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CEM ANOS DE
CELSO FURTADO
A atualidade de um dos mais 
importantes intelectuais do planeta. 
Por Marcos de Oliveira, página 3

ZODÍACO DOS
VINHOS: LIBRA
O vinho clássico libriano é um pouco 
indeciso, não sabe se é branco ou 
tinto. Por Míriam Aguiar, página 4

MÚSICA
MACHISTA, NÃO!
Rejeitemos o machismo que muitas vezes 
nos chega de forma subliminar. Por 
Wagner Cinelli de Paula Freitas, página 2

Pandemia afeta 
oferta e custo 
de insumos 
para indústrias

O principal problema das indús-
trias no segundo trimestre de 2021 
ainda foi a falta e o alto custo das 
matérias-primas. De acordo com a 
pesquisa Sondagem Industrial, da 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), os efeitos da pandemia 
de Covid-19 têm impactado a ofer-
ta de insumos para o setor. O pro-
blema é mencionado por 68,3% 
das indústrias pesquisadas.

Em seguida, a elevada carga tri-
butária (34,9%) e a taxa de câmbio 
(23,2%) estão entre os principais 
entraves enfrentados pelo setor 
no país.

A sondagem industrial também 
mostra aumento nos preços das 
matérias-primas, mesmo que em 
um ritmo mais lento. O índice 
caiu no trimestre, mas permanece 
acima da linha de 50 pontos e está 
entre os maiores da série com 74,1 
pontos. Indicadores abaixo de 50 
pontos mostram preços abaixo do 
planejado. Acima desse valor, es-
tão acima do previsto, informa a 
Agência Brasil.

Yellen avisa 
Congresso que 
EUA podem
dar calote

A secretária do Tesouro dos 
EUA, Janet Yellen, pediu que o 
Congresso aumente o limite da 
dívida o mais rápido possível pa-
ra evitar um possível default. “A 
Lei do Orçamento Bipartidário de 
2019 suspendeu o limite legal da 
dívida até 31 de julho de 2021. Es-
tou escrevendo para informar que 
a partir de domingo, 1º de agos-
to, a dívida pendente dos Estados 
Unidos será a do limite estatutá-
rio”, escreveu Yellen em uma car-
ta aos líderes do Congresso.

“Se o Congresso não agir para 
suspender ou aumentar o limite da 
dívida até 2 de agosto, o Tesouro 
precisará começar a tomar certas 
medidas extraordinárias para evi-
tar que os Estados Unidos deixem 
de cumprir suas obrigações”, es-
creveu Yellen, acrescentando que 
o Tesouro não é capaz de forne-
cer agora uma estimativa especí-
fica de quanto tempo as medidas 
extraordinárias durarão.

Nesta sexta-feira, a dívida na-
cional dos EUA ultrapassou US$ 
28,55 trilhões, informou a agência 
de notícias Xinhua.

DESINFORMAÇÃO 
SE COMBATE COM 
PENSAMENTO 
CRÍTICO

Por Karolyne 
Utomi, 
página 2

Covid frustra 
expectativas 
do Japão com 
Olimpíadas

A organização dos Jogos Olím-
picos de Tóquio consumiu inves-
timentos de € 11 bilhões, mas a 
esperança para um impulso para 
a economia japonesa foi frustrada 
pela pandemia. Diferentemente 
de 1964, quando o Japão sediou 
as competições com crescimento 
acelerado na economia, agora o 
país enfrenta um cenário de estag-
nação há três décadas. Os Jogos 
foram oficialmente abertos nesta 
sexta-feira.

“Havia uma alta expectativa de 
que a economia fosse crescer com 
o aumento do turismo e com uma 
renovação na imagem do país. 
Com o adiamento das Olímpiadas 
no ano passado e o avanço da Co-
vid-19, essas expectativas foram 
frustradas. Os altos investimentos 
ficarão sem retorno no curto pra-
zo”, diz Alexandre Uehara, coor-
denador do Núcleo de Estudos e 
Negócios Asiáticos da ESPM.

Enchentes e tempestades causaram 
prejuízos de US$ 630 bi desde 1970
Desastres ligados a água provocaram 45% das mortes

Análise da Organização 
Meteorológica Mundial 
(OMM) mostra que en-

chentes e tempestades domina-
ram a lista de desastres naturais 
nos últimos 50 anos. O impacto 
é histórico tanto em relação às 
mortes quanto aos prejuízos eco-
nômicos, que ultrapassaram US$ 
630 bilhões.

Os desastres que mais ceifaram 
vidas foram as secas, com 605 mil. 
A seguir estão as tempestades, que 
causaram mais de 577 mil óbitos, 
as enchentes com 58,7 mil, e as 
temperaturas extremas, com 55,7 
mil óbitos.

O Atlas da Mortalidade e das Per-
das Econômicas devido ao Clima 
traz dados de 1970 a 2019. Neste 
período, as tempestades causaram 
prejuízos na ordem dos US$ 521 
bilhões. As perdas com as cheias 
chegaram a US$ 115 bilhões.

A OMM destaca que no perío-
do analisado, os desastres ligados 
ao clima e aos perigos da água 
foram responsáveis por 45% das 
mortes e de 74% dos prejuízos 
econômicos em nível global.

Ao lançar o relatório, em Gene-
bra, o secretário-geral da OMM, 
Petteri Taalas, também destacou 
as ondas de calor na América do 

Norte. Ele explicou que a atmos-
fera tem ficado mais quente, com 
mais umidade. Como consequên-
cia, chove mais forte e os riscos de 
enchentes aumentam.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou nesta sex-
ta-feira que o número mundial de 
mortes por afogamento atingiu 
pelo menos 2,5 milhões nos últi-
mos dez anos. Este domingo (25) 
será o primeiro Dia Mundial da 
Prevenção do Afogamento. Mais 
da metade as mortes ocorrem en-
tre menores de 30 anos, e 60% 
aconteceram nas regiões do Pací-
fico Ocidental e Sudeste Asiático.

Província da China registrou em 3 dias um volume de chuvas esperado para o ano todo

Elevação de custos de construção inviabiliza 
Minha Casa Minha Vida de Bolsonaro

Prestes a completar um 
ano de seu lançamento, 
o Programa Casa Verde 

e Amarela, que substituiu e am-
pliou o escopo do programa Mi-
nha Casa Minha Vida (MCMV), 
necessita de ajustes com urgência, 
afirma o  Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de São Paulo 
(Sinduscon-SP).

Os problemas foram gerados 
pelo forte aumento de custos. 
Nos 12 meses completados em ju-
nho de 2021, a cesta de materiais 
e equipamentos que compõem o 
INCC (Índice Nacional de Cus-
tos da Construção) aumentou 
34,09%.

De acordo com o Sinduscon-
SP, os valores máximos de enqua-

dramento dos empreendimentos 
habitacionais ainda são os mes-
mos da última atualização feita 
pelo Minha Casa Minha Vida em 
2017. “Em muitos casos o custo 
de edificação ultrapassa os valores 
definidos pelo programa.”

No primeiro semestre deste 
ano, o INCC acumulou alta de 
9,73%, a maior variação dos úl-
timos 26 anos para o período. O 
acumulando em 12 meses, jun-
tando material e custo de mão de 
obra, chegou a 17,36%.

Outro fator listado pelo Sindi-
cato é o aumento dos preços dos 
terrenos, justamente nos municí-
pios que têm um forte déficit habi-
tacional. O terceiro fator é que, em 
alguns casos, os financiamentos de 

empreendimentos enquadráveis no 
Grupo 3 do programa, destinados a 
famílias com renda entre R$ 4 mil e 
R$ 7 mil, passaram a ter juros mais 
favoráveis pelo SBPE (Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Empréstimo) 
do que pelo FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço).

“Todos esses fatores contribuí-
ram para uma redução progressiva 
dos lançamentos de novos empre-
endimentos dentro do programa 
Casa Verde e Amarela”, afirma a 
entidade. “Todo esse reequilíbrio 
precisa ser feito com bastante cui-
dado, levando em conta a necessi-
dade de se manter a saúde finan-
ceira do FGTS, hoje praticamente 
a única fonte de financiamento do 
Casa Verde e Amarela.”

Yao Junyi, Xinhua
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Desinformação também se 
combate com pensamento crítico

Música machista, não!

O mercado de criptomoedas  
e o poder de escolha

Por Karolyne 
Utomi

Pense rápido: quan-
do alguém te envia 
uma notícia bom-

bástica pelo WhatsApp, 
para quem você compartil-
ha primeiro para que esteja 
também informado(a)?

Na realidade, antes de 
pensarmos nisso, precisa-
mos ter uma preocupação 
prévia essencial para os 
dias de hoje em que tudo 
acontece e se desenvolve 
no ambiente digital: devo 
compartilhar ou será que 
estou contribuindo com a 
desinformação? Quando 
mencionamos o termo 
desinformação, estamos 
falando de um contexto de 
desordem informacional.

Veja, ao contrário do 
que muitos pensam, desin-
formação não é falta de 
informação, em especial 
quando estamos falando 
em tempos de uma socie-
dade altamente conectada 
pela Internet. Existem 
inúmeras opiniões con-
flitantes no Brasil no que 
diz respeito ao significado 
e abrangência do termo 
“desinformação”, dentre 
elas: fake news/notícias 
falsas; falta de informação, 
notícias enganosas ou de-
satualizadas, entre outras. 
E de certa forma, entendo 
que cabe um pouco de ca-
da neste termo.

Obviamente que há a 
necessidade de a sociedade 
se movimentar para que 
�existam medidas efica-
zes para que se combata 
a desinformação, e algu-
mas tentativas não muito 
bem-sucedidas, inclusive, 
já chegaram até a avançar 
consideravelmente, como 
o PL das Fake News, pro-
posto pelo senador Ales-
sandro Vieira. 

Todavia, dentro de to-
das as definições que abar-
cam a palavra “desinfor-
mação”, um fato é que a 
sua disseminação é antes 
de tudo falta de pensam-
ento crítico e de conscien-
tização e esta reflexão, sim, 
deve ser amplamente com-
partilhada.

Tendo em vista que 
pessoas mal intenciona-
das sempre vão existir, e 
que diante da forma em 
que a internet se opera 
(de todos e para todos), 
temos que entender que 
cada um dos cidadãos 
tem um grande poder 
de, ao menos, diminuir 

a desinformação não só 
no Brasil, mas mundial-
mente, evitando tragédi-
as, como linchamento de 
uma pessoa até a morte 
porque esta teve sua ima-
gem divulgada indevida-
mente como assassina de 
crianças, ou ainda a fim 
de se evitar uma epidemia 
de cidadãos que de tanta 
informação sem pensa-
mento crítico, podem 
ironicamente se tornarem 
mais burros e limitados.

Antigamente, as notícias 
eram divulgadas por meio 
de jornais e revistas im-
pressas e que para serem 
publicadas eram submeti-
das a diversas análises e 
aprovações, havendo uma 
grande confiança depos-
itada nos jornalistas.

Hoje em dia, temos 
que entender que os tem-
pos são outros, e em vez 
de aguardarmos alguma 
lei que combata de forma 
eficaz a desinformação ou 
que alguém acabe com a 
internet e as redes sociais, 
como se o problema fosse 
a tecnologia, necessitamos 
ajustar nossos hábitos.

No ambiente digital, 
é possível que literal-
mente qualquer pessoa 
– um adolescente incon-
sequente, um criminoso, 
um médico, um jornalista 
– enfim, qualquer pessoa 
pode hoje em dia criar 
uma notícia em um site 
ou fazer um post em uma 
rede social e esta notícia 
circular em todo o país e 
até o mundo.

Pode ser que a pessoa 
apenas tenha colocado 
sua opinião sobre algo, e 
alguém equivocadamente 
entendeu que era a notí-
cia de um fato, ou ainda 
pode ser que esta pessoa 
queira intencionalmente 
fazer com que muitas 
outras acreditem em uma 
ideia, e para isso, a tec-
nologia e a internet dis-
ponibilizam ferramentas 
em que ela pode simular 
uma conversa no What-
sApp entre duas pessoas 
públicas importantes, por 
exemplo.

Não há limites para as 
possibilidades que a inter-
net propõe, tanto para o 
bem, como também para 
o mal. E por isso, é funda-
mental termos consciência 
e pensamento crítico aflo-
rado sempre que naveg-
armos pelos campos dos 
ambientes digitais, em es-
pecial.

