acaba
sendo uma discrepância
considerável”, avalia o sócio da INFLR.
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Três perguntas: poupança por assinatura
Por Jorge Priori

A

Monis é uma fintech que desenvolveu um modelo de
poupança que tem como
base o cartão de crédito,
onde os valores aplicados
são cobrados no cartão da
pessoa. A princípio, pode
parecer que não faz muita
diferença, mas ela existe.
Uma coisa é a pessoa ter
que transferir os recursos
da sua conta para uma aplicação. Num momento de
aperto, a pessoa pensa em
outra destinação para os
recursos e, possivelmente,
deixa de fazer a aplicação.
Outra coisa é a pessoa ter
que pagar a fatura do cartão
de crédito que já vem com
a aplicação que foi feita de
forma automática.
Um detalhe importante

é que a Monis não visa a
realização de investimentos financeiros, e sim a
criação do hábito de poupar nas pessoas. Por isso,
os recursos sob sua responsabilidade são administrados de forma conservadora.
Conversamos com André Vilar, CEO da Monis,
sobre o motivo pelo qual a
empresa visou a formação
do hábito de poupança, o
funcionamento do modelo de negócios da fintech e
a forma como o mercado
tem respondido.
A Monis, fundada em
agosto de 2020, já recebeu
um aporte de R$ 2 milhões
e deverá anunciar em breve
uma parceira com um banco tradicional que fará com
que ela passe a ter o respaldo do Fundo Garantidor de

Crédito, o que garante os
depósitos de até R$ 250 mil.
Por que vocês olharam
para a poupança?
Na verdade, nós olhamos
para o fato de que 83% da
população brasileira tinha
uma meta em 2019 e não
conseguiu cumpri-la (pesquisa SPC). A maior parte
dessas metas estava relacionada a guardar algum
dinheiro. Os brasileiros sonham em conquistar muita
coisa e constantemente falham por não conseguirem
criar o hábito de poupar. A
Monis surgiu para ajudar
as pessoas a conquistarem
seus sonhos.
Como funciona a poupança por assinatura desenvolvida pela Monis?
A poupança por assinatura

da Monis tem como base o
cartão de crédito. O usuário
cadastra o sonho (objetivo)
que deseja conquistar na plataforma, informa o seu valor
e escolhe o quanto quer guardar por semana via cartão: de
R$ 25 a R$ 1.000. Depois de
se cadastrar, é só acompanhar
através da plataforma o seu
sonho ficar mais próximo. A
Monis aplica os recursos em
CDBs com liquidez diária,
rendendo 100% do CDI.
A taxa de processamento do cartão não é descontada do valor transferido.
Esse custo é bancado pela
Monis. A Monis não aplica
penalizações por resgates
antecipados, que são devolvidos com os rendimentos
obtidos. Contudo, para valores depositados via cartão,
a pessoa tem que esperar os
30 dias do cartão. Para va-

lores transferidos via Pix, o
resgate é em D0.
O Pix da Monis funciona como um complemento
para antecipar o sonho. O
usuário percebe que está
conseguindo guardar dinheiro muito mais rápido
do que esperava e começa
a ficar empolgado em conquistar seu objetivo. Por isso utiliza o Pix como forma
de impulsionar a conquista
do sonho, sempre que sobra um dinheiro no mês.
A Monis não cobra taxa
de administração. A empresa ganha com um spread do
rendimento e planeja outras
formas de monetização.
Como o mercado tem
respondido e quais são as
perspectivas?
A solução da Monis se
encaixou
perfeitamente

no momento do mercado,
principalmente pela combinação de dois motivos:
1) A maior parte das pessoas perceberam a importância de guardar dinheiro e
se planejar financeiramente
para um objetivo.
2) As pessoas continuam
sem conseguir criar uma
disciplina financeira e o hábito de investir.
Estamos crescendo cerca
de 70% ao mês, e a perspectiva é que esse ritmo se
mantenha à medida que implementarmos novas funcionalidades e incentivos
para quem usa a Monis. O
mercado achou interessante
a forma como endereçamos
o problema e constantemente somos abordados
por grandes empresas para
estruturarmos parcerias estratégicas.

ALX HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 41.798.038/0001-39 / NIRE: 33.3.0033778-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, horário e local: 31.05.2021,
às 10h:00, na sede da Sociedade, localizada na Av. das Américas, 700 - bloco
01 - sala 331 - Barra da Tijuca - RJ/RJ - CEP 22640-100. 2. Convocação:
Dispensada a convocação por estarem presentes todos os acionistas da Sociedade. 3. Presença: Integralidade dos Acionistas da Companhia, nomeadamente: (i) AM.NETO CONSULTORIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, estabelecida no
Brasil, com sede à Av. das Américas, 700 - bl. 01 - Sl. 331 - Barra da Tijuca - RJ/
RJ - CEP 22640-100, CNPJ nº 37.874.610/0001-24, com seu ato constitutivo
arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1102787-9 em 27.07.2020, neste ato,
representada por seu sócio administrador, Sr. ADALGISO MAIA NETO, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 03/02/1966, CI nº 05960503-0 IFP/RJ, CPF
nº 838.525.227-49, residente e domiciliado à Av. Embaixador Abelardo Bueno,
0001 - bloco C - apto 508 - Edifício Ayrton Senna II - Jacarepaguá - RJ/RJ - CEP
22775-022; e; (ii) OLIVEIRA ALVES PARTICIPAÇÃO EIRELI, estabelecida no
Brasil, com sede à Av. das Américas, 700 - bloco 01 - sala 331 - Barra da Tijuca
- RJ/RJ - CEP 22640-100, CNPJ nº 23.774.277/0001-77, com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob NIRE nº 33.6.0029476-2 em 02.12.2015, neste
ato, representada por seu titular, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileira, nascido em 16/06/1965, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, CI nº
07.080.065-1 - DETRAN/RJ, CPF nº 833.129.197-20, residente e domiciliado
à Av. das Américas, 700 - bloco 01 - sala 331 - Barra da Tijuca - RJ/RJ - CEP
22640-100. 4. Mesa: (i) Presidente: Adalgiso Maia Neto, acima qualificado; e;
(ii) Secretário: Luiz Claudio de Oliveira, acima qualificado. 5. Ordem do Dia:
Examinar, discutir, deliberar e votaras seguintes matérias: (i)formalização da
transferência das ações da acionista AM.NETO CONSULTORIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para o Sr. ADALGISO MAIA NETO em decorrência de operação
de redução de capital social da acionista deliberada nesta data; e (ii) formalização da transferência das ações da acionista OLIVEIRA ALVES PARTICIPAÇÃO
EIRELI para o Sr. LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA em decorrência de operação
de redução de capital social da acionista deliberada nesta data. 6. Deliberações: Cumpridas todas as formalidades previstas em lei a presente Assembleia
de Constituição foi regularmente instalada e após debates e discussões, foram
tomadas as seguintes deliberações por unanimidade, sem ressalvas, emendas,
objeções e/ou alterações: (i) é formalizada a transferência das ações da acionista AM.NETO CONSULTORIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para o Sr. ADALGISO MAIA NETO em decorrência de operação de redução de capital social da
acionista deliberada nesta data; (ii) é formalizada a transferência das ações da
acionista OLIVEIRA ALVES PARTICIPAÇÃO EIRELI para o Sr. LUIZ CLAUDIO
DE OLIVEIRA em decorrência de operação de redução de capital social da
acionista deliberada nesta data; e (iii) as deliberações acima serão refletidas
nos livros societários da Sociedade. 7. Lavratura da Ata e Encerramento: Foi
autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo
130, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Mesa: (i) Presidente: Adalgiso Maia Neto e; (ii) Secretário: Luiz Claudio de
Oliveira. RJ, 31/05/2021. Mesa: Adalgiso Maia Neto - Presidente; Luiz Claudio
de Oliveira - Secretário. Acionistas: Am.Neto Consultorias e Participações Ltda;
Oliveira Alves Participação Eireli; Adalgiso Maia Neto; Luiz Claudio de Oliveira.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGENS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHOTEIS-RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente do SINDICATO DE HOTEIS E MEIOS DE HOSPEDAGENS DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHOTEIS-RJ, com sede e foro na cidade
do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Maria Eugenia 300, sala 13 – Humaitá - RJ, CEP:
22261-080, inscrito no CNPJ sob o nº 15.294.428/0001-61, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, pelo presente edital, convoca TODOS os Srs. Representantes Legais das empresas integrantes da categoria de Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Hospedarias, Albergues, Pensionatos e
demais meios de hospedagens do Município do Rio de Janeiro – RJ, FILIADOS
OU NÃO ao SINDHOTEIS-RJ, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA CATEGORIA ECONÔMICA REPRESENTADA PELO SINDHOTEIS-RJ, que será
realizada no dia 26 de julho de 2021 no formato híbrido, ou seja presencial e on
line, em primeira convocação às 13:00h com a presença de metade mais um
para deliberar ou votar a pauta do dia, não havendo este quórum para sua
instalação em primeira convocação, a assembleia será realizada em segunda
convocação às 13:30h com qualquer número de presentes, com a seguinte
pauta do dia: 1 – Aprovação dos termos da proposta FINAL da Convenção Coletiva de Trabalho, exercício 2021/2022 a ser firmada com o
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro e Similares do
Município do Rio de Janeiro. Para os representantes que optarem pelo
formato presencial a realização da AGE será no Arena Copacabana Hotel,
localizado na Av. Atlântica, 2064 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ. Para os
representantes que optarem pelo formato on line, de acordo com o decreto a
Lei nº 8.836 de 21/5/2020,CC Decreto 47.250 de 04/09/2020, a Assembleia
Geral Extraordinária será realizada através da plataforma ZOOM, o link de
acesso para entrar na reunião é: https://us02web.zoom.us/j/
81458447168?pwd=WmFXbWZHWG5DN0xnRk1TeUxVaTRMZz09 ; ID da reunião: 814 5844 7168 ; Senha de acesso: 617116. Informamos que somente
poderá votar o titular, sócio administrador ou representante legal dos estabelecimentos da categoria econômica representada pelo SINDHOTEIS-RJ (CNAE
GRUPOS 551 e 559) com procuração especifica para esta assembleia, sendo
a representação única para cada CNPJ ou para cada rede de estabelecimentos
hoteleiros. Tratando-se de uma AGE em formato hibrido os optantes pelo formato presencial deverão apresentar a documentação no dia da assembleia e para
os participantes no formato virtual, a empresa deverá enviar ao SINDHOTEISRJ os dados solicitados abaixo até o dia 23 de julho de 2021, através do email: assembleia@sindhoteisrj.com.br ou entregar na sede do SINDHOTEISRJ das 9h às 18h de segunda à sexta-feira. Dados solicitados: 1 - Nome
completo do representante; 2 – Número do CPF do representante; 3 – Documento de identificação com FOTO do representante; 4- número do CNPJ; 5 Razão Social; 6 - Nome Fantasia; 7 - Número total de unidades habitacionais
(UHs); 8 - Cópia do documento que comprove a posição de sócio administrador
ou representante legal dos estabelecimentos da categoria econômica representada pelo SINDHOTEIS-RJ (CNAE GRUPOS 551 e 559) ou procuração
especifica para esta assembleia, sendo a representação única para cada
CNPJ ou para cada rede de estabelecimentos hoteleiros; 9 – Endereço de e-mail
do representante; 10 – Número de telefone celular com DDD do representante.
O e-mail e número do celular deverão ser os mesmos a serem utilizados no
acesso a plataforma ZOOM no dia da AGE.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021.
Alfredo Lopes de Souza Junior
Diretor-Presidente do SINDHOTEIS RIO
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Índice de sustentabilidade
terá ranking ESG das empresas
Nova metodologia da B3 entrará em vigor em janeiro de 2022