Veja, é muito simples, 
se pararmos para pensar. 
Sempre que recebermos 
alguma notícia ou lermos 
algo nas redes sociais, te-
mos que criar uma regra: 
não tomar aquela informa-
ção como verdadeira antes 
de conferir se ela realmente 
é verdadeira.

Não importa se recebe-
mos um link com uma 
notícia de uma tia querida, 
pois pode ser que ela tenha 
nos repassado sem ter este 
pensamento crítico. Por 
isso, quando uma informa-
ção chega até nós, podem-
os fazer diferente.

Vale sempre, sem ex-
ceção, perguntar para a 
pessoa que repassou a 
notícia se ela conferiu se 
realmente aquela informa-
ção procede. É surpreen-
dente como quase todas 
as pessoas respondem que 
não.

Caso a pessoa que te 
passou não tenha con-
ferido, você pode fazer a 
checagem buscando notí-
cias parecidas de outras 
fontes, ou em vez de cli-
car no link, ir até endereço 
do site pelo seu próprio 
navegador. Até porque já 
cabe aqui mais um alerta: 
às vezes, o link que nos 
enviam pode ser um link 
malicioso, em que ao clicar 
aparentemente nada acon-
tece, contudo o objetivo 
dele era invadir seu apa-
relho celular, e você nem 
percebe. Mas este é uma 
conversa que daria outro 
artigo.

De todo modo, que ten-
hamos o hábito de apurar 
e exercitar nosso pensam-
ento crítico, sem exageros 
para que não haja uma 
descrença em tudo o que 
circula, mas que haja mera-
mente uma dupla checa-
gem.

Ao receber informa-
ções ou notícias online, 
pergunte, conteste, veri-
fique e reflita se faz sen-
tido. Não leia apenas o tí-
tulo da notícia, veja todo 
o contexto antes de con-
cordar ou divulgar. E en-
sine este hábito aos seus 
filhos, sobrinhos, tios, 
avós e vizinhos.

A desinformação é ca-
paz de mudar o rumo da 
vida de uma pessoa e até 
de todo um país, e cada 
um de nós podemos e de-
vemos combatê-la.

Karolyne Utomi é sócia-fundadora da 
KR Advogados.

Por Wagner Cinelli 
de Paula Freitas

Faço minha caminhada 
virtual matinal e es-
barro com uma sigla 

que não conhecia: MMPB. 
Não, não é MPB, mas 
MMPB, mesmo, e significa 
Música Machista Popular 
Brasileira. Entrei no site e 
percebi que o objetivo é ex-
por o machismo impregnado 
em algumas canções. Não se 
trata de expor para divulgar, 
mas para conscientizar.

O machismo está na so-
ciedade e é a base de ideias 
e práticas que valorizam o 
homem e desvalorizam a 
mulher. As artes refletem 
a sociedade, mas isso não 
quer dizer que estejam delib-
eradamente a serviço de uma 
causa machista. No caso da 
música, haverá composições 
com essa conotação, como 
também haverá canções 
exprimindo o contrário, ou 
seja, pela igualdade e contra a 
discriminação. Afinal, a arte 
é onde surgem movimentos 
de vanguarda, que questio-
nam preconceitos e tabus.

Entendi então que o 
mmpb.com.br é apenas 
uma proposta para uma lei-
tura crítica de músicas com 
carga machista. É uma con-
tribuição para o debate da 
igualdade de gênero e do re-

speito à mulher. O próprio 
site se explica: “Por trás de 
toda música ‘inocente’, o 
reflexo de uma sociedade 
machista”. E segue: “Ah, o 
poder da música... Há quem 
ainda ignore, mas a música 
é um produto cultural que 
retrata e reflete o quanto 
nossa sociedade caminha a 
passos lentos com relação ao 
respeito à mulher enquanto 
indivíduo.”

Teclo no ícone “dá um 
shuffle” e vem a música Já 
já, do compositor Sinhô, 
cuja primeira estrofe é: “Se 
essa mulher fosse minha 
/ Apanhava uma surra ‘já 
já’ / Eu lhe pisava todinha 
/ Até mesmo eu lhe dizê 
‘chegá’”.A mulher aqui é 
tratada como propriedade 
do homem e como se ele 
tivesse o direito de a agredir. 
Depois vem outra ameaça: 
“O teu cabelinho à inglesa 
/ Eu mandava raspar ‘já já’ 
/ Depois lixava a cabeça / 
Até ela gritar ‘chegá’”.

Mas essa obra é antiga, 
tanto que seu autor fal-
eceu há quase 1 século. O 
próprio site destaca essa 
relação no sentido de quan-
to mais antiga a canção 
maior a chance de conteú-
do dessa natureza. A an-
tiguidade, entretanto, não 
desfaz a mensagem.

Novo shuffle e aparece 

uma música bem mais re-
cente, Taca cachaça, de MC 
EdyLemond, cujo refrão 
é “Taca cachaça que ela 
libera”, que não deixa dúvi-
da: embriagar a mulher para 
conseguir sexo. De um lado, 
a mulher-objeto, de outro, o 
homem predador se valendo 
de qualquer artifício para 
submetê-la à sua vontade. 
Outra busca e temos Lei do 
retorno, de MC Don Juan, 
com o verso “vou te comer e 
abandonar”, a dispensar co-
mentário.

Mais uma chamada e 
surge Cabocla Tereza, com 
letra de João Pacífico, que, 
gravada por diversos famo-
sos, traz a história de um 
feminicídio contada pelo 
vingador assassino. A lista 
é longa, e nela há músicas 
nas quais o preconceito de 
gênero aflora já no título, 
como Mulher não manda 
em homem, Vai, faz fila e 
Ajoelha e chora.

 Nas artes, na literatura, 
na política, onde for, rejeite-
mos o machismo que nos 
circunda e muitas vezes nos 
chega de forma subliminar. 
É erva daninha que nos ema-
ranha e sufoca. Façamos isso 
por uma sociedade menos 
desigual. E façamos isso já.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é 
desembargador do TJRJ.

Por Jessyca Arieira

Uma recente notí-
cia de que Banco 
Santander proíbe 

clientes de fazer transfer-
ências à Binance no Reino 
Unido abalou o mercado na 
semana passada. Mas até que 
ponto as instituições finan-
ceiras vão resistir ao setor de 
criptomoedas?

É claro que a briga do 
sistema centralizado, coman-
dados pelos órgãos regula-
dores, como Banco Central 
do Brasil, não coexiste com 
a tecnologia do sistema de-
scentralizado utilizado no 
setor de criptomoedas. Mas 
até que ponto as instituições 
financeiras podem proibir 
seus clientes e usuários de 
transferirem os valores para 
corretoras de cripto?

As transações com crip-
tomoedas são confirmadas 
através da blockchain, que 
funciona como um livro 
contábil, registrando-as com 
a quantia de cripto, quando 
foi feita, o endereço de ori-
gem e o de destino. A block-
chain é pública e auditável; 

é o mesmo que ter abertura 
do sigilo bancário de todo 
mundo no planeta.

Toda transferência de 
criptomoedas gera um có-
digo único quando ela é con-
firmada na blockchain. Com 
esse código, é possível veri-
ficar se a transferência foi 
de fato realizada. Para uma 
transferência ser hackeada, 
seria necessário que o ataque 
fosse direcionado para toda 
cadeia de blocos, dentro 
do “livro razão”, o que se 
mostra pouco provável com 
a tecnologia de hoje.

Os bancos, inclusive, po-
dem se valer a tecnologia 
blockchain sem que isso seja 
uma disputa de poder ou de 
transações com as cripto-
moedas. O próprio Banco 
Central do Brasil já aderiu 
ao Real Virtual por meio do 
Sandbox regulatório. Sim, 
a nossa moeda vai utilizar 
o sistema de criptomoedas, 
sendo o Banco Central emis-
sor de moeda eletrônica.

Com base nesse sistema, 
verificamos que atualmente 
as instituições financeiras 
não podem mais resistir 

à tecnologia porque essa 
é uma causa perdida, mas 
limitar os clientes de trans-
ferirem dinheiro para as cor-
retoras de criptoativos pode 
ser um precedente perigoso 
sobre a violação da autono-
mia da vontade do usuário. 
Ainda que se trate de uma 
proteção ao consumidor, tal 
prerrogativa não poderia ser 
arbitrada por uma instituição 
financeira e sim pelo próprio 
Estado, como países como a 
China fizeram.

Devemos estudar nossa 
reserva de valores e lembrar 
que se todos fossem às agên-
cias bancárias hoje sacar seus 
recursos, faltaria dinheiro, e 
todos sabemos disso. Por-
tanto, a resistência do setor 
deve ser levada em consider-
ação pelos usuários tanto no 
sistema centralizado quanto 
no sistema descentralizado, 
mas o poder de escolha não 
pode ser retirado de nós, 
simples mortais.

Jessyca Arieira é diretora jurídica da 
Associação Brasileira de Franquias 

(ABF) e sócia do escritório Arieira e 
Pires Advogados Associados.
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Cem anos de  
Celso Furtado

Nesta segunda-feira, 26 de julho, completam-se 100 
anos do nascimento de Celso Furtado. Em entrevis-

ta ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, a jornalista e 
tradutora Rosa Freire D’Aguiar, viúva e curadora da obra 
do economista, chamou a atenção para a atualidade da 
produção do intelectual: “Ele deixou mais de 30 livros es-
critos. Eu diria que desses, talvez a metade mantenha uma 
impressionante atualidade. Celso não escrevia, digamos, 
muito voltado para a atualidade, mas num nível um pouco 
mais teórico, mais abrangente.”

Celso Furtado nasceu em 1920, em Pombal, Paraíba, 
e faleceu no Rio de Janeiro, em 2004. Foi economista 
da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), 
criou e dirigiu a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene). Foi ministro do Planejamento do 
Governo João Goulart e, ao voltar do exílio, ministro da 
Cultura do Governo José Sarney. Escreveu cerca de 30 
livros sobre teoria, política e história econômicas, entre 
eles o clássico Formação econômica do Brasil.

Entre as várias homenagens pelo centenário, um debate 
ao vivo será realizado pela Fundaj nesta terça-feira, às 18h, 
com Rosa Freire e a participação especial do economista 
Alexandre Barbosa (IEB-USP), um dos mais importantes 
estudiosos da obra de Celso Furtado. No Canal do Mul-
tiHlab (youtube.com/watch?v=GpwhkvDfDGA)

Gás mais em conta

O gás biometano gerado em aterros sanitários já está 
chegando a dezenas de postos no Rio de Janeiro transpor-
tado em carretas de cilindros especialmente produzidas 
pela fábrica MAT. Os preços são até 15% inferiores ao do 
gás natural.

A produção de carretas para o transporte de biometano 
teve início, na MAT, em 2017. Antes, os veículos eram im-
portados da China. A regulamentação do Novo Mercado 
de Gás deverá permitir o transporte na rede de gasodutos.

Interesse

EUA e aliados não se acanham de acusar os gover-
nos chinês e russo de patrocinar hacker. Mas quando 
aparecem provas de ataque hacker em massa a partir de 
uma empresa israelense, nenhum país ocidental acusou 
o governo israelense, nem pediu para banir o programa 
Pegasus.

Rápidas

As centrais sindicais, partidos e entidades da sociedade 
civil convocam para os atos de 24 de Julho (#24J), pe-
lo auxílio-emergencial de R$ 600, vacina já para todos, 
empregos, contra a fome a carestia e Fora Bolsonaro! 
Até quinta-feira estavam confirmados atos em 405 ci-
dades de 15 países  *** O papel das Forças Armadas e de 
Segurança Pública na crise das democracias na América 
do Sul no Século XXI” será o tema do webinário que o 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta 
segunda-feira, às 17h, no canal TVIAB no YouTube *** 
O psicólogo Gustavo Zanchetta falará sobre “Os aspectos 
emocionais de tornar-se mãe”, nesta terça, às 20h, por 
meio do @mae_poramor *** O consultor Luiz Affonso 
Romano palestrou no “Café com consultores”, o primeiro 
online do Sebrae Maranhão, que reuniu 87 dirigentes e 
consultores do estado, terça (20) *** 25 de julho é o Dia 
da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, instituí-
do em 1992.

Eletricidade leva IPCA-15 a 
maior nível em julho desde 2004
Alta de 0,72% foi inferior à prévia da inflação registrada em junho.

Puxado pela alta de 
4,79% da energia 
elétrica, o Índi-

ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15) ficou em 0,72% 
em julho. Com o resulta-
do, a prévia da inflação te-
ve a maior alta para o mês 
desde 2004, quando atingiu 
0,93%, mas desacelerou 
frente ao 0,83% de junho.

Os dados divulgados pe-
lo IBGE mostram que a 
energia elétrica foi o maior 
impacto individual, respon-
sável por 0,21 ponto per-
centual no índice do mês. 
Em junho, quando entrou 
em vigor a bandeira tarifá-
ria vermelha patamar 2, no 
contexto da crise hídrica, a 
alta foi de 3,85%.

A aceleração em julho 
se deveu ainda ao reajuste 
de 52% no valor adicional 
dessa bandeira tarifária, que 
passou a cobrar R$ 9,492 a 
cada 100 kWh consumidos 
(frente a R$ 6,243 em ju-
nho) e ao peso dos reajus-
tes em São Paulo e Curitiba. 
Com isso, o grupo Habita-
ção ficou com a maior alta 
em julho: 2,14%, equivalen-
te a 0,33 pontos percentuais 
do índice geral.

Além da energia elétrica, 
o grupo Habitação foi in-
fluenciado pelos aumentos 
nos preços do gás de boti-
jão (3,89%) e do gás enca-
nado (2,79%). A segunda 
maior contribuição veio 
dos Transportes (1,07%), 
seguida por Alimentação e 

bebidas (0,49%). As únicas 
quedas foram em Saúde e 
cuidados pessoais (-0,24%) 
e Comunicação (-0,04%).

“Mais uma vez, os au-
mentos nos preços do gás de 
botijão e do gás nas refina-
rias, promovidos pela gestão 
da Petrobras no início deste 
mês, com base numa política 
de reajustes baseada no Pre-
ço de Paridade de Importa-
ção (PPI), afetam a popula-
ção brasileira, sobretudo os 
mais pobres”, declarou em 
nota a Federação Única dos 
Trabalhadores (FUP).

No grupo Transportes, a 
alta de 1,07% (0,22 p.p.) foi 
puxada pelas passagens aé-
reas (35,64%), que haviam 
caído 5,63% em junho. Os 
preços dos combustíveis (al-

ta de 0,38%) desaceleraram 
em relação a junho (3,69%), 
mas a gasolina, com alta de 
0,50% em julho, acumula 
variação de 40,32% nos úl-
timos 12 meses.

Por outro lado, houve 
deflação no grupo Saúde e 
cuidados pessoais (-0,24%), 
que contribuiu com -0,03 
p.p. no índice geral. Is-
to é reflexo do reajuste de 
-8,19% autorizado pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em 8 
de julho, retroativa a maio 
de 2021. É a primeira vez 
que a ANS autoriza um re-
ajuste negativo. Com isso, 
o IPCA-15 de julho reflete 
as frações mensais relativas 
aos meses de maio, junho e 
julho.

ONS já prevê possibilidade de importar energia

O cenário energéti-
co do país perma-
necerá “sensível”, 

com acionamento de usinas 
termelétricas, que encare-
cem a conta de luz. A avalia-
ção é do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) 
ao revisar as previsões para 
o atendimento de energia ao 
Brasil até novembro. Tam-
bém prevê a possibilidade de 
importação de energia, em 
um cenário de “esgotamen-
to de praticamente todos os 
recursos” quando o assunto 
é requisitos de potência, co-
mo nível de reservatórios e 
vazão.

Contudo, mesmo no 
cenário mais desfavo-
rável, a ONS garante o 
abastecimento de ener-
gia, ao traçar dois cená-
rios. No primeiro deles, 
há acionamento do par-
que termelétrico, mas de 
forma conservadora. Já 
no segundo cenário, mais 
crítico do ponto de vista 
energético, as térmicas 
seriam mais acionadas e 
seria considerada a im-
portação de energia de 
países vizinhos para pre-
servação da potência.

Segundo a Agência Bra-
sil, o estudo considerou 

um aumento crescente 
das atividades de comér-
cio e serviços daqui para 
frente, o que traz consigo 
uma maior demanda de 
energia. Nesse contexto, 
a tendência é haver uma 
redução nos níveis de ar-
mazenamento no final do 
período de seca. Mesmo 
assim, a ONS entende não 
haver risco de desabasteci-
mento no Brasil

“Embora o estudo indi-
que que até o fim de 2021 
a situação permanecerá 
sensível, o Operador está 
acompanhando os desdo-
bramentos das ações já em 

curso e atuando dentro de 
suas atribuições para au-
mentar a oferta das fontes 
de energia e garantir que 
não haja a suspensão do 
suprimento elétrico”, afir-
mou, em nota.

“Vale ainda destacar que 
o setor elétrico brasileiro é 
robusto e seguro, mas que 
diante da pior escassez hí-
drica enfrentada atualmen-
te, foi necessário adotar 
medidas excepcionais para 
economizar água em todos 
os reservatórios, e com isso 
gerenciar de forma estraté-
gica esse recurso”, comple-
tou.

Bharat 
Biotech nega 
documento

Com assinatura de um 
suposto diretor-executivo e 
papel timbrado e carimba-
do, laboratório Bharat Bio-
tech, fabricante da vacina 
Covaxin, negou a autenti-
cidade de dois documentos 
enviados pela Precisa Medi-
camentos para o Ministério 
da Saúde. A farmacêutica 
indiana também anunciou a 
extinção imediata do acor-
do com a Precisa Medica-
mentos.

“Recentemente, fomos 
informados de que certas 
cartas (conforme anexo), 
supostamente assinadas 
por executivos da empre-

sa, estão sendo distribuí-
das online. Gostaríamos 
de ressaltar, enfaticamente, 
que esses documentos não 
foram emitidos pela empre-
sa ou por seus executivos 
e, portanto, negamos vee-
mentemente os mesmos”, 
diz nota divulgada hoje pelo 
laboratório indiano.

México  
vai ajudar 
Cuba

O governo do México, 
de López Obrador, anun-
ciou que enviará suprimen-
tos médicos, alimentos e 
gasolina a Cuba para ajudar 
a ilha que sofre com o blo-
queio econômico impos-

to pelos Estados Unidos e 
viu sua situação econômica 
deteriorar durante a pan-
demia da Covid-19. Numa 
medida que denominou de 
“solidariedade internacio-
nal”, ocorre após  protestos 
apoiados pelo presidente 
dos EUA, Joe Biden. Obra-
dor se manifestou contra 
o “intervencionismo” na 
crise cubana e defendeu o 
embargo norte-americano à 
ilha em vigor há seis déca-
das.PUBL

Pesquisa 
enganosa no 
Facebook

É enganoso o título de 
um artigo compartilhado 

em grupos governistas no 
Facebook que afirma que 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) tem mais que 
o dobro de intenções de vo-
to que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). 
A chamada omite que o 
levantamento foi realizado 
apenas no Estado de Santa 
Catarina - que corresponde 
a 3,5% do eleitorado nacio-
nal.

Segundo o UOL, a in-
formação que a pesquisa 
é estadual aparece apenas 
no corpo do texto. Mas, 
como fica evidenciado nos 
comentários das postagens 
do link no Facebook, mui-
tas pessoas se confundiram, 
acreditando se tratar de um 
levantamento realizado em 
todo o país.
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VINHO ETC.

Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Zodíaco dos vinhos: Libra

Libra é um signo do elemento Ar, que sempre retoma 
a perspectiva mais idealista do Zodíaco – o mundo 

das ideias, da criatividade, da imaginação. Ele também é 
regido por Vênus, o mesmo de que tratamos em Touro: 
quente, brilhante e que, mitologicamente, está associado à 
Afrodite, Deusa do Amor e da Beleza. Enquanto Touro, 
signo de Terra, vive essa dimensão amorosa de forma 
mais corpórea, concreta, sexual e até possessiva, Libra 
exprime Afrodite no seu gestual, na estética que permeia 
sua apresentação ao mundo. Librianos são charmosos, 
sedutores, diplomáticos – nada excede nem falta em seu 
discurso.

A sua representação é de uma balança, por ser um 
signo que busca o equilíbrio, a justa proporção. Este senso 
de justiça ou simplesmente essa capacidade de enxergar 
vários lados de uma questão e pesar prós e contras o 
aproxima dos demais, mas também dificulta a tomada de 
decisões. Assim, é, por definição, o signo mais indeciso do 
zodíaco, mas também o mais compreensivo e mediador 
de conflitos. O libriano é também um dos signos mais 
casadoiros do zodíaco: precisa da energia do amor para 
sobreviver e usa seus julgamentos compensatórios para 
aceitar o outro, mesmo que em condições mais extremas.

É hora de o virginiano sair do âmbito de sua “rabu-
gice”, se deixar furtar do foco em problemas, da exaustiva 
correção dos erros, incluindo neste olhar uma perspec-
tiva mais generosa, capaz de relativizar os pontos fracos, 
face às possibilidades de ganho com as fortalezas. Libra 
certamente o ensinará a ponderar, nem sempre a proferir 
a sentença.

O vinho de Libra, sendo de ar, deve trazer mais leveza, 
frescor, mantendo, entretanto, a volúpia e sensualidade 
venusiana. Equilíbrio é uma das chaves, bem como ca-
pricho nos aspectos estéticos que despertam a cobiça por 
esses vinhos. Para começar, saindo de trás dos bastidores 
virginianos, temos uma cepa que vai se tornando cada vez 
mais consagrada pela sua aromaticidade e frescor. Em 
certos terroirs, ela faz vinhos perfumados, de perfil tropi-
cal, impossíveis de não serem notados; em outros, pode 
gerar vinhos mais vegetais ou cítricos, um pouco mais 
modestos em aromaticidade. Da mais reservada Chenin 
(3o decanato de Virgem), passamos à Sauvignon Blanc 
no 1º decanato de Libra, que também brilha no Vale do 
Loire, mas que mostra seus encantos nos quatro cantos da 
produção vitícola mundial.

O vinho clássico libriano é um pouco indeciso, não 
sabe se é branco ou tinto e, para resolver o dilema, ele 
optou pelo meio do caminho! Os vinhos rosados, rosés 
ou rosatos em sua boa parte são os mais atraentes visu-
almente, já dentro da garrafa. Suas várias tonalidades de 
rosa – casca de cebola, pétala de rosa, salmão, morango, 
cereja etc. – atualmente combinados com garrafas de 
design exclusivos, encantam à primeira vista. Depois, 
contam com a aromaticidade meio camaleônica entre o 
branco e o tinto, mas sempre com certa leveza e frescor.

O vinho do terceiro decanato segue ainda na linha do 
frescor, da elegância e delicadeza. É produzido especial-
mente na região do Piemonte, Itália, como uma boa alter-
nativa aos tânicos e mais longevos vinhos da Nebbiolo. A 
cepa Barbera começa a concentrar a cor para o libriano 
influenciado pelo obscurantismo escorpiônico. Sua acidez 
picante e baixa carga de taninos acompanham boa parte 
dos vinhos e ele poderá ter aromas de frutas vermelhas 
silvestres com notas herbáceas, se vinificado sem pas-
sagem por madeira; ou adquirir uma versão de fruta mais 
madura e chocolate, se mais alcoólico e com uso de bar-
rica. O libriano transita bem pelas várias versões... cabe a 
você decidir por ele qual irá degustar!

Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por Míri-
am Aguiar. Inscrições Abertas para o CAFA Passaporte França 
(certificação francesa). Instagram: @miriamaguiar.vinhos. Blog: mir-
iamaguiar.com.br/blog.

Preços dos imóveis no Rio  
registraram queda em junho

Os valores médios 
para comprar ou 
alugar um imó-

vel no Rio de Janeiro, em 
junho, foram menores se 
comparados ao mês ante-
rior. De acordo com o por-
tal imobiliário Imovelweb, o 
preço médio do metro qua-
drado foi R$ 8.684, o que 
representa uma queda de 
0,1% em relação a maio. Pe-
la série histórica, os preços 
da cidade diminuíram en-
tre 2017 e metade de 2019, 
acumulando uma queda de 
8% no período. Desde es-
tão, apesar da volatilidade 
dos preços, a tendência é de 
estabilidade.