O

Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3
(ISE B3) passou por uma
revisão em sua metodologia que o tornará “mais
simples e transparente para
os investidores, permitindo
a elaboração de rankings
com as empresas de capital
aberto mais avançadas na
agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social
e Governança)”, divulgou a
bolsa de valores nesta terçafeira. O ISE B3 começou a
ser aplicado em 2005.
A nova metodologia passa a incluir a divulgação da
nota geral de todas as empresas que participarem do
processo de seleção (inclusive as não selecionadas para a carteira), além da pontuação obtida em cada um
dos 28 temas que integram
as dimensões meio ambiente, governança corporativa
e alta gestão, capital humano, capital social e modelo
de negócios e inovação.
“O processo ficou mais
objetivo e os questionamentos estão mais próximos ao
que o mercado está habituado a reportar, considerando
a sinergia com os padrões
internacionais. Apesar da
redução do questionário,
não há nenhum prejuízo de
temas abordados. Pelo contrário, o grau de exigência
ESG aumentou, mas ficou
mais intuitivo participar
do processo”, afirma Luís
Kondic, diretor de Produtos Listados e de Dados da
B3. As companhias podem
se inscrever a partir de 20
de julho no site www.iseb3.
com.br. O processo de seleção deve incluir as 200
ações mais líquidas da bolsa
do Brasil.
Segundo a B3, as informações estarão disponíveis
ao público em geral no site
www.iseb3.com.br a partir
de janeiro de 2022, quando
a nova metodologia entra

em vigor. A divulgação dos
dados permitirá, por exemplo, que investidores direcionem, com maior clareza,
seus recursos para empresas com as maiores pontuações no tema ESG segundo o ISE B3. Atualmente,
a metodologia do índice
não prevê a divulgação das
notas individuais nem por
temas, não possibilitando a
comparação entre diferentes setores e empresas no
país.
“O ISE B3 é um indicador importante para
os investidores que estão
ávidos por ativos sustentáveis, mas também tem o
papel de estimular as empresas a avançarem em suas práticas ESG”, afirma
Ana Buchaim, diretoraexecutiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e
Sustentabilidade da B3.
Reformulação
De acordo com a executiva da bolsa do Brasil,
a reformulação do índice,
a mais importante em 16
anos de existência do ISE
B3, reforça a transparência
do processo e permite que,
de fato, as empresas mais
evoluídas na agenda ESG
tenham destaque na carteira. “Faz parte do nosso
compromisso com a evolução da pauta de sustentabilidade entregar um indicador que esteja à altura da
sofisticação que o mercado
vem ganhando nessa área”,
completa Ana.
A B3 também trouxe
parceiros com metodologias
internacionalmente
reconhecidas para avaliar
o risco de imagem e os temas de mudança do clima,
permitindo ainda maior
robustez nessas avaliações.
A nota sobre mudança do
clima, por exemplo, passa a
ser feita com base no CDP
(Carbon Disclosure Pro-

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 04 de Fevereiro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 04 dias do mês de fevereiro de
2020, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667
– parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4°, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Publicações: Balanço publicado em 26 de outubro de 2019 conforme cópias anexas à ata. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre as contas dos
administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 2. Eleger os
membros da Diretoria; Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por
unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar o balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, devidamente
publicado em 26/10/2019 no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Monitor Mercantil, cujas publicações se encontram anexas à
presente e que passam a fazer parte integrante da presente ata. Foi verificado o lucro de R$ 11.534.173,00 (onze milhões, quinhentos
e trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais) que será mantido em reserva de lucros. 2. Reeleger (i) o Sr. Edson Pereira da Silva,
casado, contador, portador do R.G. n.º 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.101.488-56, residente e domiciliado
na Avenida dos Flamboyants n° 155, ap. 103, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.776-070,
para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e (ii) o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula
de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado na Rua Jacarandás da
Península, nº 300, apto 501, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22776-050 para atuar sob a designação de Diretor, ambos
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021. Os diretores ora eleitos declaram não estar impedidos por lei
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a
fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, valendo a presente
como Declaração de Desimpedimento perante o Registro do Comércio, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos
de posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela
ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e
aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelos diretores renunciantes, pelo
presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário
da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços E Participações Ltda. Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. p.p.
John Douglas Anderson. Declaração de Desimpedimento: Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. JUCESP 136.991/20-8,
em 13/03/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Julho de 2019. Data, Hora e Local: Aos 25 de julho de 2019, na sede
da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte,
Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Carlos Eduardo Barroso Alves. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.
Convocação: Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“LSA”). Ordem do Dia: Em cumprimento ao disposto no artigo 6º e parágrafo único do Estatuto Social da Sociedade, deliberar
sobre (i) a aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas da Samarim Assistência Nefrológica Ltda, CNPJ/MF nº
59.277.806/0001-74, com sede na Rua Conselheiro Brotero, nº 1.486, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01232-010 (“SAMARIM”),
e 60% (sessenta por cento) das ações da Uninefron Unidade Nefrológica S.A., CNPJ/MF nº 01.591.093/0001-39, com sede na Rua
Viscondessa do Livramento, nº 246, Derby, Recife/PE, CEP 52.010-060, (“UNINEFRON”), nos termos apresentados aos acionistas;
(ii) se aprovada a aquisição, autorizar os Diretores da Sociedade, Edson Pereira da Silva e Carlos Eduardo Barroso Alves, a finalizar
as negociações e assinar todos e quaisquer documentos necessários ao fechamento e formalização da transferência das quotas
da Samarim e Uninefron; e (iii) caso aprovados os itens (i) e (ii) autorizar os Diretores a constituir mandatários para, em sua ausência, assinar os documentos necessários à formalização do negócio, em representação da Sociedade. Deliberações: Examinadas,
discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar
a aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas da Samarim e 60% (sessenta por cento) das ações da Uninefrom
nos termos e condições submetidos aos acionistas da Sociedade; (ii) autorizar os Diretores da Sociedade, Edson Pereira da Silva
e Carlos Eduardo Barroso Alves, a finalizar as negociações e assinar todos e quaisquer documentos necessários ao fechamento
e formalização da transferência das quotas da Samarim e das ações da Uninefron, inclusive, mas não limitado ao Contrato de
Compra e Venda de Quotas/Ações e à competente alteração ao contrato social/estatuto social e (iii) Autorizar os Diretores a,
em nome da Sociedade, constituir mandatários mediante outorga de procuração a Luciana Maria Lopes Kapitaniec. brasileira,
casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o no. 168.364, inscrita no Cadastro Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda sob o no. 148.181.558-39 e Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da
Cédula de Identidade RG 15.463.247-8, inscrito no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o no 069.700.258-61
para, na ausência dos Diretores e nos termos do disposto no Estatuto Social da Sociedade, assinar os documentos necessários à
formalização do negócio, em nome e representação da Sociedade. Encerramento: Foi franqueado o uso das palavras a todos os
presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada Assembleia, sendo lavrada
a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelo presidente da mesa e
por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Carlos Eduardo Barroso Alves - Secretário da Mesa.
Acionistas: Dialinvest Serviços e participações Ltda. Edson Pereira da Silva, Carlos Eduardo Barroso Alves. Preafin III s.à r.l.. p.p.
Fábrio Machado. JUCESP 430.342/19-6, em13/08/2019. Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.

ject), organização internacional criada por investidores que solicita informações
de mudanças do clima para
as maiores empresas do
mundo. A nota obtida pela
companhia no CDP precisa
estar igual ou acima da pontuação C para que ela possa fazer parte do índice da
B3. O mesmo ocorre com
o risco reputacional das
empresas, que passa a ser
avaliado pela RepRisk, com
índice (RRI) sempre menor
ou igual a 50 nos dos anos
anteriores à divulgação do
índice.

midade. Temos o orgulho
de oferecer essa capacidade
aos investidores no mercado sul-americano com a
integração de nossos dados
ESG com foco em risco
e atualizados diariamente neste índice da B3 com
foco em sustentabilidade.
Além disso, estamos orgulhosos de trabalhar com a
B3 para criar mais avanços
para o ESG em estratégias
de investimento, especialmente porque o ESG viu
um crescimento sem precedentes nos últimos anos”,
acrescentou.