Em 12 meses, houve um 
aumento de 1,4% no valor 
do m² no Rio de Janeiro. No 
mesmo período, os três bair-
ros com alta mais expressi-
va foram Vila Kosmos (R$ 
4.058/m², +15,4%), Anchie-
ta (R$ 2.657/m², +18,5%) 
e Camorim (R$ 7.388/m², 
+19,2%). Já as maiores que-
das ocorreram em Cidade 
Nova (R$ 6.813/m², -15,3%), 
Honório Gurgel (R$ 2.664/
m², -13,8%) e Sampaio (R$ 
3.425/m², -12,7%).

O relatório do Imove-
lweb também apontou que 
o aluguel médio de um imó-
vel padrão em junho foi R$ 
1.894/mês, 0,9% a menos 
que no mês anterior. No 
primeiro semestre de 2021, 
o valor de locação caiu 0,8% 
e em 12 meses a redução foi 
de 4,4%.

Entre junho de 2020 e 
junho de 2021, os bairros 
que mais registraram queda 
no valor de locação foram 
Del Castilho (R$ 1.318/
mês, -16,8%), Glória (R$ 
2.225/mês, -16,4%) e Pe-

nha Circular (R$$1.002/
mês, -16,0%). As maiores 
altas ocorreram em Padre 
Miguel (R$ 1.302/mês, 
+13,3%), São Conrado (R$ 
2.617/mês, +15,3%) e Var-
gem Grande (R$ 1.459/
mês, +16,0%).

O índice de rentabilidade 
imobiliária do Imovelweb 
relaciona o preço de venda 
e valor de locação do imóvel 
para verificar o tempo neces-
sário para recuperar o dinhei-
ro utilizado na aquisição do 
imóvel. No relatório de ju-
nho, o índice foi 4,06% bruto 
anual, o que significa que são 
necessários 24,6 anos para re-
cuperar o valor investido na 
compra de um imóvel, 12% a 
mais que há um ano.

Já em São Paulo, Pesqui-
sa do Mercado Imobiliário 
(PMI), realizada pelo de-
partamento de Economia 
e Estatística do Secovi-SP, 
apurou em junho deste ano 
a comercialização de 6.837 
unidades residenciais novas 
na capital. O resultado foi 
16,2% superior às vendas 
de maio (5.883 unidades) 
e ficou 129,1% acima das 
2.984 unidades comerciali-
zadas em junho de 2020.

No mês, foram lançadas 
6.940 unidades residenciais 
novas na capital, volume 
17,8% inferior ao apurado 
em maio (8.443 unidades) 
e 244,4% acima do total de 
junho de 2020 (2.015 unida-
des).

De janeiro a junho, os 
lançamentos totalizaram 
27.114 unidades, superan-
do o recorde anterior do 
primeiro semestre de 2019, 
com o registro de 20.157 
unidades lançadas. As ven-
das apresentaram resultados 

ainda melhores, com 29.935 
unidades comercializadas, 
superando a última marca 
de 19.641 unidades nego-
ciadas também no semestre 
inicial de 2019. Os números 
ficam mais significativos se 
considerarmos a média his-
tórica dos registros dos pri-
meiros semestres de 2004 
a 2020, período em que a 
média de lançamentos ficou 
em 12 mil unidades e a de 
vendas chegou a aproxima-
damente 13 mil unidades.

No semestre, as vendas 
(29.935 unidades) supera-
ram os lançamentos (27.114 
unidades), demonstrando o 
aquecimento do mercado e 
a aderência do comprador 
às unidades ofertadas. Em 
números, o comportamento 
pode ser medido com o re-
gistro, em junho, de 45.446 
unidades disponíveis para 
venda, volume que levaria 
8,5 meses para escoar, con-
siderando-se a média de co-
mercialização dos últimos 12 
meses (5.371 unidades).

Até 2015, só era possível 
viabilizar empreendimentos 
que atendiam às demandas 
das classes média e alta, que 
correspondiam a aproxima-
damente 30 mil unidades 
por ano. A partir de 2016, 
legislação municipal espe-
cífica referente à produção 
habitacional dentro dos pa-
râmetros do então progra-
ma Minha Casa, Minha Vida 
(MCMV), hoje Casa Verde 
Amarela (CVA), incentivou 
o lançamento de empreen-
dimentos econômicos na 
Capital, mudando o pata-
mar desse mercado e aten-
dendo uma grande parcela 
população. Essa mudança 
legal permitiu a elevação do 

número de unidades lança-
das de 30 mil para 60 mil 
unidades ao ano.

O aumento do INCC nos 
últimos 12 meses (julho de 
2020 a junho de 2021) foi 
de 17,36%, a maior variação 
acumulada em 12 meses re-
gistrada desde outubro de 
2003 (17,8%).

Os imóveis de dois dor-
mitórios destacaram-se no 
mês de junho em quase 
todos os indicadores: ven-
das (3.852 unidades), oferta 
(26.431 unidades) e lança-
mentos (3.373 unidades).

Por faixa de preço, os 
apartamentos com valor de 
até R$ 240 mil lideraram 
com os melhores indicado-
res de vendas (3.363 uni-
dades), oferta final (21.288 
unidades) e lançamentos 
(2.931 unidades). Unidades 
na faixa de R$ 240 mil a R$ 
500 registraram o maior ín-
dice de Venda sobre Oferta 
(14,5%) e os imóveis com 
preços acima de R$ 1,5 mi-
lhão obtiveram o maior Va-
lor Global de Vendas (R$ 
995,5 milhões) e o maior 
Valor Global de Oferta 
(R$ 7,6 bilhões). Em junho, 
3.426 unidades vendidas 
e 2.774 unidades lançadas 
foram enquadradas como 
econômicas (parâmetros 
do programa Casa Verde 
e Amarela). A oferta des-
se tipo de imóvel totalizou 
22.567 unidades disponí-
veis para venda, com VSO 
de 13,2%

No segmento de merca-
do de médio e alto padrão, 
a pesquisa identificou 3.411 
unidades vendidas, 4.166 
unidades lançadas, oferta 
final de 22.879 unidades e 
VSO de 13,0%.

Crescimento do mercado de cosméticos na crise

A fim de aumentar a 
sensação de bem-
estar, a procura 

por produtos de cuidados 
pessoais vem crescendo 
durante os efeitos provoca-
dos pela Covid-19, fazendo 
os itens de beleza se tor-
narem ótimos aliados para 
o enfrentamento da crise. 
Isso porque, as mudanças 
causadas pela pandemia na 

população brasileira tam-
bém refletem nos hábitos 
de beleza no país, que se-
gundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (Abihpec), o 
setor é atualmente o quarto 
maior consumidor do seg-
mento no mundo.

A fim de aumentar a sen-
sação de bem-estar, a pro-

cura por produtos de cuida-
dos pessoais vem crescendo 
durante o período. Com is-
so, os itens de beleza têm 
se tornando ótimos alia-
dos para o enfrentamen-
to da crise. Além disso, 
houve a gradual retomada 
das atividades econômicas 
em grande parte do Brasil, 
que deu um impulso para 
o segmento.

Como consequência, o 
setor de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos se 
viu diante de um importan-
te crescimento no primeiro 
quadrimestre de 2021. Ain-
da de acordo com dados 
da Abihpec, foi registrada 
uma alta de 5,7% em ven-
das ex-factory em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior.

Ecommerce teve alta de 13,05% no 1º semestre

As vendas pela inter-
net no Brasil con-
tinuam em ritmo 

acelerado. Nos primeiros 
seis meses deste ano, houve 
alta de 13,05% nas vendas 
e de 24,15% no faturamen-
to. Os dados são do índice 
MCC-Enet, desenvolvido 
pela Neotrust Movimen-
to Compre & Confie, em 
parceria com o Comitê de 
Métricas da Câmara Brasi-
leira da Economia Digital 
(camara-e.net). Ao observar 

as vendas virtuais, compa-
rando os meses de junho e 
maio, por sua vez, teve que-
da de (-1,02%).

A composição regional, 
também considerando a 
comparação entre junho 
e maio, os resultados fo-
ram: Sul (2,88%); Centro-
Oeste (-0,97%); Nordeste 
(-1,59%); Sudeste (-1,69%); 
Norte (-3,43%). Já no acu-
mulado do ano, a configura-
ção ficou da seguinte forma: 
Nordeste (28,37%); Cen-

tro-Oeste (28,18%); Norte 
(21,39%); Sul (19,83%) e 
Sudeste (6,97%).

O faturamento do setor 
também seguiu com varia-
ção negativa, quando os 
meses comparado foram 
junho e maio: (-1,49%).

Usando a mesma base 
comparativa (junho e maio), 
por região, ficou da seguinte 
forma: Sul (2,69%); Sudeste 
(-1,90%); Nordeste (-1,91%); 
Centro-Oeste (-3,82%); e 
Norte (-5,72%). No acu-

mulado do ano, os dados 
foram: Nordeste (38,14%); 
Centro-Oeste (36,42%); Sul 
(30,99%); Norte (27,55%); e 
Sudeste (17,51%).

Em maio de 2021, o co-
mércio eletrônico represen-
tou 11,9% do comércio vare-
jista restrito (exceto veículos, 
peças e materiais de constru-
ção). No acumulado dos úl-
timos 12 meses, nota-se que 
a participação do comércio 
eletrônico no comércio vare-
jista corresponde a 10,9%. 
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Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS
CNPJ/ME Nº 09.652.823/0001-76