Mudança climática

Atualizações mais frequentes

De acordo com Rebeca
Lima, Diretora-Executiva
do CDP Latin America, “há
20 anos o CDP ajuda a colocar a mudança climática
no centro da tomada de decisões. Hoje, são mais de 10
mil organizações que reportam os dados relacionados
às suas ambições climáticas
na nossa plataforma. Nesse sentido, o CDP se une
ao ISE B3 para integrar o
reporte, buscando facilitar
para as empresas que divulgam seus dados à essas duas
iniciativas. Essa parceria entre CDP e ISE B3 vai além
da integração de dados e
informação, mas amplifica o impacto dos esforços
das duas organizações na
promoção da transparência
corporativa e do reporte climático.”
“Estamos muito entusiasmados com esta nova
parceria com a B3”, disse Alexandra Mihailescu
Cichon,
vice-presidente
executiva de vendas e marketing da RepRisk. “Os
dados RepRisk permitem
que os tomadores de decisões financeiras reajam rapidamente aos riscos ESG
materiais que podem se traduzir em riscos financeiros,
de reputação ou de confor-

A nova metodologia do
ISE B3 também aumentará
a regularidade de revisão da
carteira do índice, permitindo captar eventuais mudanças na gestão das empresas
num prazo mais curto. Em
vez de uma única avaliação
anual, as empresas que integram o índice serão revisadas duas vezes ao ano, em
maio e setembro.
Para garantir que a pontuação obtida pelas melhores empresas também
influencie a composição
do ISE B3, as mudanças
feitas a partir do ano que
vem garantirão que as
companhias com as notas
mais altas também terão
maior peso na composição do índice. Com isso, o
indicador deixa de refletir
apenas o valor de mercado
das companhias e passa a
ter como critério principal
as notas obtidas no score
ISE B3.
A nova metodologia foi
construída em conjunto
com diversos stakeholders.
A B3 ouviu e acatou as demandas e sugestões de investidores, empresários e
analistas, além de incorporar 55% das 1.278 contribuições recebidas na consulta pública.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Maio de 2019. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de maio de
2019, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.2
4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Carlos Eduardo Barroso
Alves. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre aumento do capital em R$95.363.333,00 (noventa e cinco milhões, trezentos
e sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais) mediante a emissão de 95.363.333 (noventa e cinco milhões, trezentas e
sessenta e três mil, trezentas e trinta e três) ações a preço de R$1,00 (um real) por ação; (ii) Deliberar sobre a subscrição integral
do aumento de capital pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda, com a renúncia da outra acionista a seu direito de
preferência na Subscrição, nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo I) e pela integralização do aumento mediante pagamento em moeda corrente nacional; (iii) Deliberar sobre a alteração do artigo 42 do Estatuto Social que refletirá o aumento de
capitai, caso o mesmo seja aprovado e consolidar o Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas
as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar aumento do capital
social em R$95.363.333,00 (noventa e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais) mediante a
emissão de 95.363.333 (noventa e cinco milhões, trezentas e sessenta e três mil, trezentas e trinta e três) ações a preço de R$1,00
(um real) por ação. O capital social passará, assim, a ser de R$248.453.100,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos
e cinquenta e três mil e cem reais) dividido em 248.453.100 (duzentas e quarenta e oito milhões, quatrocentas e cinquenta e três
mil e cem) ações sem valor nominal; (ii) Aprovar a subscrição integral do aumento de capital pela acionista Dialinvest Serviços e
Participações Ltda, com a renúncia da acionista Preafin III S.à r.l. a seu direito de preferência na Subscrição, nos termos do Boletim
de Subscrição anexo (Anexo I), bem como Aprovar a integralização do capital subscrito em moeda corrente nacional (iii) Aprovar
por unanimidade a alteração do artigo 4º para refletir o aumento de capital acima aprovado, cujo caput passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de
R$248.453.100,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais) dividido em 248.453.100
(duzentas e quarenta e oito milhões, quatrocentas e cinquenta e três mil e cem) ações sem valor nominal.”; e (iv) Aprovar por
unanimidade, em virtude das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social, como segue. JUCESP 346.143/19-6, em
02/07/2019. Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.
BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Janeiro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 28 de janeiro de 2020, na sede
da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte, Jardim
Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada
a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Em
cumprimento ao disposto no artigo 6º e parágrafo único do Estatuto Social da Sociedade, deliberar sobre a aquisição pela Sociedade
de 100% (cem por cento) das quotas da Renalvida Assistência Integral Ao Renal LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 04.397.894/0001-56, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Monsenhor Felix, nº 47, loja A,
Vaz Lobo, CEP 21361-131 (“RENAL VIDA”), nos termos apresentados aos acionistas; (ii) se aprovada a aquisição, autorizar os Diretores
da Sociedade, Edson Pereira da Silva e Edilson Paulo de Oliveira, a finalizar as negociações e assinar todos e quaisquer documentos
necessários ao fechamento e formalização da transferência das quotas da Renal Vida; e (iii) caso aprovados os itens (i) e (ii) autorizar
os Diretores a constituir mandatários para, em sua ausência, assinar os documentos necessários à formalização do negócio, em
representação da Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar a aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas da Renal
Vida nos termos e condições submetidos aos acionistas da Sociedade; (ii) autorizar os Diretores da Sociedade, Edson Pereira da
Silva e Edilson Paulo de Oliveira, a finalizar as negociações e assinar todos e quaisquer documentos necessários ao fechamento e
formalização da transferência das quotas da Renal Vida, inclusive, mas não limitado ao Contrato de Compra e Venda de Quotas/
Ações e à competente alteração ao contrato social/estatuto social e (iii) Autorizar os Diretores a, em nome da Sociedade, constituir
mandatários mediante outorga de procuração a Luciana Maria Lopes Kapitaniec. brasileira, casada, advogada, portador da carteira
de identidade nº168.364 (OAB/SP), inscrita no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o no. 148.181.558- 39, Eufrônio
José D’Almeida Filho, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.40076- 9 (CRM/RJ), inscrita no Cadastro
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 638.147.577-34 e Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, médico, portador da
Cédula de Identidade RG nº 11.316.595-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o
nº 070.805.897-38 para, na ausência dos Diretores e nos termos do disposto no Estatuto Social da Sociedade, assinar os documentos
necessários à formalização do negócio, em nome e representação da Sociedade. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a
todo os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembeia, sendo
lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelo presidente da mesa e
por mim, secretário da mesa. Acionistas: Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa.
Acionistas: Dialivest Seviços e Participações LTDA. Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. PREAFIN III S.à r.l., p.p Fabio
Machado. JUCESP 90.889/20-4, em 12/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bacia de Santos: Recorde
de participação na
produção de petróleo e gás
No mês de junho de 2021,
a Bacia de Santos atingiu sua
maior participação na produção nacional de petróleo
e gás natural: 71,06%, com
2,67 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia
(boe/d). O Campo de Búzios, localizado nessa bacia
sedimentar, teve o poço que
mais produziu no mês, o
7-BUZ-10-RJS, com uma
média de 66,51 mil boe/d.
Os dados, divulgados nesta terça-feira, são do Painel
Dinâmico de Produção de
Petróleo e Gás Natural da
Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP),
que foi atualizado com as informações sobre a produção
nacional de junho de 2021. A
Bacia de Campos se manteve
como a segunda maior produtora do país, com 805,90
mil boe/d, representando
21,45% do total nacional.
Entre as bacias sedimentares
terrestres, o destaque foi a
Bacia do Parnaíba, que, com
45,77 mil boe/d, teve um
acréscimo de 24% em relação ao mês anterior. A variação se deu pelo aumento da
demanda de termoelétricas.
A ANP tem uma forma
interativa de visualização
dos dados de produção de
petróleo e gás natural. Os
painéis dinâmicos de produção apresentam diferentes dados relacionados a
esse segmento, permitindo
ao usuário interagir com os
gráficos e tabelas, aplicar filtros e observar os mais di-

ferentes cenários possíveis.
O Painel Dinâmico de Produção de Petróleo e Gás
Natural apresenta dados
mensais e anuais consolidados, permitindo visualizar a evolução histórica da
produção no país e também
filtrá-la por campo, bacia,
instalação, poço, estado,
período de tempo, operador, entre outros. É possível também observar os
principais parâmetros de
movimentação de gás, como queima e injeção. Essas informações têm como
fonte o Boletim Mensal de
Produção, documento que
traz dados declaratórios das
operadoras, enviado até o
15º dia do mês seguinte.
Já o Painel Dinâmico de
Produção Diária de Petróleo
e Gás Natural traz dados diários, calculados pela ANP a
partir dos volumes medidos
enviados pelas operadoras
com prazo de, no máximo,
três dias úteis, por meio do
Sistema de Fiscalização da
Produção da ANP (SFP).
Nesta ferramenta, o foco é o
detalhamento dos dados por
dia, permitindo visualizar a
variação da produção dentro
de um mesmo mês.
Os painéis são ferramentas de análise destinadas a
empresas, órgãos de governo, universidades, imprensa e à sociedade como
um todo, além de estar em
sintonia com a política de
transparência amplamente
adotada pela ANP.

Nova websérie do
BNDES visa atingir o
pequeno empreendedor
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
lançou, nesta terça-feira
(20), uma nova websérie digital com foco no pequeno
empreendedor. “O Dicas
BNDES tem o objetivo
de aproximar ainda mais o
banco das micro, pequenas
e médias empresas, respondendo de maneira clara, simples e rápida às perguntas mais frequentes dos
nossos canais de comunicação”, informou o banco de
fomento. A websérie poderá ser vista em vários canais
do banco entre os quais o
YouTube
(https://www.
youtube.com/bndes).
O programa esclarece o
significado de termos técnicos que poderiam escapar

à compreensão do cliente
final. Em linguagem acessível, os episódios trazem
informações sobre o papel
do Banco, formas de operar
e linhas de financiamento
mais adequadas às necessidades do empreendedor de
menor porte.
Com uma linguagem moderna, ágil e voltada para as
plataformas digitais, o Dicas BNDES tem episódios
curtos, de 2 a 3 minutos
de duração, em média, e
faz uso de recursos gráficos e edição dinâmica, um
formato já conhecido por
quem navega nas redes sociais. A nova produção vai
ao encontro do desejo do
BNDES de se tornar um
publisher de conteúdo multiplataforma.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Julho de 2019. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de julho de
2019, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º
4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) aceitação da renuncia do Diretor Administrativo da Sociedade, Carlos Eduardo
Barroso Alves; (ii) eleição do novo Diretor Administrativo para substituir o Sr. Carlos Eduardo Barroso Alves nos termos do disposto
no artigo 8o do Estatuto Social; (iii) ratificação da nomeação de Edson Pereira da Silva para o cargo de Diretor Presidente. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Sócios, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aceitar a Renúncia do Diretor Administrativo da Sociedade, Carlos Eduardo Barroso Alves, outorgando, o Diretor ora renunciante, à Sociedade, a mais ampla, geral, plena, irrevogável e irretratável quitação de todas e quaisquer obrigações ou valores
devidos em razão do exercício pelo Sr. Carlos Eduardo do cargo de administrador, com relação ao período durante o qual exerceu
o referido cargo, declarando nada ter a reclamar a esse título, a qualquer tempo; (ii) Eleger como Diretor Administrativo da Sociedade, em substituição ao renunciante, para cumprir o prazo faltante do mandato, qual seja, até a Assembleia Geral Ordinária de
2020, o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 069.700.258-61, residente e domiciliado na Rua Jacarandás da Península, nº 300, apto 501, Bloco 2,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22776-050. A Sociedade passará, assim, a ser administrada por um Diretor Presidente e dois
Diretores; e (iv) Ratificar a eleição do Sr. Edson Pereira da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade
RG nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, residente e domiciliado na Avenida dos Flamboyants
nº 155, ap. 103, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.776-070, atuando sob a designação
de Diretor Presidente. O Diretor ora eleito e o Diretor Presidente cuja eleição foi ratificada, acima qualificados, na qualidade de administradores da Sociedade, expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso,
nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela
unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelo presidente da mesa e por mim, secretário
da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário. Acionista: Dialinvest Serviços e
Participações LTDA.. Edaon Pereira da Silva, Carlo Eduardo Barroso Alves. Diretor Renunciante: Preafin III S.à r.l. p.p John Douglas Anderson, Carlos Eduardo Barroso Alves. JUCESP 456.871/19-6, em23/08/2019. Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.
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China registra aumento da capacidade dos parques eólicos

A

China
registrou
uma expansão de
sua capacidade de
energia renovável durante
a primeira metade do ano.
Até o final de junho, a capacidade instalada de geração

elétrica da China totalizou
2,26 bilhões de quilowatts,
um aumento anual de 9,5%,
segundo dados da Administração Nacional de Energia
do país.
Especificamente, os par-

XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 23.093.056/0001-33 / NIRE 33.3.0031740-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Ata lavrada em forma de sumário,
nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/76. 1. Data, Hora e Local:
Realizada no dia 19/07/2021, às 9 (nove) horas, na sede social da Companhia,
na Avenida Presidente Vargas, nº 955, 13º andar, sala 1301 (parte), Centro, RJ/
RJ, CEP 20.071-004. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo
em vista a presença de todas as Acionistas, na forma do disposto no § 4º do
art. 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações. 3. Presença: Presentes as Acionistas
representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Shirong Lyu e secretariados pelo Sr.
Zhongjiao Chang. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social
da Companhia, em R$ 480.000.000,00 por considerá-lo excessivo, mediante o
cancelamento de 480.000.000,00 de ações ordinárias nominativas, conforme
previsão do art. 173 da Lei 6.404/16. Dessa forma, o capital social da Companhia será reduzido de R$ 2.771.001.000,00 e 2.771.001.000 ações ordinárias
nominativas para R$ 2.291.001.000,00 e 2.291.001.000 ações. 6. Deliberações: 6.1 Redução do Capital Social da Companhia: 6.1.1 Tendo em vista
o excesso de capital social em relação ao objeto e às operações atualmente
cursadas pela sociedade, os sócios decidem pela redução do capital social,
que passará de R$ 2.771.001.000,00 para R$ 2.291.001.000,00, resultando
em uma redução de R$ 480.000.000,00, pelo cancelamento de 480.000.000,00
de ações ordinárias nominativas, em conformidade com o art. 173 da lei nº
6.404/76. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$
2.771.001.000,00 para R$ 2.291.001.000,00, representado por 2.291.001.000
ações ordinárias nominativas sem valor nominal com preço de emissão de R$
1,00 cada. 6.2 Alteração da redação do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia: 6.2.1 Considerando a deliberação do item 6.1.1 acima, igualmente por
unanimidade, as Acionistas aprovaram a alteração da redação do Art. 6º do
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - A Sociedade tem um Capital Social de R$ 2.291.001.000,00, representado por 2.291.001.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
com preço de emissão de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado.” 6.3 Consolidação do Estatuto Social da Companhia: 6.3.1 Em razão
das presentes deliberações, é aprovada a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I, considerando-se ratificados todos os demais arts. não alterados pela presente. 6.4 Autorização
aos Administradores a praticar atos para registro e publicação da presente Ata: 6.4.1 Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar
todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos
órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Rio de
Janeiro, 19 de julho de 2021. Mesa: Sr. Shirong Lyu - Presidente; Zhongjiao
Chang - Secretário. Acionistas: State Grid Brazil Holding S.A. - Shirong
Lyu - Presidente; Zhongjiao Chang - Vice-Presidente. International Grid
Holdings Limited - Zongyue Xi - Procurador; Changwei Chen - Procurador.
Estatuto Social da Xingu Rio Transmissora de Energia S.A. Capítulo I Denominação, Sede, Objeto, Foro e Duração: Art. 1º A sociedade anônima
brasileira de capital fechado operará sob denominação social de Xingu Rio
Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”) e será regida pelo disposto neste
Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2º A Companhia tem sede e
foro na Avenida Presidente Vargas, nº 955, 13º andar, sala 1301 (parte), Centro, CEP: 20.071-004, RJ/RJ. § Único: A Sociedade possui 5 filiais, localizadas
nos seguintes endereços: (i) Avenida Cinco, s/n, Distrito Industrial/Setor Liberdade, Lote 02-A, Quadra 03, parte, Município de Araporã, Estado de Minas
Gerais, CEP: 38.465-000; (ii) Rodovia Abrão Assed, 333, Km 47, Fazenda Santa Patrizia - Gleba A, Galpão Parte “A”, Recreio Anhanguera, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14097-500; (iii) Rod. BR 060, Km 374,
Fazenda Laje, s/n, Caixa Postal 1034, Zona Rural do Município de Rio Verde,
Estado de Goiás, CEP: 75.901-972; (iv) Quadra 308 Sul (ARSE 33), s/n, Alameda 02, Lote 02, Sala 02, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, CEP: 77.021-062; e (v)
Rodovia BR 155, Km 02, s/n, Distrito Industrial, Município de Xinguara, Estado
do Pará, CEP: 68.555-330. Art. 3º A Companhia, por deliberação do Conselho
de Administração, poderá, independentemente de reforma estatutária, alterar a
sua sede para outro endereço na cidade do Rio de Janeiro, e, mediante deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou fechar filiais, sucursais, agências ou escritórios de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional. Art. 4º A
Companhia tem como objeto social único e exclusivo a implantação e exploração do empreendimento composto pelas seguintes instalações de transmissão
de energia nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas i) pela estação conversora de corrente alternada em corrente contínua e vice-versa, na tensão CA de
500 kV e CC de ±800 kV, com potência nominal de 4.000 MW, junto à Subestação Xingu, no estado do Pará; bancos de transformadores conversores; equipamentos de compensação reativa e filtros de harmônicas; reatores de alisamento; módulos de conexão de equipamentos, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos e respectivo eletrodo de aterramento e correspondente
linha de eletrodo; ii) pela Subestação Terminal Rio, no estado do Rio de Janeiro, com pátio em 800 kV para receber a estação conversora e seus equipamentos e pátio em 500 kV com dois compensadores síncronos de (150/-75) Mvar
conectados por um banco de (3x100) MVA de transformadores monofásicos e
uma unidade de reserva de 100 MVA e com dois transformadores 500/13,8 kV
- 40 MVA para atender os serviços auxiliares; iii) pela estação conversora de
corrente alternada em corrente contínua e vice-versa, na tensão CA de 500 kV
e CC de ±800 kV, com potência nominal de aproximadamente 3.788 MW a ser
definida de forma a atender as especificações do Anexo 6 do Edital ANEEL
07/2015, junto à Subestação Terminal Rio; bancos de transformadores conversores; equipamentos de compensação reativa e filtros de harmônicas; reatores
de alisamento; módulos de conexão de equipamentos, INTERLIGAÇÕES DE
BARRAMENTOS, barramentos e respectivo eletrodo de aterramento e correspondente linha de eletrodo; iv) pela linha de transmissão em corrente contínua
em ±800 kV entre as subestações Xingu e Terminal Rio, bipolo simples, com
extensão aproximada de 2.518 km com um cabo para-raios em fibra óptica; v)
pelos primeiro e segundo circuitos da Linha de Transmissão em 500 kV entre
as subestações Terminal Rio e Nova Iguaçu, em dois circuitos simples, com
extensão aproximada de 30 km; vi) instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. Art. 5º O prazo de duração da
Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Art. 6º A
Sociedade tem um Capital Social de R$ 2.291.001.000,00, representado por
2.291.001.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de
emissão de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado. §1º As Ações
não serão representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas. Art. 7º A cada ação ordinária nominativa é atribuído o direito a um voto
nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. Art. 8º A subscrição
de novas ações deverá ser realizada durante a própria Assembleia Geral de
Acionistas que aprovar o aumento do Capital, salvo se outro prazo for fixado
pelo respectivo órgão. A integralização das ações subscritas deverá ser realizada na(s) data(s) de pagamento prevista(s) no boletim de subscrição. Se o boletim de subscrição for omisso quanto à data ou o prazo de integralização, o
preço de emissão das ações considera-se devido na data da respectiva subscrição. § Único: O Acionista que deixar de subscrever ou integralizar as ações
subscritas, na forma do presente Estatuto e nos prazos fixados terá suspenso
seu direito de voto, sem prejuízo de outras penalidades, como: (i) constituição
em mora de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação
de qualquer espécie, sujeitando-se ao pagamento de multa moratória de 10%
(dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata tempori sobre o
valor em aberto devidamente atualizado monetariamente, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou, em caso de sua extinção, pelo
índice a ser definido pelo Conselho de Administração, em favor de quem cumprir a integralização do Acionista inadimplente; (ii) sujeição à diluição de sua
participação no Capital Social na proporção da obrigação não cumprida, conforme deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; (iii) enquanto permanecer em mora, o Acionista inadimplente terá seus direitos suspensos, incluindo o
direito de voto, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; (iv) ressarcimento de eventuais custos e encargos decorrentes da inadimplência, em favor de quem integralizar as ações subscritas pelo Acionista inadimplente ou em
favor da Companhia, caso esta tenha suportado o ônus decorrente da inadimplência; e (v) sujeição à transferência da totalidade de suas ações. Art. 9º Em
caso de resgate ou amortização, todas as ações ordinárias terão o mesmo
tratamento, observada a proporção de participação de cada Acionista no Capital Social. Art. 10 A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de
sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, observadas
as normas legais e demais disposições aplicáveis. Art. 11 A Companhia, nos
termos da Lei, poderá emitir debêntures, bem como ações preferenciais e
bônus de subscrição, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Capítulo III - Órgãos da Companhia: Art. 12 São órgãos da Companhia: (i) a
Assembleia Geral de Acionistas; (ii) o Conselho de Administração; (ii) a Diretoria; e (iii) o Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente. § Único: A
administração da Companhia caberá ao Conselho de Administração e à Diretoria, com poderes conferidos pela lei aplicável e pelo presente Estatuto. Seção I
- Da Assembleia Geral - Art. 13 A Assembleia Geral de Acionistas é o órgão
deliberativo máximo da Companhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos
4 meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre
as matérias constantes do Art. 132 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações; e (ii)
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem ou quando
convocada por Acionista, respeitadas as disposições legais. Art. 14 A convocação da Assembleia Geral de Acionistas poderá ser feita por qualquer Conselheiro, ou por qualquer Acionistas, ou pelo Conselho Fiscal, nos termos da lei.
§1º A Assembleia Geral de Acionistas instalar-se-á (i) em primeira convocação,