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de outubro de 2020.
Aos 16/10/2020, 10:00 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Cláu-
dio Alves França, e Secretário: Maria Luiza de Souza. Deliberações Unâni-
mes: I. Ratificar a indicação e contratação, pela Diretoria Executiva do Institu-
to, conforme reunião de Diretoria realizada em 01/10/2020, da empresa espe-
cializada Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados, CNPJ/ME nº 
54.933.015/0001-31, CRC/SP nº 2SP013.900/O-8,e na CVM conforme Ato 
Declaratório 4114/96 (“Empresa Especializada”), para elaboração do Laudo 
Técnico Contábil da parcela a ser cindida do patrimônio do Instituto, com base 
no balancete levantado em 31/07/2020, para fins de determinação dos direitos 
e obrigações que irão compor a parcela cindida. II. Aprovar o teor do Laudo 
Técnico Contábil elaborado em 07/10/2020 pela Empresa Especializada, pre-
viamente analisado e aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto, 
em reunião extraordinária realizada em 09/10/2020, que concluiu pela segre-
gação dos direitos e obrigações que irão compor a parcela cindida, decorrente 
dos contratos de gestão encerrados ou em vigor indicados no Anexo II, desti-
nados à formação do patrimônio da nova associação sem fins lucrativos a ser 
constituída por ato de cisão parcial e desproporcional do Instituto, que será 
responsável apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solida-
riedade com o Instituto. Por se tratar de uma associação sem fins lucrativos, 
sem capital social estabelecido, não há que se falar em qualquer redução de 
capital, tão somente na segregação de determinados direitos e obrigações 
vinculados aos contratos de gestão então vigentes, a teor do quanto disposto 
no § único do artigo 233 da Lei nº 6.404/76, em linha com o quanto disposto 
no artigo 12º, §1º, da Lei 9.637/98, que preza pela independência orçamentá-
ria dos contratos de gestão celebrados pelas organizações sociais. III. Aprovar 
o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Instituto elaborado em 08/10/20 
pela Diretoria Executiva do Instituto, o qual estabelece, dentre outros, a justifi-
cativa, os termos e condições em que se realizará na cisão parcial e despro-
porcional do Instituto, com versão de parcela de seu patrimônio para a consti-
tuição de nova associação sem fins lucrativos, que receberá, para todos os fins 
e efeitos, a atual razão social do Instituto, qual seja, Instituto de Atenção Bási-
ca e Avançada à Saúde - IABAS, nos termos da deliberação IV e VI abaixo, e 
terá sede na cidade do RJ/RJ, para a qual será transferida a parcela do patri-
mônio da associação cindida objeto do acervo cindido, constante de direitos e 
obrigações decorrentes dos contratos de gestão encerrados ou em vigor, con-
forme indicado no Anexo II. Com a aprovação da operação de cisão parcial e 
desproporcional do Instituto, a nova associação sem fins lucrativos constituída 
- nos termos do artigo 53 e seguintes da Lei nº 10.406/2002, adquirirá perso-
nalidade jurídica própria e distinta do Instituto, passando referida pessoa jurí-
dica a ser sujeita de direitos e obrigações, nos termos da legislação vigente. IV. 
Aprovação da operação de cisão parcial e desproporcional do Instituto, nos 
termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial constantes do Anexo III e 
demais documentos colocados à disposição dos associados, com versão de 
parcela de seu patrimônio líquido para a constituição da nova associação, que 
passará a adotar a razão social e nome fantasia do Instituto, a saber, “Instituto 
de Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS” , associação civil sem fins 
lucrativos, com sede na cidade do RJ/RJ. Neste momento, os associados inter-
rompem as deliberações acerca da cisão para que sejam formalizados os atos 
de constituição da nova associação, sob a forma de associação civil sem fins 
lucrativos, regida pela Lei nº nº 9.637/98 e suas alterações, cuja sede será em 
RJ/RJ, na Avenida Luiz Carlos Prestes, 350, Sala 112 - Barra da Tijuca, e se-
guintes filiais: a) 01 unidade filial situada em RJ/RJ, na Avenida Luiz Carlos 
Prestes, nº 350, Sala 112 Parte A, bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-055; b) 
01 unidade filial situada em RJ/RJ, na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 350, 
Sala 112 Parte B, bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-055; e c) 01 unidade filial 
situada em RJ/RJ, na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 350, Sala 112, Parte C, 
bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-055, tendo por objeto social a (i) A presta-
ção de serviços na área de saúde, hospitalar e atenção hospitalar; (ii) Identifi-
car, desenvolver, promover e executar novas tecnologias na área da saúde, 
hospitalar e atenção hospitalar; (iii) Formação de recursos humanos para atu-
ação na área da saúde hospitalar e atenção hospitalar; (iv) Captar recursos 
nacionais e internacionais para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas à 
saúde; (v) Fomentar a criação de redes de parceiros para desenvolver as di-
versas etapas de pesquisa, desenvolvimento e aplicação de recursos em saú-
de; (vi) Estabelecer parcerias com ambientes de inovação, como parques tec-
nológicos e empresas de base tecnológicas para o desenvolvimento de tecno-
logias na área da saúde; (vii) Deter participações, de qualquer natureza eco-
nômica, com o objetivo de criar ou ampliar um patrimônio que permita a viabi-
lização dos projetos e metas estabelecidos; (viii) Criar e/ou executar e/ou co-
laborar com pessoas jurídicas de direito público e privado em programas de 
desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e administrativo; (ix) - 
Promover cursos, simpósios, seminários, conferências, congressos, feiras, 
eventos em geral no país e no exterior, que objetivem a maior capacitação na 
área da saúde; (x) - Firmar contratos e convênios com pessoas jurídicas de 
direito público e de direito privado, nacionais e internacionais, com a finalidade 
de viabilizar a execução dos objetivos do Instituto; (xi) - Obter, de pessoas físi-
cas ou jurídicas, públicas ou privadas, subvenções ou doações, inclusive em 
valores, destinadas à consecução dos objetivos do Instituto; (xii) - Financiar 
programas e projetos sociais, desde que previamente aprovados pelo Conse-
lho de Administração; e (xiii) - Pesquisar, desenvolver, treinar e gerir projetos 
no segmento da biotecnologia e saúde, com patrimônio formado pelo acervo 
líquido objeto da cisão ora aprovada e que passará a compor o patrimônio da 
nova associação, na forma do Laudo Técnico Contábil elaborado pela Empre-
sa Especializada, que integra a presente ata como Anexo IV, da qual faz parte 
indissociável, para todos os fins e efeitos. Neste ato, fica aprovado, ainda, sem 
restrições, o Estatuto Social da nova associação, para todos os fins e efeitos, 
sendo considerados a) associados fundadores: (i) Maria Luiza Ferreira De 
Barba, RG 8083377575, CPF 824.150.210-91; (ii) Mario Luis Ferrari, RG 
91568584, CPF 006.056.407-50; (iii) Thiago De Marco Padula, RG 
1085304614, CPF 007.466.760-26; e (iv) Victor Hugo Guimaraes Barbosa, RG 
110638806, CPF 097.653.897-01; b) eleitos como membros do Conselho de 
Administração da nova associação os Srs. (i) Victor Hugo Guimaraes Barbosa, 
RG 110638806, CPF 097.653.897-01; (ii) Thiago De Marco Padula, RG 
1085304614, CPF 007.466.760-26; (iii) Jane Ferreira Muniz, RG 128192705, 
CPF 057.618.907-39; (iv) Jose Otavio Inocencio Inacio, RG 85309375, CPF 
019.288.207-43; (v) Leandro Da Silva Rodrigues, RG 119221752, CPF 
078.098.277-07; e (vi) Adilson Amorim Concolato, RG 55300545, CPF 
609.925.737-34, com mandato unificado de 04 anos para cada, e c) como 
membros da Diretoria Executiva da nova associação os Srs. (i) Mario Luis 
Ferrari, RG 91568584, CPF 006.056.407-50, eleito como Diretor Presidente, e 
(ii) Maria Luiza Ferreira De Barba, RG 8083377575, CPF 824.150.210-91, 
eleita como Diretora Vice-Presidente, ambos com mandato unificado de 03 
anos. A presente Ata tem força de e substitui os Termos de Posse dos mem-
bros da administração da nova associação. V. Ratificar os atos já praticados 
pela Diretoria Executiva do Instituto em relação à Cisão Parcial do Instituto, 
autorizando os membros da Diretoria Executiva a praticar todos os atos neces-
sários para a implementação e formalização da Cisão Parcial. VI. Alteração da 
razão social e nome fantasia do Instituto, que passará a ser denominado “Ins-
tituto Brasil Saúde”. Os associados desde já autorizam os administradores a 
praticarem todos os atos necessários para a atualização da razão social do 
Instituto, perante todos os órgãos competentes. Em virtude da mudança de 
denominação ora deliberada, alterar o artigo 1º do Estatuto Social do Instituto, 
que passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 1° - O Instituto 
Brasil Saúde, fundado em 28/05/2008, é uma associação, sem fins lucrativos, 
com duração indeterminada, com sede e foro em SP/SP, na Alameda Santos, 
n° 193, Bela Vista, Cerqueira Cesar, CEP: 01419-000, constituída em confor-
midade com as normas descritas no Código Civil Brasileiro. § único - As ex-
pressões “IBR” ou “Instituto” empregadas neste Estatuto, no Regimento Inter-
no e em documentos posteriores definirão sempre a denominação da organi-
zação.” VII. Consolidar o Estatuto Social do Instituto, que passará a ser regido 
nos termos do Anexo VI. Nada mais. São Paulo, 16/10/2020. Relação dos 
Associados Fundadores da Nova Associação: Maria Luiza Ferreira De Bar-
ba; Mario Luis Ferrari; Thiago De Marco Padula; Victor Hugo Guimaraes Bar-
bosa. Membros do Conselho de Administração da Nova Associação elei-
tos: Victor Hugo Guimaraes Barbosa; Thiago De Marco Padula; Jane Ferreira 
Muniz; Jose Otavio Inocencio Inacio; Leandro Da Silva Rodrigues; Adilson 
Amorim Concolato. Membros da Diretoria Executiva da Nova Associação 
eleitos: Maria Luiza Ferreira De Barba; Mario Luis Ferrari; Thiago De Marco 
Padula; Victor Hugo Guimaraes Barbosa. Estatuto Social - Capítulo I - Da 
Denominação, Natureza Jurídica, Sede e Duração: Artigo 1° - O Instituto de 
Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS, também designado pela sigla 
IABAS, é uma associação sem fins lucrativos, com duração indeterminada, 
com sede e foro na capital do Estado do RJ, na Avenida Luiz Carlos Prestes, 
350 -loja C, sala 112 - Barra da Tijuca, RJ - CEP 22775-055, constituída em 
conformidade com as normas descritas no Código Civil Brasileiro. § único - A 
sigla “IABAS” ou a expressão “Instituto” empregadas neste Estatuto e em do-
cumentos posteriores definirão sempre a denominação da organização. Artigo 
2° - O Instituto gozará de autonomia financeira, administrativa e política, nos 
termos da lei vigente no local da prestação de serviços e deste Estatuto, po-
dendo estender suas atividades a todo território nacional, inclusive, abrindo 
estabelecimento em outras regiões bem como se associar a instituições nacio-
nais ou estrangeiras, sem fins lucrativos, desde que autorizado por seu Con-
selho de Administração. Artigo 3° - O exercício fiscal do Instituto começará no 
dia 1° de janeiro e terminara no dia 31 de dezembro de cada ano. §1° - Ao final 
de cada exercício se procederá, nos termos da lei, ao levantamento contábil 
do Instituto, apresentando-se um balanço geral. §2° - O Instituto publicará, tri-
mestralmente, ou de acordo com a legislação aplicável, no Diário Oficial da 
circunscrição do órgão público com o qual firmar contratos de gestão ou simi-
lares, relatório financeiros do Instituto e dos respectivos contratos de gestão 
firmado. §3° - O Instituto publicará em seu sítio eletrônico e/ou outros meios de 
divulgação, os relatórios financeiros e dos respectivos contratos de gestão 
firmados, na forma da legislação aplicável do correspondente ente federativo. 
Artigo 4° - É facultado ao Instituto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho 
de Administração, abrir, manter, ou encerrar filiais e escritórios em qualquer 
parte do território nacional. §1º - Além da unidade matriz indicada no artigo 1º 
acima, local da sua sede, o IABAS exerce suas atividades por meio das se-
guintes unidades filiais: a) 01 unidade matriz situada em RJ/RJ, na Avenida 
Luiz Carlos Prestes, nº 350, Sala 112, bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-055; 
b) 01 unidade filial situada em RJ/RJ, na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 350, 
Sala 112 Parte A, bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-055; c) 01 unidade filial 