ques eólicos atingiram uma
capacidade próxima a 290
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Enquanto isso, a capacidade dos parques solares aumentou 23,7% ante
o ano anterior para cerca
de 270 milhões de quilowatts. De acordo com
dados que vem sendo di-

com a presença de Acionistas representando 100% do Capital com direito a
voto, e (ii) em segunda convocação, com qualquer número, ressalvadas as
exceções previstas em lei e neste Estatuto. §2º A Assembleia Geral de Acionistas será presidida pelo Presidente do Conselho ou, em sua ausência, por qualquer um dos presentes, eleito na ocasião, que escolherá, também dentre os
presentes, um secretário. Art. 15 Os presentes à Assembleia Geral de Acionistas deverão comprovar sua condição de Acionista de acordo com a legislação
aplicável, podendo as Acionistas fazer-se representar por procurador constituído há menos de um ano, que seja Acionista, administrador da Companhia ou
advogado. Art. 16 A Assembleia Geral de Acionistas tem competência privativa
para suspender os direitos de Acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta por lei ou por este Estatuto, caso em que especificará o direito
suspenso. A suspensão durará até que a obrigação seja quitada. Art. 17 As
deliberações da Assembleia Geral de Acionistas serão tomadas pelo voto afirmativo de 81% das ações votantes. Art. 18 Compete à Assembleia Geral de
Acionistas, observado o quórum previsto no Art. 17, deliberar sobre: a) transformação, fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações, tanto na condição de incorporada como incorporadora; b) aprovar a participação em outras
sociedades ou empreendimentos na qualidade de sócio ou Acionista, parceiro
em “joint venture” ou membro de consórcio; c) dissolução, término do estado de
liquidação, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e confissão/pedido
de falência, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; d) aprovação
da constituição ou dissolução, pela Companhia, de subsidiária; e) avaliação
dos bens com que cada Acionista concorrer para a formação do Capital Social,
observadas as determinações legais; f) quaisquer alterações no Estatuto Social, inclusive alterações da composição do Conselho de Administração e da
Diretoria, bem como quórum de deliberação; g) aprovar o aumento ou redução
do Capital Social da Companhia, nos prazos, valores, conforme aplicável ao
empreendimento; h) aprovação do plano de negócios, bem como do plano de
investimentos e quaisquer atualizações que impliquem novos recursos acima
de 1% dos recursos considerados no orçamento inicial do empreendimento; i)
criação, emissão ou venda de quaisquer títulos de dívida pela Companhia, conversíveis ou não em ações, partes beneficiárias, bônus de subscrição ou opções de compra; j) emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de
subscrição e criação e outorga de opção de compra ou venda de ações, bem
como o resgate ou conversão de ações e compra, resgate ou conversão de
debêntures; k) aquisição das ações da Companhia para permanência em tesouraria e sua posterior alienação ou cancelamento; l) definição e aprovação
da política de distribuição de resultados da Companhia, a qualquer título, observada a distribuição do mínimo legal e visando a maximização das receitas
oriundas da exploração da concessão e do retorno dos investimentos feitos
pelas Acionistas, buscando sempre os maiores níveis de eficiência, produtividade e lucratividade, desde que não gere endividamento para a Companhia; m)
fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores da
Companhia, e do Conselho Fiscal; n) escolha, eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do Conselho Fiscal, quando instituído; o) decidir a respeito de matéria(s) às quais não obtiveram o quorum necessário para serem aprovadas pelo Conselho de Administração, e/ou
que resultarem em impasse no âmbito do Conselho de Administração, e/ou que
ultrapassem da competência instituída ao Conselho de Administração, de acordo com o presente Estatuto; e p) qualquer outra matéria que seja objeto de
deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas. Seção II - Do Conselho de
Administração - Art. 19 O Conselho será composto de 04 Conselheiros titulares
que serão eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato unificado de 3 (três) anos, permitidas reeleições por igual período. §1º Em caso de
vacância, renúncia e impedimento temporário ou definitivo de qualquer membro do Conselho de Administração este será substituído por outro, eleito pela
Assembleia Geral de Acionistas. §2º A remuneração dos membros do Conselho
de Administração será fixada pela Assembleia Geral de Acionistas. Os Conselheiros poderão renunciar ao seu direito à remuneração, desde que por escrito,
sendo que a retratação da renúncia não confere direito a receber qualquer remuneração referente a período anterior à retratação. §3º O prazo de gestão dos
membros do Conselho de Administração da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos em Assembleia Geral de Acionistas. Art. 20 O Conselho de Administração reunir-se-á, se necessário, 1 vez ao
mês, e, extraordinariamente, em razão de solicitação de qualquer de seus
membros, ou por deliberação da Diretoria, mediante convocação prévia por
carta ou correio eletrônico (e-mail), com aviso de recebimento, encaminhada
ao endereço previamente indicado pelos Conselheiros. §1º As reuniões do
Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica,
vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação dos Conselheiros. §2º Os Conselheiros que participarem de reunião na forma acima prevista serão considerados presentes à reunião para todos os fins, sendo válida a assinatura da respectiva ata por fac-símile ou outro
meio eletrônico, devendo uma cópia ser arquivada na sede da sociedade juntamente com o original a ser assinado oportunamente. §3º Considerar-se-ão
dispensadas as formalidades de convocação, ou sanadas eventuais falhas,
nas reuniões em que estiver presente a totalidade dos membros do Conselho
de Administração. Art. 21 As reuniões do Conselho serão instaladas em primeira convocação com a totalidade dos seus membros e em segunda convocação,
60 minutos depois, com a presença de ¾ dos Conselheiros. Art. 22 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por ¾ dos Conselheiros
presentes, devendo suas deliberações constarem de atas lavradas no livro de
“Atas das Reuniões do Conselho de Administração”. Art. 23 Em caso de impasse de qualquer votação do Conselho de Administração a reunião será suspensa visando à solução de impasse e retomada até 02 dias úteis depois. Se,
ainda assim, não for possível chegar à deliberação, a matéria será submetida à
Assembleia Geral de Acionistas. As deliberações que não forem objeto de impasse poderão ser aprovadas na reunião antes de sua suspensão. Art. 24
Compete ao Conselho de Administração, observado o quórum de deliberação
previsto no Art. 22: a) aprovar os critérios para celebrar transações imobiliárias
objetivando servidões e desapropriações, inerentes à implantação do empreendimento; b) aquisição de imóveis; c) ratificar o orçamento inicial e o plano
de investimento do empreendimento, elaborado pelas Acionistas para fins de
participação do leilão; d) aprovar orçamentos anuais de custeio e investimento
do empreendimento objeto da Companhia, considerando: aportes, financiamentos, investimentos, despesas e o cronograma financeiro do exercício; e)
deliberar sobre a realização de investimentos ou quaisquer despesas de capital
(inclusive aquisição, arrendamento, concessão de uso ou locação de bens imóveis, móveis e equipamentos do acervo operacional) que não estejam previstos
no orçamento anual da Companhia e que excedam os valores fixados nas alíneas “g” e “h”; f) aprovar a contratação de empréstimos, financiamentos ou a
constituição de dívidas para a Companhia, inclusive a outorga de qualquer garantia (real ou fidejussória) observados os limites previstos nas alíneas “g” e “h”;
g) autorizar a alienação, a promessa de alienação ou a oneração de bens do
ativo não circulante da Companhia, em qualquer operação ou série de operações correlacionadas acima de R$1.000.000,00 durante qualquer exercício
fiscal; h) aprovar a assinatura de contratos acima do limite de R$1.000.000,00,
até a conclusão do empreendimento e sua liberação para operação comercial.
A partir daí, acima de R$ 200.000,00, inclusive os de execução de obra, de
caução, de locação, de câmbio e outros; i) eleger e destituir a Diretoria, respeitadas as disposições constantes do acordo de Acionistas, determinando as
áreas de atuação de cada Diretor; j) escolher e destituir os auditores independentes, se houver; k) aprovar as normas de procedimento para a administração
da Companhia; l) decidir a respeito de matéria(s) às quais não obtiveram o
quorum necessário para serem aprovadas pela Diretoria, e/ou que resultarem
em impasse no âmbito da Diretoria, e/ou que ultrapassem da competência instituída à Diretoria, de acordo com o presente Estatuto; e m) qualquer matéria
que seja objeto de deliberação pelo Conselho de Administração. §1º Os valores
indicados nas alíneas acima serão atualizados, a cada ano, pela variação do
IPCA. §2º Os limites ora estabelecidos são considerados valores de alçada
para atribuição da competência da Diretoria. Seção III - Da Diretoria - Art. 25 A
Diretoria será composta de 02 a 10 Diretores, que podem ser denominados
como: (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor Vice-Presidente, (iii) Diretor Financeiro,
(iv) Diretor Técnico, (v) Diretor de Meio Ambiente e Fundiário ou (vi) Diretor sem
designação específica, a critério do Conselho de Administração quando da eleição dos membros. §1º Os Diretores devem ser residentes no País e serão
eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de 3 (três)
anos, podendo ser reeleitos, individual ou conjuntamente. O prazo de gestão
dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pelo Conselho de Administração. §2º O valor anual global da
remuneração dos Diretores será fixado pela Assembleia Geral de Acionistas,
cabendo ao Conselho de Administração efetuar a sua individualização dentro
do limite então aprovado pelos Acionistas. Os Diretores poderão renunciar ao
seu direito à remuneração, desde que por escrito, sendo que a retratação da
renúncia não confere direito a receber qualquer remuneração referente a período anterior à retratação. §3º Os Diretores serão investidos no cargo mediante
assinatura do termo de posse, lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. §4º Os Diretores poderão, a qualquer tempo, ser destituídos de suas
funções, em virtude de deliberação do Conselho de Administração ou dos Acionistas. §5º Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia do
fiel desempenho de suas funções. Art. 26 Em caso de falta, vacância, renúncia
ou impedimento definitivo de qualquer um dos Diretores, este será substituído
por outro, eleito pelo Conselho de Administração, que permanecerá no cargo
pelo prazo restante do mandato do Diretor substituído. Art. 27 Nos casos de
impedimento temporário ou de licença de qualquer membro da Diretoria, outro
Diretor poderá cumular suas funções. Art. 28 A Diretoria reunir-se-á, se necessário, 1 vez ao mês, e, extraordinariamente, mediante convocação prévia por
qualquer de seus membros, mediante carta ou correio eletrônico (e-mail), com
aviso de recebimento, encaminhada ao endereço previamente indicado pelos
Diretores. §1º As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que
permita a identificação dos Diretores. §2º Os Diretores que participarem de reunião na forma acima prevista serão considerados presentes à reunião para
todos os fins, sendo válida a assinatura da respectiva ata por fac-símile ou outro meio eletrônico, devendo uma cópia ser arquivada na sede da sociedade
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juntamente com o original a ser assinado oportunamente. §3º Considerar-se-ão
dispensadas as formalidades de convocação, ou sanadas eventuais falhas,
nas reuniões em que estiver presente a totalidade dos membros da Diretoria.
Art. 29 As reuniões da Diretoria serão instaladas em primeira convocação com
a totalidade dos seus membros e em segunda convocação, 60 minutos depois,
com a presença de ¾ dos Diretores. Art. 30 Todas as decisões da Diretoria
deverão ser tomadas por 75% de seus membros e caso este quórum não seja
alcançado, a matéria deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração
por quorum qualificado. As deliberações da Diretoria poderão ser registradas
através de declaração, carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail), ou qualquer outra forma escrita, conforme a conveniência dos Diretores. Art. 31 Em
caso de impasse de qualquer votação da Diretoria, a reunião será suspensa
visando à solução de impasse e retomada até 02 dias úteis depois. Se, ainda
assim, não for possível chegar à deliberação, a matéria será submetida ao
Conselho de Administração. As deliberações que não forem objeto de impasse
poderão ser aprovadas na reunião antes de sua suspensão. Art. 32 A Diretoria
será responsável pela prática dos atos necessários ao funcionamento regular
da Companhia, bem como pelas atribuições estabelecidas por lei, pelo presente Estatuto Social e conferidas pelo Conselho de Administração e/ou Assembléia Geral de Acionistas, conforme o caso. Nesse sentido, compete à Diretoria:
a) praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia;
b) aprovar o regimento interno e os regulamentos da Companhia; c) propor ao
Conselho de Administração as diretrizes fundamentais da administração, as
quais deverão pelo mesmo ser aprovadas; d) submeter ao Conselho de Administração, para que este por sua vez submeta à Assembleia Geral de Acionistas, proposta de aumento de capital e reforma do Estatuto Social; e) recomendar ao Conselho de Administração quanto à aquisição, alienação ou oneração
de bens móveis ou imóveis, pertencentes ao patrimônio da Companhia e captação de recursos, devendo implementar as decisões do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas relativas às matérias supramencionadas, nos respectivos limites de alçada; f) apresentar ao Conselho de Administração as demonstrações financeiras do exercício, os planos e orçamentos anuais e plurianuais, econômico-financeiros e de execução de obras; g)
realizar operações bancárias em geral, abrir e movimentar contas bancárias,
emitir e endossar cheques, autorizar transferências, débitos e pagamentos; h)
sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de crédito de qualquer natureza; i) representar a Companhia junto a repartições e órgãos públicos dos governos federal, estaduais e municipais, inclusive suas autarquias; j) constituir procuradores
em nome da Companhia; k) aprovar atos e contratos de qualquer espécie, observando os valores de alçada e as atribuições do Conselho de Administração;
e l) decidir sobre qualquer matéria que seja objeto de deliberação pela Diretoria. Art. 33 É vedado aos Diretores e aos mandatários prestar caução, garantia,
aval ou de qualquer forma obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu
objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.
Art. 34 Os Diretores são investidos de todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para a
prática de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, com as
limitações estabelecidas neste Estatuto e ressalvadas as matérias de competência privativa do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas. Art. 35 A representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo
ou fora dele, inclusive na assinatura de documentos que acarretem responsabilidade ou obrigações para esta, salvo o especialmente mencionado nos §s
abaixo - respeitados, sempre, os atos cuja deliberação dependa do Conselho
de Administração ou da Assembléia Geral de Acionistas -, será feita na seguinte forma e ordem, preferencialmente: (i) por dois Diretores, sendo um deles o
Diretor Presidente e o outro o Diretor Vice-Presidente, ou o Diretor Técnico ou
o Diretor Financeiro ou o Diretor de Meio Ambiente e Fundiário ou Diretor sem
designação específica; ou (ii) por dois Diretores, sendo um deles o Diretor Técnico e o outro o Diretor Vice-Presidente, ou o Diretor Financeiro ou o Diretor de
Meio Ambiente e Fundiário ou Diretor sem designação específica; ou (iii) por
dois procuradores especialmente constituídos para tal fim, com poderes específicos, outorgados mediante instrumento particular ou público assinado na forma dos itens “(i)” ou “(ii)” acima. §1º A Companhia poderá ser representada
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por procurador(es) legalmente
constituído(s) com poderes “ad judicia” ou “ad negocia”, em conjunto ou individualmente, na prática dos atos específicos que serão mencionados na respectiva procuração. §2º A Companhia poderá ser igualmente representada individualmente por um Diretor perante repartições públicas federais, estaduais e
municipais, empresas privadas, públicas ou sociedades de economia mista;
para a assinatura de cartas simples, protocolos, pedidos, declarações, documentos referentes a procedimento de constituição de servidão administrativa
ou direito de passagem. §3º A outorga de poderes pela Companhia será realizada conjuntamente por dois Diretores, observado os itens “(i) e “(ii)” do Art. 35,
por meio de instrumentos de mandato, os quais vigorarão por prazo não superior a 12 (doze) meses; não se aplicando tal limitação temporal às procurações
“ad judicia”, as quais poderão vigorar por tempo indeterminado, bem como também não se aplica àquelas outorgadas em razão de contrato de financiamento
da Companhia, que vigorarão pelo tempo de duração do respectivo contrato.
Os poderes aqui mencionados estendem-se aos atos necessários ao funcionamento ordinário da Companhia, tais como: abrir, manter, fechar contas bancárias e fazer aplicações financeiras; assinar contratos de câmbio; receber, emitir,
endossar, visar, descontar ou avalizar cheques, letras de câmbio, faturas, duplicatas e outros títulos de créditos ou instrumentos comerciais e contratos; reclamar, receber, negociar e estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos para com a Companhia; bem como dar e receber quitação. §4º Os poderes
relacionados à prática de atos como venda, permuta, transferência ou alienação de bens imóveis da Companhia, bem como a instituição de hipoteca ou
ônus de qualquer natureza sobre bens imóveis da Companhia somente serão
outorgados após deliberação do Conselho de Administração ou da Assembleia
Geral de Acionistas, conforme o caso, autorizando a realização destes atos.
Art. 36 Cada Diretor terá suas atribuições estabelecidas pelo Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral de Acionistas, conforme o caso, em reunião
específica para o assunto. § Único: Além de exercer os poderes conferidos
pelo presente Estatuto Social, competem a qualquer membro da Diretoria as
atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração ou Assembleia Geral de Acionistas. Seção IV - Do Conselho Fiscal - Art. 37 A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente nos termos
da lei, com as funções definidas em lei, composto de 3 membros efetivos e
suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas. Art.
38 As reuniões do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão ocorrer com
periodicidade mínima de 3 meses. Art. 39 Em caso de vaga, renúncia, impedimento temporário ou permanente, será o integrante do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. Art. 40 A ausência
injustificada a 2 reuniões consecutivas é motivo de destituição do Conselheiro,
devendo ser substituído por seu suplente até o final do mandato. Art. 41 Os
integrantes do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Capítulo IV - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros - Art. 42 O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados pela Diretoria o
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras previstas em lei e
de acordo com os princípios da contabilidade geralmente aceitos. Art. 43 O
Conselho de Administração submeterá o balanço patrimonial, as demais demonstrações financeiras, acompanhados do respectivo parecer dos auditores
independentes, e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de
distribuição de dividendos à Assembleia Geral de Acionistas, para deliberação.
§1º O lucro líquido apurado no exercício poderá ter a seguinte destinação: (a)
a parcela de 5% será deduzida para a constituição da reserva legal, que não
excederá 20% do Capital Social; (b) as Acionistas terão direito a um dividendo
anual correspondente à 1% do lucro líquido, descontada a parcela referente à
reserva legal, salvo determinação em contrário por unanimidade de votos das
Acionistas presentes em Assembleia Geral de Acionistas, com base em proposta da administração; (c) caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o
Capital Social, a Assembleia Geral de Acionistas deliberará sobre a aplicação
do excesso na integralização ou no aumento do Capital Social ou, ainda, na
distribuição de dividendos adicionais às Acionistas. §2º A Companhia poderá
levantar balanços mensais ou semestrais, podendo declarar, por deliberação
do Conselho de Administração, dividendos intermediários: (i) à conta de lucros
apurados nesses balanços, ou (ii) à conta de lucros acumulados e/ou reservas
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as restrições legais. Os dividendos intermediários poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Art. 44 Os dividendos atribuídos às Acionistas serão
pagos nos prazos fixados pela Assembleia Geral de Acionistas ou previstos em
lei e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato
que autorizou sua distribuição, reverterão em favor da Companhia, sendo convertidos em reserva de Capital. Art. 45 Os órgãos da administração poderão
pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do Art. 9º, §7º, da Lei
nº 9.249, de 26.12.1995, e legislação e regulamentação pertinentes. Caberá ao
Conselho de Administração fixar o prazo de pagamento, ou crédito, dos juros
sobre o capital próprio, apurados conforme balanços anual, semestrais ou levantados em períodos menores. Capítulo V - Da Liquidação - Art. 46 A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação
da Assembleia Geral de Acionistas. Art. 47 A Assembleia Geral de Acionistas
estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, se pedido por Acionistas, na forma da lei, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação,
elegendo, seus membros e fixando-lhes a respectivas remunerações. Capítulo
VI - Das Disposições Gerais: Art. 48 A Companhia observará e cumprirá, integralmente, todos os termos dos acordos de Acionistas que vierem a ser arquivados em sua sede social, nos termos da lei, sendo ineficazes em relação à
Companhia quaisquer deliberações dos órgãos sociais que contrariem o disposto em tais acordos de Acionistas. § Único: Não se registrará nos livros sociais, sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, às Acionistas e a terceiros, a alienação ou oneração de quaisquer ações em violação a acordos de
Acionistas arquivados na sede da Companhia.