situada em RJ/RJ, na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 350, Sala 112 Parte B, 
bairro Barra da Tijuca, CEP 22775-055; e d) 01 unidade filial situada em RJ/RJ, 
na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 350, Sala 112, Parte C, bairro Barra da Ti-
juca, CEP 22775-055. Capítulo II - Dos Objetivos: Artigo 5° - No âmbito do 
trabalho a que se propõe, o Instituto desenvolverá suas atividades, tendo 
como objetivos principais: I - A prestação de serviços na área de saúde, hos-
pitalar e atenção hospitalar; II - Identificar, desenvolver, promover e executar 
novas tecnologias na área da saúde, hospitalar e atenção hospitalar; III - For-
mação de recursos humanos para atuação na área da saúde hospitalar e aten-
ção hospitalar; IV - Captar recursos nacionais e internacionais para o desen-
volvimento de tecnologias aplicadas à saúde; V - Fomentar a criação de redes 
de parceiros para desenvolver as diversas etapas de pesquisa, desenvolvi-
mento e aplicação de recursos em saúde; VI - Estabelecer parcerias com am-
bientes de inovação, como parques tecnológicos e empresas de base tecnoló-
gicas para o desenvolvimento de tecnologias na área da saúde; VII - Deter 
participações, de qualquer natureza econômica, com o objetivo de criar ou 
ampliar um patrimônio que permita a viabilização dos projetos e metas estabe-
lecidos; VIII - Criar e/ou executar e/ou colaborar com pessoas jurídicas de di-
reito público e privado em programas de desenvolvimento científico, tecnológi-
co, cultural, social e administrativo; IX - Promover cursos, simpósios, seminá-
rios, conferências, congressos, feiras, eventos em geral e estudos no país e no 
exterior, que objetivem a maior capacitação na área da saúde; X - Firmar con-
tratos e convênios com pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, 
nacionais e internacionais, com a finalidade de viabilizar a execução dos obje-
tivos do Instituto; XI - Obter, de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou priva-
das, subvenções ou doações, inclusive em valores, destinadas à consecução 
dos objetivos do Instituto; XII - Financiar programas e projetos sociais, desde 
que previamente aprovados pelo Conselho de Administração; e XIII - Pesqui-
sar, desenvolver, treinar e gerir projetos no segmento da biotecnologia e saú-
de. Artigo 6° - Sem prejuízo do controle externo a ser exercido pelos Poderes 
Legislativo Municipal, Estadual e Federal, que o exercerão, respectivamente, 
com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, do Estado e da União, in-
cumbe ao Conselho de Administração o controle do cumprimento das finalida-
des do Instituto. Artigo 7° - Os associados poderão regulamentar o exercício 
das atividades previstas neste Estatuto por meio de elaboração de regimento 
interno próprio. Capítulo III - Do Patrimônio: Artigo 8° - O patrimônio do Ins-
tituto será constituído: I - Das doações, sub-rogações e legados, subvenções 
e auxílios que lhe venham a ser feitos por pessoas físicas e jurídicas nacional 
ou internacional; II - Dos bens e direitos adquiridos de forma regular; III - Dos 
resultados favoráveis de exercícios financeiros, deduzidas eventuais obriga-
ções. §1° - As doações e legados com encargos somente sertão aceitas após 
manifestação do Conselho de Administração. §2° - Os bens e direitos acima 
mencionados, integrantes do patrimônio do Instituto, só poderão ser utilizados 
para a realização de seus fins, bem como será obrigatório o investimento dos 
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades integral-
mente em território nacional. Artigo 9° - No caso de extinção ou desqualifica-
ção do Instituto como organização social de saúde, ainda que setorizado, ou 
seja, apenas em uma ou mais regiões onde atue, ou até em sua totalidade, o 
seu patrimônio será apurado de acordo com os contratos de gestão celebra-
dos, na proporção dos recursos e bens a ele alocados por cada Município, 
Estado, Distrito Federal ou União, assim considerados legados, doações e 
excedentes financeiros oriundos do correspondente ente federativo, e será 
transferido a outra entidade qualificada com organização social de saúde da-
quela região geográfica ou, na impossibilidade, ao patrimônio do próprio ente 
governamental, guardando-se também a proporção dos bens e recursos por 
ele alocados. Artigo 10° - Constituem rendas do Instituto a serem empregadas 
na realização de seus fins: I - As provenientes de seus bens patrimoniais, de 
fideicomissos, usufrutos, aplicações financeiras e outras instituídas em seu 
favor; II - As contribuições ou dotações de qualquer natureza que lhe forem 
feitas; III - As provenientes da prestação de serviços; IV - As contribuições, 
subvenções e auxílios dos órgãos ou entidades privadas e públicas, nacionais 
e estrangeiras. § único - Para a realização dos serviços a que se refere o inci-
so III deste artigo, poderão ser contratados profissionais técnicos ou especia-
listas, bem como empresas. Capítulo IV - Dos Associados: Artigo 11 - O 
Instituto é constituído por número ilimitado de associados, pessoas físicas ou 
jurídicas, nele regularmente inscritas em uma das seguintes categorias: a) 
Associados Fundadores - pessoas físicas e jurídicas signatárias do ato cons-
titutivo do Instituto e os que forem assim admitidos pelo primeiro Conselho de 
Administração do Instituto; b) Associados Curadores - pessoas físicas e jurídi-
cas que dediquem, pelo menos, 20 horas de trabalho voluntário por mês, regu-
larmente, aprovados pela Diretoria, com referendo do Conselho de Administra-
ção. c) Associados Beneméritos - pessoas físicas e jurídicas que participam 
das atividades do Instituto e contribuem financeiramente com o Instituto. §1° - 
As pessoas jurídicas referidas neste artigo indicarão um representante junto 
ao Instituto, que servirá de interlocutor e representará o associado pessoa ju-
rídica no ato do voto, sendo que a prestação de serviços pela pessoa jurídica, 
na qualidade de associado curador será efetuado por quem ela indicar, não 
havendo obrigatoriedade de que essa pessoa coincida com o representante 
nomeado. §2° - Os associados curadores, pessoas físicas e/ou jurídicas, per-
manecerão nessa condição enquanto contribuírem para atingir os objetivos do 
Instituto. Havendo exclusão de algum associado curador pela Diretoria Execu-
tiva, deverá o ato ser referendado pelo Conselho de Administração, na primei-
ra reunião subsequente ao fato, devendo a exclusão do(s) associado(s) cons-
tar na pauta a ser divulgada, relativa aos assuntos pendentes de exame pelo 
Conselho de Administração. §3° - A admissão de novos associados exige re-
querimento expresso, por escrito, do interessado, ou indicação por membro da 
Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, dirigido à Diretoria Exe-
cutiva, que deliberará sobre a integração do candidato ao quadro associativo, 
ad referendum do Conselho de Administração. §4° - Qualquer associado pode-
rá, a qualquer tempo, solicitar sua retirada do Instituto, mediante pedido de 
desligamento, por escrito, à Diretoria Executiva. §5° - São direitos dos associa-
dos beneméritos: I - Participar dos eventos promovidos pelo Instituto; e II - Par-
ticipar das Assembleias Gerais, com direito a voz. §6° - São direitos dos asso-
ciados fundadores e curadores: I - Apresentar proposta de projetos, com o 
objetivo de fomentar as funções institucionais do Instituto; II - Solicitar aos ór-
gãos administrativos informações sobre o balanço patrimonial publicado; III - 
Participar de eventos promovidos pelo Instituto; IV - Serem votados para os 
cargos eletivos do Instituto; V - Participar das Assembleias Gerais com direito 
a voz e voto. §7° - São deveres de todos os associados: I - Cumprir as dispo-
sições estatuárias, regimentais e regulamentares; II - Acatar as decisões da 
Assembleia Geral e do Conselho de Administração; III - Manter atualizadas 
suas informações básicas; IV - Colaborar nas atividades do Instituto, quando 
solicitados; V - Participar, quando possível, das atividades para as quais forem 
designados pelo Conselho de Administração, resguardado o direito de recusa 
por justa causa;e VI - Zelar pela preservação do bom nome do Instituto, pela 
consecução de seus objetivos e defesa de seu patrimônio. §8° - Os associados 
perdem seus direitos quando: I - Faltarem, injustificadamente, a 03 Assem-
bleias Gerais consecutivas; II - Infringirem o disposto nos incisos I, II e VI do § 
7° deste artigo; III - Recusarem-se, injustificadamente, a participar das ativida-
des para as quais forem designados pelo Conselho de Administração; IV - Pra-
ticarem atos ou valerem-se do nome do Instituto para tirar proveito patrimonial 
ou pessoal, para si ou para terceiros; ou V - Incorrer em atos, graves ou não, e 
atitudes incompatíveis com os postulados do Instituto. §9° - Em qualquer hipó-
tese prevista no § anterior, além de perderem seus direitos, os associados 
poderão ser afastados temporariamente, ou excluídos do quadro do Instituto. 
§10° - Poderá ser afastado temporariamente do pleno gozo de seus direitos 
aquele associado que incorrer em atos e atitudes incompatíveis com os postu-
lados do Instituto, mediante proposta e deliberação do Conselho de Adminis-
tração. §11° - Poderá perder a condição de associado, por justa causa, aquele 
que descumprir seus deveres estatutários ou incorrer em graves atos e/ou 
atitudes incompatíveis com os postulados do Instituto, nos termos do § 8° 
acima. §12° - O associado será informado, no prazo improrrogável de 07 dias 
da proposta de seu afastamento ou exclusão, por carta/telegrama pessoal 
com aviso de recebimento ou outro meio de comunicação inequívoca, dando 
conta das razões que ensejaram a decisão, bem como do seu direito ao con-
traditório e à ampla defesa. §13° - O associado poderá apresentar recurso 
fundamentado em face da decisão do Conselho de Administração, no prazo 
improrrogável de 15 dias a contar da comunicação da decisão, o qual será 
apreciado pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Ge-
ral. §14° - A defesa ou os recursos descritos no § acima deverão ser encami-
nhados, no prazo estipulado, ao Presidente do Conselho de Administração, 
que se encarregará de convocar uma reunião do Conselho para deliberar so-
bre a matéria. §15° - A decisão da Assembleia Geral é definitiva e terminativa. 
Capítulo V - Dos Órgãos de Deliberação e Administração e sua Compe-
tência: Artigo 12 - O Instituto possui a seguinte estrutura orgânica: I - Órgão 
de Deliberação Superior do Instituto: a) Assembleia Geral II - Órgãos de Admi-
nistração: a) Conselho de Administração; b) Diretoria; c) Conselho Fiscal. §1° 
- Eventual regimento interno, que poderá ser elaborado nos moldes do presen-
te estatuto, estabelecerá a composição e competência dos demais níveis de 
estrutura, bem como outras atribuições gerais ou específicas necessárias à 
operacionalização do Instituto, caso necessário. §2° - O Instituto contratará e 
custeará a prestação de serviços de natureza jurídica para o fim específico de 
patrocínio de seus dirigentes, atuais ou que tenham exercido essa função no 
passado que, em decorrência da prática de atos funcionais de gestão ou equi-
valentes, venham a encontrar-se na posição de sujeito passivo em inquéritos 
civis ou penais, inclusive inquéritos preparatórios de ações civis públicas, em 
ações judiciais de natureza civil ou penal, inclusive ações civis públicas, ações 
populares e outras, inclusive demandas extrajudiciais, desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes exigências: I - O ato tenha sido praticado no 
exercício das funções estatutárias e legais do respectivo cargo de dirigente; II 
- O ato atacado não seja contrário a parecer ou manifestação prévia expressa 
dos órgãos de controle; III - O ato não tenha disso praticado com exorbitância 
de poder ou dolo. §3° - O atendimento dos requisitos descritos nos incisos do 
§ anterior será aferido pelo Conselho de Administração do Instituto, por deci-
são colegiada. §4° - O custeio da defesa se fará por meio do pagamento dos 
honorários advocatícios, limitados ao valor correspondente ao quádruplo do 
valor previsto para a respectiva atividade na tabela de honorários advocatícios 
da Ordem dos Advogados do Brasil, ao advogado ou sociedade de advogados 
escolhido privativamente pelo dirigente, dispensado procedimento prévio de 
escolha. Artigo 13 - Os membros eleitos para compor os Órgãos de Adminis-
tração Superior do Instituto serão empossados mediante termo de posse e 
compromisso, assinado em livro próprio, independentemente de qualquer cau-
ção para garantia de responsabilidade de sua gestão. Artigo 14 - Nenhum 