Quarta-feira, 21 de julho de 2021 l Monitor Mercantil

8 Financeiro

Vale faz atualização de
projeções da produção
Relatório financeiro será divulgado no final deste mês

A

Vale divulgará o
Relatório Financeiro do segundo trimestre no dia 28 de julho.
No primeiro trimestre, divulgado em abril, a mineradora reportou Ebtida ajustado de US$ 8,467 bilhões,
um recorde para o primeiro
trimestre. O lucro líquido
somou US$ 5,546 bilhões,
ficando US$ 4,807 bilhões
acima do quarto trimestre
de 2020.
Na segunda-feira (19) à
noite, a mineradora apresentou o relatório de produção do segundo trimestre,
relatano mais um período
de aumento da produção
de minério de ferro. Reportou aumento de 23,1% das
vendas de minério de ferro
na comparação com o segundo trimestre de 2020 e
de 13,4% em relação ao primeiro trimestre.
“Considerando o plano
de lavra de minério de ferro e a implementação de
novas iniciativas, a Vale alcançou uma capacidade de
produção de 330 milhões
de toneladas por ano, prin-

cipalmente devido Serra
Leste ter alcançado sua capacidade total”, destacou a
mineradora em relatório de
produção.
Segundo a Vale, o volume
de vendas de níquel foi de
47,4 kt no 2T21, em linha
com o 1T21, uma vez que
a venda de estoques disponíveis compensou a menor
produção do trimestre. A
produção de níquel acabado
foi de 41,5 kt no 2T21, 14,3%
inferior ao 1T21 principalmente devido à paralisação
dos funcionários de Sudbury
e à manutenção não programada na refinaria de níquel
de Clydach, que impactou a
produção total proveniente
do feed da PTVI.
A produção de cobre
atingiu 73,5 kt no 2T21,
3,9% inferior ao 1T21, resultado da paralisação dos
funcionários em Sudbury
e atrasos na mineração em
Voisey’s Bay. No 2T21, a
produção de cobre em Salobo totalizou 38,7 kt, 13,5%
superior ao 1T21 e 6,3% inferior ao 2T20. Os volumes
de vendas de cobre foram

DARO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.304.992/0001-01 - NIRE 3330027075-2
Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por sumário dos fatos - Art. 130,
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Data, Local e Hora: 28/06/2021, na sede social,
na Praia do Flamengo, nº 154/3o andar-parte, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ,
às 10:00hs. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da
Lei 6.404/76. 3. Mesa: Daniel Miguel Klabin (Presidente) e Mônica Maria
Welsing (Secretária). 4. Presenças: Acionistas representando a totalidade do
Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/2020, publicados no DOERJ e no Monitor Mercantil de 23/06/2021.
6. Quorum de Instalação e Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos
Ocorridos na AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reservas,
do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, considerada sanada a falta de anúncios
e a inobservância dos prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como
facultado pelo seu § 4º. b) Deliberada a transferência do resultado do exercício
à conta de reserva de lucros a realizar. c) Não houve retenção para a conta
destinada à constituição da reserva legal, em face do saldo ora existente no
patrimônio líquido já ter atingido o limite de 20% do Capital Social. d) Deliberada
a distribuição de dividendos, à conta do resultado do exercício de 2020, no
valor total de R$ 1.016.573,80. e) Deliberada a manutenção do Capital Social,
bem como a manutenção da atual quantidade de ações. h) Foram fixados em
R$ 1.100,00 os honorários mensais, para cada um de seus Diretores. 8. Termo
de Encerramento: Nada mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme.
9. Presenças e Assinaturas: Daniel Miguel Klabin (Presidente da mesa) e
Mônica Maria Welsing (Secretária da mesa). Confere com o original. Mônica
Maria Welsing - Secretária. Jucerja nº 4146202 em 15/07/2021.

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623
Ata da AGE: 1. Data, Hora e Local: No dia 07/05/21, às 14h, na sede da
Cia. situada na Av. Francisco Bicalho, Alça da Linha Vermelha, São Cristóvão/RJ. 2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de convocação,
conforme faculta o art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 3. Presença: Presença da
totalidade dos Acionistas da Cia., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: Felippe do Prado Padovani,
Presidente; Rogério Neves Dourado, Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Eleição dos membros do Conselho de Administração. 6. Deliberações: A matéria constante da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido
aprovada, por unanimidade dos presentes: 6.1) A lavratura da presente ata
em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1°, da Lei 6.404/76; 6.2) eleger, como membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da
Cia., com mandato de 02 anos, a contar da data de assinatura dos respectivos Termos de Posse, os Srs.: (i) Sr. Felippe do Prado Padovani, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, RG 30568829-7 SSP/SP e CPF 296.829.708-22,
com endereço comercial na Av. Francisco Matarazzo, 1.350/17º, Água Branca/SP, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, tendo
como suplente o Sr. Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo, brasileiro,
casado, engenheiro civil, RG 279145691 SSP/BA, CPF 458.937.215-00, com
domicílio para fins do art. 149 §2º da LSA, na Rua Leonor Calmon 171/501,
Jardim Candeal, Salvador/BA; (ii) Sr. Rogério Neves Dourado, brasileiro,
casado, engenheiro, RG 21013/D, CONFEA/CREA-BA, CPF 349.531.59500, residente e domiciliado na Rua Lemos Monteiro 120/9º, Butantã/SP, para
o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo como suplente o Sr. Raul Ribeiro Pereira Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil,
RG 05457441-21 SSP/BA, CPF 506.070.655-91, com endereço comercial
na Rua Lemos Monteiro, 120/7º, Butantã/SP; (iii) Sr. Daniel Rizzotti de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 33.035.019-5, SSP/SP, CPF
286.725.548-17, residente e domiciliado na Rua Elvira Ferraz 250/705, Vila
Olímpia/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração,
tendo como suplente o Sr. Fábio Medeiros Junqueira Meirelles, brasileiro,
solteiro, engenheiro, RG 061573101, IFP, CPF 588.233.606-68, com endereço comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão/RJ; 6.3) Declaração de
Desimpedimento: Os membros do Conselho de Administração ora eleitos
aceitam o cargo para o qual foram eleitos, tomando posse, por meio da assinatura dos seus respectivos termos de posse e afirmando, expressamente,
sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial de exercer a administração da Cia., e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato;
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade; 6.4) Tendo em vista as deliberações acima tomadas, a composição do Conselho de Administração da Cia. será a seguinte: (i)
Sr. Felippe do Prado Padovani, Presidente do Conselho de Administração,
tendo como suplente o Sr. Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo;
(ii) Sr. Rogério Neves Dourado, membro efetivo do Conselho de Administração, tendo como suplente o Sr. Raul Ribeiro Pereira Neto; e (iii) Sr.
Daniel Rizzotti de Oliveira, membro efetivo do Conselho de Administração,
tendo como suplente o Sr. Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. 7. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. 8. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a AGE, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida
e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Felippe do Prado Padovani, Presidente da Mesa, e Rogério Neves Dourado,
Secretário. Acionistas: OAS Investimentos S.A. - Em Recuperação Judicial,
Construtora OAS S.A. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties
Parcerias S.A., Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., e
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.. RJ, 07/05/21. Felippe do Prado
Padovani - Presidente, Rogério Neves Dourado - Secretário. JUCERJA em
12/07/21 sob o nº 4137813. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

de 74,2 kt no 2T21, 4,2%
acima do 1T21.
A produção de finos de
minério de ferro 1 da Vale
totalizou 75,7 Mt no 2T21,
11,3% superior ao 1T21.
O volume de vendas de finos e pelotas de minério de
ferro totalizou 74,9 Mt no
2T21, 14,2% maior do que
no 1T21, com o aumento
da produção de minério de
ferro. A produção de pelotas da Vale totalizou 8,0 Mt
no 2T21, 27,4% superior ao
1T21, embora ainda limitada pela capacidade de produção de pellet feed.
A produção de carvão
totalizou 2,1 Mt no 2T21,
apresentando um crescimento sólido tanto em
termos trimestrais quanto
anuais, devido ao aumento da produtividade após
a grande manutenção das
plantas concluídas no último trimestre. A maior
produção no 2T21 permitiu à Vale reconstruir seus
estoques operacionais para
níveis sustentáveis, limitando as vendas de carvão no
trimestre.