membro do Órgão de Deliberação Superior do Instituo - Conselho de Adminis-
tração - receberá qualquer remuneração ou vantagem pelo exercício de suas 
funções nesse órgão, ressalvada ajuda de custo por reunião da qual partici-
pem. Seção I - Da Assembleia Geral: Artigo 15 - Assembleia Geral constituir-
-se-á da reunião de todos os associados em pleno gozo de seus direitos esta-
tutários. Artigo 16 - Compete à Assembleia Geral: I - Eleger os membros do 
Conselho de Administração na forma do estatuto; II - Apreciar as decisões do 
Conselho de Administração que, na forma do presente estatuto, dependam de 
seu referendum; III - Destituir os membros da Diretoria; IV - Alterar os estatutos 
do Instituto, por maioria de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros; §1° 
- O quórum para deliberação da Assembleia Geral é da maioria de seus mem-
bros em primeira convocação, ou com qualquer outro número, em segunda 
convocação, no mesmo dia. §2° - É vedada a dispensa arbitrária dos membros 
da Diretoria, sendo obrigatória a apresentação de relatório circunstanciado 
que justifique a demissão do Diretor. Artigo 17 - A Assembleia Geral realizar-
-se-á, ordinariamente, uma vez por ano para: I - Apreciar o relatório anual da 
Diretoria; II - Discutir as contas e o balanço aprovados pelo Conselho de Admi-
nistração. Artigo 18 - A Assembleia geral realizar-se-á, extraordinariamente, 
quando convocada: I - Pelo Presidente do Conselho de Administração; II - Pelo 
Presidente da Diretoria; III - Pelo Conselho Fiscal; IV - Pelo requerimento de 
2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto, ressalvado o disposto no 
artigo 60 do Código Civil. Artigo 19 - A convocação da Assembleia Geral será 
feita por meio de edital afixado na sede do Instituto, por circulares ou outros 
meios convenientes, com antecedência mínima de 07 dias. Seção II - Do Con-
selho de Administração: Artigo 20 - O Conselho de Administração será pre-
sidido por um de seus membros, eleitos pela maioria dos mesmos. §1° - Nas 
ausências ou impedimentos de seu Presidente, a presidência será exercida 
por membro do Conselho que seja por este indicado. §2° - O mandato do Pre-
sidente do Conselho de Administração será de 04 anos. Artigo 21 - O Conse-
lho de Administração será composto de no mínimo 05 e no máximo 08 mem-
bros, obedecida a seguinte proporção: a) de 20 a 40% de membros natos re-
presentantes do Poder Público; b) de 20 a 30% de membros natos represen-
tantes de entidades da sociedade civil; c) de até 10% , no caso de associação 
civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados; d) de 10 a 30% 
de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de 
notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; e e) de até 
10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto. I - 
O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 04 anos, 
admitida uma recondução. II - Os membros do Conselho não poderão exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - SUS. III 
- Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho não poderão ser 
parentes consanguíneos ou afins até o 3° grau do Governador, Vice-Governa-
dor e Secretários de Estado, Senadores, Deputados Federais, Deputados Es-
taduais, Conselheiros do Tribunal de Contas, das Agências Reguladoras, Pre-
feito, Vice Prefeito, Secretários do Município, Subsecretários Municipais, Vere-
adores e dirigentes de organização social, onde atuar o Instituto. IV - O Presi-
dente Executivo do Instituto, dirigente máximo do Instituto, deverá participar 
das reuniões do Conselho, sem direito a voto. V - O Conselho deve se reunir 
ordinariamente, no mínimo, 03 vezes a cada ano e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo, sendo permitida a participação não presencial de seus mem-
bros, por instrumento procuratório. VI - Os Conselheiros não receberão remu-
neração pelos serviços que, nesta condição, prestarem ao Instituto, ressalva-
da ajuda de custo por reunião da qual participem. VII - Os Conselheiros eleitos 
ou indicados para integrarem a Diretoria do Instituto deverão renunciar ao as-
sumirem as funções executivas. §1° - As reuniões ordinárias, previstas no inci-
so VII deste artigo, serão precedidas de convocação do seu Presidente, com 
antecedência mínima de 05 dias. §2° - O Conselho de Administração poderá 
ser convocado extraordinariamente, por motivo relevante, por seu Presidente, 
pelo Presidente Executivo ou ainda por 1/3 (um terço) de seus membros com 
antecedência mínima de 05 dias. §3° - O quórum para deliberação do Conse-
lho de Administração é a maioria de seus membros, em primeira convocação, 
ou com qualquer número em segunda convocação, no mesmo dia, observado 
o disposto no § seguinte. §4° - Para deliberar sobre a extinção do Instituto e a 
aprovação de Regulamento Próprio é requerida a aprovação por maioria, no 
mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros. §5° - Excepcionados os quó-
runs especiais previstos no presente estatuto o Conselho decidirá pela maioria 
simples dos votos dos presentes. § 6º - A ausência de Conselheiro a três reu-
niões ordinárias seguidas, sem apresentar qualquer justificativa, equivalerá a 
renúncia tácita de seu mandato e consequente exclusão do Conselho de Ad-
ministração, podendo ser nomeada outra pessoa em sua substituição a partir 
da simples constatação das referidas ausências. Artigo 22 - Compete ao Con-
selho de Administração: I - Eleger seu Presidente dentre seus membros; II - 
Controlar o cumprimento das finalidades do Instituto; III - Aprovar a proposta 
de contrato de gestão entre o Instituto e o Poder Público; IV - Aprovar a pro-
posta de orçamento e o programa de investimentos do Instituto; V - Designar 
os membros da Diretoria; VI - Deliberar e aprovar a criação de Diretorias Espe-
cializadas; VII - Designar os membros das Diretorias Especializadas; VIII - De-
liberar a aprovar a autorização para realização de parcelamentos tributários ou 
de qualquer natureza; IX - Deliberar e aprovar eventual utilização dos recursos 
constantes nas contas de provisionamento, após autorização por escrito do 
ente público contratante do Instituto; X - Deliberar a aprovar sobre a extinção 
do Instituto, por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros; XI 
- Aprovar o regimento interno do Instituto, que deve dispor, no mínimo, sobre a 
estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências de seus órgãos in-
ternos; XII - Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do con-
trato de gestão os relatórios gerenciais e de atividades, elaborados pela dire-
toria; XIII - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar 
os demonstrativos contábeis e financeiro, bem como as contas anuais do Ins-
tituto, com auxílio de auditoria externa; XIV - Nomear os representantes do 
Conselho Fiscal; XV - Aprovar, mediante parecer exarado pelo Conselho Fis-
cal, a contratação de empréstimos para viabilizar a boa gestão do Instituto; XVI 
- Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela diretoria execu-
tiva do Instituto; XVII - Pronunciar-se sobre eventual denúncia que lhe for en-
caminhada pela sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob res-
ponsabilidade do Instituto, adotando as providências cabíveis; XVIII - Aprovar 
por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros, o regulamento 
próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compras e alienações, as normas de recru-
tamento e seleção, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados 
do Instituto. XIX - Decidir sobre a admissão e exclusão de associados nos 
termos deste estatuto; XX - Propor à Assembleia Geral, com base em fato re-
levante, a exoneração do Presidente, ou de qualquer outro membro da Direto-
ria; §1° - O plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados do 
Instituto vinculados a contratos de gestão celebrados com o Estado do Mato 
Grosso do Sul deverá respeitar, quanto à remuneração e os benefícios, o limi-
te de 90% da maior remuneração paga aos membros da diretoria. Seção III - 
Da Diretoria: Artigo 23 - A Diretoria é o órgão incumbido de zelar pela fideli-
dade de seu desempenho aos objetivos institucionais, pela estabilidade eco-
nômico-financeira do Instituto e pela preservação de seu patrimônio. Artigo 24 
- A Diretoria será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um Secre-
tário e um Tesoureiro. §1° - O mandato da Diretoria será de três anos, inexis-
tindo impedimento para reeleições consecutivas. §2° - A Presidência da Dire-
toria, assim como os cargos de Tesoureiro e Secretário, serão exercidos por 
pessoas indicadas pelo Conselho de Administração. §3° - Uma vez majorado 
o número de membros da Diretoria e expirado o seu mandato, a indicação de 
membro para exercer as atribuições no novo cargo dar-se-á pelo Conselho de 
Administração. §4° - Os membros indicados para compor a Diretoria não po-
derão exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de 
Saúde - SUS. §5° - Os membros indicados para compor a Diretoria não pode-
rão ser parentes consanguíneos ou afins até o 3° grau do Governador, Vice-
-Governador e Secretários de Estado, Prefeito, Vice Prefeito, Secretários do 
Município, Subsecretários Municipais, Vereadores e dirigentes de organização 
social, onde atuar o Instituto, nem mesmo membros do Conselho de Adminis-
tração. §6° - Os Diretores do Instituto que participem de outra entidade qualifi-
cada como Organização Social só receberão remuneração por uma delas. 
Artigo 25 - Compete à Diretoria Executiva: I - Orientar a política patrimonial e 
financeira do Instituto; II - Elaborar e submeter ao Conselho de Administração 
os planos estratégicos plurianuais; III - Elaborar e submeter ao Conselho de 
Administração o Plano de Ação e Investimentos, o Orçamento anual do Insti-
tuto e a Política de Recursos Humanos; IV - Apresentar ao Conselho de Admi-
nistração o seu parecer sobre o Relatório Anual e o Balanço Geral do exercício 
anterior; V - Sugerir ao Conselho de Administração a alienação de bens e de 
direitos componentes do imobilizado do Instituto, por proposta do Conselho 
Fiscal; VI - Pronunciar-se sobre doações com encargos; VII - Elaborar o regi-
mento interno do Instituto e submetê-lo à deliberação e aprovação do Conse-
lho de Administração; VIII - Propor à Assembleia Geral a reforma do presente 
estatuto; IX - Dar parecer sobre qualquer assunto de relevância que tenha sido 
submetido ao seu exame pelo Presidente; X - Zelar pelo prestígio e a imagem 
do Instituto, sugerindo medidas que os resguardem e consolidem; XI - Reco-
mendar ao Conselho de Administração a resolução dos casos omissos relati-
vos ao Estatuto e ao regimento interno; XII - Convocar reuniões extraordinárias 
do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; XIII - Publicar, anual-
mente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, os relatórios financeiros e o 
relatório de execução do contrato de gestão que firmar com o poder público 
estadual. Artigo 26 - A diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 04 
vezes por ano, por convocação de seu Presidente, com antecedência mínima 
de 03 dias. §1° - A diretoria poderá ser convocada, extraordinariamente, pelo 
Presidente do Instituto ou por solicitação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de 
seus membros, com antecedência mínima de 03 dias. §2° - O Presidente do 
Conselho e outras pessoas afeitas ao Instituto poderão ser convocadas a par-
ticipar das reuniões da Diretoria, sem direito a voto. Artigo 27 - Compete ao 
Presidente: I - Representar o Instituto, ativa e passivamente, ou prover-lhe a 
representação, em juízo ou fora dele; II - Convocar e presidir a Assembleia 
Geral; III -Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; IV - Convocar 
e presidir as reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva e, excepcional-
mente, do Conselho de Administração, neste último sem direito a voto; V - To-
mar parte, sem direito a voto, nas reuniões do Conselho de Administração; VI 
- Cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, eventual regimento interno, 
as deliberações dos órgãos colegiados e a legislação pertinente às Associa-
ções Civis sem fins lucrativos; VII - Admitir, contratar, designar, promover e 
dispensar pessoal, fixando-lhes atribuições e salários, de acordo com a Estru-
tura Organizacional, o Plano de Cargos e Salários, critérios de admissão e o 
regimento interno do Instituto, caso aplicável; VIII - Designar, em continua …
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situações especiais e na impossibilidade de o Vice-Presidente 
assumir tais atividades, quem eventualmente o substitua nelas; IX - Exercer os 
atos gerenciais de empresas descritas no Artigo 2° em que o Instituto seja 
majoritário; X - Contrair empréstimos para fins de viabilizar a boa gestão do 
Instituto, desde que com parecer favorável exarado pelo Conselho Fiscal, e 
aprovação prévia do Conselho de Administração. §1° - O Presidente será indi-
cado pelo Conselho de Administração e exonerado pela Assembleia Geral, na 
forma do presente estatuto. §2° - Os atos do Presidente, especialmente as 
substituições nas suas ausências ou situações especiais, serão praticados 
através de comunicados internos. §3° - Na ausência do Diretor Presidente, o 
Diretor Vice-Presidente terá as mesmas competências do Presidente, confor-
me previsto nos incisos I a X deste artigo. §4° - Nas ausências do Presidente 
e do Vice-Presidente, o Secretário assumirá todas as atividades destes. Artigo 
28 - Compete ao Diretor Vice-Presidente: I - Secretariar as reuniões da Direto-
ria e Assembleia Geral e redigir as atas; II - Publicar todas as notícias das ati-
vidades do Instituto; III - Elaborar e submeter quaisquer assuntos sujeito à 
deliberação da Diretoria ou para atender aos pedidos de informações do Con-
selho de Administração. IV - Elaborar e submeter à Diretoria, até o dia 30 de 
outubro de cada ano, os planos e a proposta orçamentária para o exercício 
seguinte; V - Elaborar e submeter à Diretoria, até 28 de fevereiro de cada ano, 
a prestação de contas relativa ao exercício passado, instruída com um Relató-
rio de Atividades e o Balanço Geral, este acompanhado do parecer do Conse-
lho Fiscal, para ambos serem encaminhados, após aprovação da Diretoria e 
do Conselho Fiscal, ao Conselho de Administração. VI - Elaborar e submeter à 
Diretoria propostas de alterações orçamentárias durante o exercício, com indi-
cação dos motivos, acompanhadas com as alterações dos planos de trabalho; 
VII - Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos 
à tesouraria; VIII - Manter todo o numerário do Instituto em estabelecimento de 