Guidance
A mineradora informou
a descontinuidade do guidance de produção média
de níquel para os anos de
2021 a 2023 e produção de
cobre em 2021, que se encontra em revisão devido
às incertezas relativas ao
prazo para a retomada da
produção nas operações
de Sudbury e ao ramp-up
da implementação de processos de segurança e manutenção das minas de cobre de Sossego e Salobo.
Sossego está situada em Canaã dos Carajás, e Salobo
em Marabá. É a partir das
informações divulgadas
via guidance (orientação) que
a companhia se posiciona
para orientar o mercado
financeiro.
“As projeções apresentadas envolvem fatores de
mercado alheios ao controle da Vale e, dessa forma,
podem sofrer novas alterações”, informou Luciano
Siani Pires, diretor executivo de Relações com Investidores.

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes e propagandistas de qualquer ramo econômico do Estado do Rio de Janeiro, para
participar de reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser
realizada no dia 31 de julho de 2021, na Rua Antenor Álvaro de Souza
nº 135, loja 01, Estação, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP 28941-204 com
início às 08:00h em primeira chamada, 09:00h em segunda chamada e as
10:00 em terceira e última chamada. Os interessados deverão levar
documentação pessoal necessária em conformidade com a Lei 5.764/
71, Lei 10.406/02 e Lei nº 8.934/94, quando no ato da fundação haverá
formação de chapas, candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato. É obrigatório o uso de máscara de proteção, álcool gel 70º e manter
distanciamento de segurança entre as pessoas, vacinados ou não.
Luiz Cláudio Pereira – CPF 794.530.407-97.
Presidente da Comissão pré-fundação. 21 de julho de 2021.

COOPERATIVA DE TRABALHOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
SAUDE – TEC- LAR SAUDE LTDA. - C.N.P.J 27.820.523/0001-30
Sede: Av Ernani do Amaral Peixoto, nº 500, sala 1003,
Centro, Niterói RJ, CEP 24020-077.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE SAUDE – TEC - LAR SAUDE LTDA., usando das suas atribuições
que lhe confere o Estatuto, CONVOCA os senhores Associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA a ser realizada SEMIPRESENCIAL SENDO INDISPENSÁVEL A CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA DOS
COOPERADOS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, SUPERADA A
CAPACIDADE MÁXIMA DE SÓCIOS NA MODALIDADE PRESENCIAL, SERÁ
ENVIADO LINK DE ACESSO PARA PARTICIPAÇÃO VIRTUAL ATRAVÉS DA
PLATAFORMA ZOOM, competindo inteiramente ao sócio, os meios
telemáticos para acesso – a ser realizada nesta sede na Avenida Ernani do
Amaral Peixoto, nº 500, sala 1003, Centro Niterói RJ, CEP 24.020-077,
no dia 30 de julho de 2021, as 11:15h, em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) do número de Cooperados; em segunda
convocação as 12:15h, com a presença de metade mais um dos
Cooperados, ou ainda, em terceira e última convocação, as 13:15h,
com a presença de no mínimo, 10 dos Cooperados, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1: Leitura, discussão e julgamento do
relatório de Administração, incluindo Balanço Geral referente a prestação
de contas do exercício social encerrado em 31/12/2020; 2: Destinação
de sobras e perdas; 3: Eleição dos membros do Conselho de
Administração e Fiscal; 4: Assuntos Gerais; Niterói, 20 de julho de 2021.
...........................................................................
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE SAUDE – TEC LAR SAUDE LTDA.

DIFERENCIAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 09.310.834/0001-78 - NIRE: 33.3.0028934-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO 2021. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §
1° da Lei n° 6.404/76). 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos dez dias do mês
de Junho de 2021, às 10 horas, na sede social da DIFERENCIAL ENERGIA
PARTICIPAÇÕES S.A., na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Marechal Floriano, 19 – sala 2101, Centro, Rio Janeiro, CEP:
20080-003 , (“Companhia”). 2. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras,
o Balanço Patrimonial e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social
findo em 31.12.2020, os quais estiveram disponíveis na sede da Companhia
desde 22 de Abril de 2021 para apreciação pelos acionistas; e (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2020. 3.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Eduardo Duarte Prado, eleito
pelos acionistas presentes. Secretário: Sr. Paulo Lanari Prado. 4. PRESENÇA E QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia. 5. CONVOCAÇÃO: Dispensada
a convocação ante a verificação da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas presentes
deliberaram: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1 aprovar as contas
dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Balanço Patrimonial
e as Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, os quais foram devidamente publicados em 08 Junho
de 2021 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor
Mercantil, bem como se encontravam à disposição dos acionistas na sede
da Companhia desde 22 de Abril de 2021 (“Anexo I”). 6.2 após a análise e
aprovação dos documentos descritos no item 6.1, tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro contábil no exercício de 2020 no montante de R$
5.046.697,00 (cinco milhões, quarenta e seis mil seiscentos e noventa e sete
reais), os acionistas deliberaram alocar a totalidade do mesmo na conta de
resultados acumulados. 7. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão,
foi esta lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Rio de Janeiro
(RJ), 10 de Junho de 2021. Mesa: Eduardo Duarte Prado - Presidente; Paulo Lanari Prado - Secretário. Acionistas: Eduardo Duarte Prado; Breno
Silva Nogueira; Paulo Lanari Prado; Sergio Hideo Nomura; Marina Grande Participações Ltda. por: Eduardo Duarte Prado; Eduardo Lanari Prado;
Geminis Investments LLC pp: Paulo Lanari Prado. Jucerja nº 00004158791
em 19/07/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CVM esclarece
suspensão da oferta
da plataforma Divi Hub

A

Superintendência de Supervisão
de
Securitização
(SSE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
divulgou novos esclarecimentos sobre a suspensão
da oferta pública de emissão de Sociedade em Conta
de Participação (SCP) que
tem como sócio ostensivo
a SPE Metaforando Ltda.,
que estava sendo captada
por meio da plataforma de
crowdfunding Divi Hub.
A oferta foi suspensa
em 12 de julho. “Após esclarecimentos prestados
pela Divi Hub, a SSE entendeu que a oferta se enquadra na Instrução CVM
588, pois corresponde à
emissão de valor mobiliário da SPE Metaforando,
sociedade empresária de
pequeno porte, sendo a
SCP correspondente ao
valor mobiliário emitido pela SPE”, explicou a
CVM nesta terça-feira.
A SSE identificou que
os valores mobiliários
ofertados são objeto de
registro para negociação
entre os seus titulares, em
ambiente disponibilizado
pela Divi Hub ou partes a
ela relacionadas, em desacordo com o art. 28, IX e
X, da Instrução CVM 588.

De acordo com o Art. 28,
na condução de suas atividades, as plataformas eletrônicas de investimento
participativo, seus sócios,
administradores e funcionários não podem: realizar atividades privativas de
entidades administradoras
dos mercados organizados
de valores mobiliários; e
realizar atividades de intermediação secundária de
valores mobiliários.
A SSE esclarece que a
oferta da SPE Metaforando, pela Divi Hub, continua suspensa pelo prazo
adicional de até 30 dias, a
partir da presente data. Caso a irregularidade não seja
corrigida neste prazo, a SSE
poderá cancelar a oferta em
definitivo.
Conforme
comunicado de 12/7/2021, a SSE
também determinou que a
plataforma publique imediatamente um comunicado
ao mercado, informando a
decisão da suspensão.
A Divi Hub ainda deverá enviar comunicação para
cada investidor que já tenha
confirmado o investimento,
permitindo a possibilidade
de revogação do investimento até o quinto dia útil
após o recebimento dessa
informação.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no dia 29 de julho de
2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre
a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a composição
e remuneração da administração da Companhia. Informações Gerais: Poderão
tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição
de acionistas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembléia a que se refere
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima
indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização
da referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021. PEDRO LANNA RIBEIRO - DIRETOR; NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

RIOCOOPSIND - COOP DOS TAXISTAS AUT MUNICIPIO RJ
CNPJ 39.122.395/0001-30 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A.G.E
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe, convoca todos cooperados P/participarem da AGE a ser realizada no dia 31/07/2021. A reunião será
na Rua: SINIMBU n° 232 – São Cristóvão (sede) – Rio de Janeiro – RJ. Com 1a
convocação às 07:00 h com presença de 2/3 do no de cooperados, em 2a
convocação às 08:00 h, com a presença da metade mais 01 (um) do no de
cooperados, com 3a e última convocação às 09:00 h com a presença no
mínimo de 10 (dez) cooperados. Para Atender às seguintes ORDENS DO DIA:
1)INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE, NOS OBJETIVOS DA COOPERATIVA. 2)CORREÇÃO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA NO CNPJ DA COOPERATIVA.
Rio de Janeiro/RJ - 15/07/2021.
RICARDO VERARDI RODRIGUEZ
Diretor Presidente e MAIQUE CASTRO - CRCRJ.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6ª VARA CIVEL DO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N, BARRA DA TIJUCA - RJ
Tel.: (21) 3385-8818 - E-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR
MARTA BEATRIZ NOGUEIRA LEAL FERREIRA em face de
EDSON JOSÉ DE ARAÚJO, ALCINIRA LEAL DE ARAÚJO PROCESSO Nº 0036227-17.2015.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - EDSON JOSÉ DE ARAÚJO, ALCINIRA LEAL
DE ARAÚJO - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do
art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do
CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a
avaliação, que será encerrado no dia 03/08/2021 às 11:00h, e,
o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação,
será encerrado no dia 10/08/2021 às 11:00h. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme laudo de Avaliação às fls. 291e) Área de
estacionamento do Salão de Festa Coliseum, situado na Rua
Euzébio de Almeida, lote 13, quadra 59, PA 16.199 - Sulacap.
Matriculado sob o nº 91731-A no 8º Registro de Imóveis e na
Prefeitura sob o nº 0257784-9 e C.L.09791-5. JUSTIFICATIVA:
(...) VALOR DA AVALIAÇÃO DE R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (EDSON JOSÉ DE ARAÚJO,
ALCINIRA LEAL DE ARAÚJO) intimado(s) da hasta pública se
não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma
do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 25 de junho de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) FLAVIA DE ALMEIDA
VIVEIROS DE CASTRO – Juiz de Direito.