crédito. Artigo 30 - Para atendimento das demandas específicas do Instituto, 
poderão ser criadas Diretorias Especializadas, pelo Conselho de Administra-
ção. Seção IV - Do Conselho Fiscal: Artigo 31 - O Conselho Fiscal será 
composto de 03 membros efetivos e de 03 suplentes, nomeados pelo Conse-
lho de Administração. §1° - O Conselho Fiscal será presidido por um de seus 
membros eleito dentre os seus pares. §2° - O Conselho Fiscal poderá se as-
sessorar de empresa contábil para análise das contas do Instituto, desde que 
a escolha desta empresa se dê pelas vias previstas no Regulamento Próprio. 
§3° - O Conselho Fiscal deverá, obrigatoriamente, contar com auxílio de audi-
toria externa, a ser contratada nos moldes do Regulamento Próprio, para aná-
lise dos demonstrativos financeiros e contábeis dos contratos de gestão que 
venha a firmar com o Poder Público, e das contas anuais do Instituto. Artigo 32 
- Compete ao Conselho Fiscal: I - Eleger o seu Presidente dentre os seus 
membros; II - Examinar as contas, balanços, livros de escrituração e documen-
tos do Instituto e de empresas a que se refere o artigo 2°, na forma do presen-
te estatuto, emitindo parecer que será encaminhado à Diretoria até o dia 20 de 
março de cada ano; III - Emitir parecer prévio e justificado para alienação, 
oneração, empréstimos ou aquisição de bens e direitos componentes do imo-
bilizado do Instituto, para deliberação do Conselho de Administração. §1° - O 
mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o da Diretoria; §2° - O Con-
selho Fiscal, salvo motivo justificável, a juízo de seu Presidente, reunir-se-á, 
ordinariamente, até o dia 15 de março de cada ano e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, desde que a convocação se dê com 07 dias de ante-
cedência, podendo fazer referida convocação, além do próprio Presidente do 
Conselho Fiscal, a Diretoria, por meio de seu Presidente Executivo, ou o Pre-
sidente do Conselho de Administração. Capítulo VI - Das Disposições Ge-
rais: Artigo 33 - Os mandatos de ocupantes de cargos eletivos considerar-se-
-ão automaticamente prorrogados até a posse de seus sucessores, eleitos na 

forma do presente estatuto. § único - No caso de vacância durante o mandato 
da Presidência dos Órgãos Colegiados, a mesma será exercida, quando não 
especificado pelo Estatuto, pelo integrante do Órgão que possuir maior idade, 
até a realização de novo pleito ou indicação. Artigo 34 - Cabe ao Presidente de 
cada órgão colegiado proferir o voto de qualidade no seu respectivo órgão. 
Artigo 35 - Os membros dos órgãos de deliberação e de direção referidos no 
artigo 11 não responderão solidária ou subsidiariamente pelas obrigações e 
encargos do Instituto. Artigo 36 - Além do quanto especificado no artigo 13, 
não serão remunerados os associados, bem como não serão concedidas van-
tagens de qualquer espécie, monetárias ou não, sob qualquer forma ou pretex-
to aos associados, conselheiros vogais e suplentes. Artigo 37 - É proibida a 
distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido do Instituto, em qual-
quer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de 
associados ou membros do Instituto. Artigo 38 - O Instituto exercerá suas ati-
vidades em consonância com este Estatuto podendo se valer de convênios e/
ou contratos com instituições congêneres para a realização de seus fins. §1° 
- O Instituto não participará de qualquer movimento ou atividade político-parti-
dária ou estabelecerá distinção religiosa e de discriminação racial. §2° - O 
Instituto contratará periodicamente auditores com empresas externas, além 
dos casos obrigatórios previstos nestes estatutos. Artigo 39 - O Instituto não 
poderá conceder aval, fiança ou outra garantia que envolva responsabilidade 
para o Instituto, salvo no que se relacione às transações e negócios de seu 
próprio e particular interesse e vinculados a seus fins. Artigo 40 - O presente 
Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação. São Paulo, 16 de outubro 
de 2020. Registrado eletronicamente sob nº 48.051 em 22/12/2020 no 10º 
oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de São Paulo e Registrado sob matrícula nº 284211 em 21/06/2021 no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas Comarca da Capital do Rio de Janeiro.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

22    l  Monitor MercantilTerça-feira, 23 de março de 2021Financeiro

INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
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cana Whitney Wolfe, de 31 
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R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-
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cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
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ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
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AASSERJ
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ: 30.904.593/0001-81

Pelo presente Edital de Convocação, nos termos do Regimento Interno e do
Estatuto Social em vigor, ficam todos os associados da ASSERJ - Associação
dos Servidores Estaduais do Rio de Janeiro convidados a participar da
Assembleia Geral Ordinária – AGO que se realizará no dia 03  de agosto de
2021 às 13h, na Sede Social da Entidade, localizada na Rua Senador Dantas
nº 71 sobrelojas parte – Centro - Rio de Janeiro/RJ – CEP. Nº 20031-202, tendo
por objetivo deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Reforma do Estatuto
Social e do Regimento Interno da AASSERJ - Associação dos Servidores
Estaduais do Rio de Janeiro; 2) Eleição e Posse dos Membros da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal; 3) Aprovar aumento da mensalidade da AASSERJ;
4) Aprovar novos associados; 5) Aprovar a Mudança de Endereço para uma
nova Sede Social da AASSERJ; 6) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 22 de julho
2021, Maurício Corrêa Santos Presidente Executivo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPBANEX - COOPERATI-

VA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E GRANDE RIO - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ 25.301.069/0001-86 / NIRE 33400055047
O Presidente da Cooperativa COOPBANEX, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Rua
Taciban nº. 145, Fundos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.311-420, porém,
não havendo a condição do acontecimento no endereço citado devido
ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia 07 de
Agosto de 2021, em primeira convocação às 09h00min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais
01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e
última às 11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez)
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do
dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Dissolução da Cooperativa; 2.
Nomeação do Liquidante e do Conselho Fiscal para Proceder a Liquida-
ção. Rio de Janeiro/RJ, 24 de Julho de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
SERGIO GOULART DA ROSA

IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia” e/ou “IPCJ4”)

CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 09 dias do mês de julho de 2021,  
às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, 
realizada na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na Ladeira da Glória, nº 26, casa VIII, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da 
instrução normativa do departamento de registro empresarial e integração 
nº 79, de 14 de abril de 2020 (“Instrução DREI”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de edital de convocação, tendo em vista a presença dos 
acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da 
Companhia, detentores da totalidade das ações ordinárias, nos termos do §4º do 
artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme assinaturas 
lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: Presidente: Felipe Demori 
Claudino; Secretário: César Folly Máximo Júnior. 4. Ordem do Dia: Reuniram-
se os acionistas presentes para deliberar sobre (i) a redução do capital social 
da Companhia em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais); e (ii) alteração do  
Artigo 5º, caput, do Estatuto Social para prever a redução do capital social da 
Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, resolvem: 5.1. Aprovar, nos termos do Art. 173 da Lei das 
S.A, a redução do capital social da Companhia excessivo, sem alteração do 
número de ações de emissão da Companhia. O valor total da redução será de 
R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). 5.1.1. Dessa forma, o capital social 
da Companhia passa dos atuais R$ 24.561.221,16 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) 
para R$ 11.561.221,16 (onze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos 
e vinte e um reais e dezesseis centavos). 5.1.2. A eficácia da deliberação de 
redução do capital social da Companhia e restituição de parte do capital social 
aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: 
(i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em face do disposto no artigo 174 da LSA; 
e (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação 
desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição 
à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento 
e/ou depósito judicial, em face do disposto no artigo 174, §2º da LSA. 5.2. Aprovar, 
em razão do deliberado no item 5.1 acima, a alteração do Artigo 5º, caput, do 
Estatuto Social, a fim de refletir a redução do capital social da Companhia, que 
passa a constar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital da Companhia é 
de R$ 11.561.221,16 (onze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e 
vinte e um reais e dezesseis centavos), dividido em 4.726.430.000 (quatro bilhões, 
setecentas e vinte e seis milhões, quatrocentas e trinta mil) ações ordinárias todas 
nominativas e sem valor nominal com as características descritas nos parágrafos 
abaixo.” 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos 
necessários para implementação da matéria aprovada na presente Assembleia. 
5.4. Lavrar a presente ata sob a forma de sumário e autorizar sua publicação com 
a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da 
LSA. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, 
que atendeu a todas as formalidades legais previstas, incluindo as previstas na 
Instrução Drei, lavrando-se esta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, 
que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.  
Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. César Folly Máximo 
Júnior – Secretário. Acionistas Presentes: Landmark Properties Ltda.;  
e Gustavo Feitosa Felizzola. Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021. 

VALESUL ALUMÍNIO S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 42.590.364/0001-19 - NIRE: 33.3.0015673-9

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 30 DE ABRIL DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 08:00 horas, 
foram realizadas as assembleias gerais ordinária e extraordinária (“AGO/
AGE”) da Valesul Alumínio S.A. (“Valesul” ou Companhia”) de forma digital, por 
meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia da COVID-19, nos 
termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação. 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma 
do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da 
única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a 
saber: Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. Roberta 
Gomes de Oliveira, que cumpre orientação de voto proferida pelo Diretor da 
Controladoria e Gerente Executivo de Tesouraria e Contas a Pagar/Receber 
da Vale, respectivamente, Srs. Murilo Muller e Eduardo Ajuz, conforme Decisão 
de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 006 de 06/04/2021, bem como pelos 
Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires, Alexandre Gomes 
Pereira e Marcelo Magistrini Spinelli, conforme Decisões de Diretores 
Executivos em Conjunto (“DECs”) nºs 001, de 05/01/2021 e 101, de 28/04/2021, 
bem como orientação de voto proferidas pelo Conselho de Administração da 
Vale (DCA nº 012, de 11/02/2001). Verificada, portanto, a existência de quorum 
suficiente para a instalação desta assembleia geral e para as deliberações 
constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. João Marcelo de Moura e 
Cunha, Diretor-Presidente da Companhia, nos termos e para os fins do artigo 
134, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de Moura e 
Cunha - Presidente; e Sra. Roberta Gomes de Oliveira - Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: 4.1 Em Assembleia 
Geral Ordinária: 4.1.1 Do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; 4.1.2 da proposta da Diretoria para a 
destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 
4.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1 Da fixação da remuneração 
dos administradores para o exercício social de 2020; 4.2.2 Da ratificação de 
procuração emitida pela Companhia, em 01/01/2021 para os representantes 
da Mesa de Operações Financeiras da Vale; 4.2.3 da autorização da prática de 
atos a serem realizados ao longo do exercício social de 2021 por representantes 
da Mesa de Operações Financeiras da Vale em consonância com a procuração 
referida anteriormente, respeitado o limite de até US$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente em qualquer moeda; 4.2.4 
da ratificação a outorga de procuração emitida pela Valesul em 17/11/2020 
para os representantes da financeira da Vale durante o exercício de 2021, no 
Brasil e no exterior; 4.2.5 da autorização da prática de atos a serem realizados, 
ao longo do exercício social de 2021, por representantes da financeira da Vale 
em consonância com a procuração anteriormente referida, respeitados os 
limites de cada uma delas; 4.2.6 da proposta da diretoria para o orçamento 
anual da Companhia para o exercício social de 2021; 4.2.7 da retificação do 
item 5.8 da Assembleia Geral Extraordinária de 22/01/2021; 4.2.8 do Protocolo 
e Justificação de Incorporação da Companhia pela Vale datado de 11 de 
fevereiro de 2020 (“Protocolo e Justificação de Incorporação”); 4.2.9 da 
incorporação da Companhia pela Vale, com a consequente extinção da 
Valesul; e 4.2.10 da prática, pelos Diretores da Companhia, nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 227 da Lei 6.404/76, de todos os atos necessários à 
incorporação da Companhia pela Vale, incluindo, sem limitações, a baixa de 
todos os cadastros da Companhia perante qualquer órgão federal, estadual e 
municipal. 5. Leitura de Documentos: Foi dispensada, pela única acionista da 
Companhia, a leitura: (i) do Relatório da Administração, das Demonstrações 
Financeiras e da Proposta da Administração para a destinação do resultado, 
referentes ao exercício social de 2020; (ii) da proposta da diretoria para o 
orçamento anual da Companhia para o exercício de 2021; e (iii) do Protocolo e 
Justificação de Incorporação, haja vista que tais documentos foram 
disponibilizados, previamente, à acionista, encontrando-se arquivado na sede 
social da Companhia, tendo sido, inclusive, os documentos referidos no item (i) 
acima, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor 
Mercantil, ambos de 31 de março de 2021, às páginas, respectivamente, 119 e 
24. 6. Deliberações: Instalada a assembleia na forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias, 
pela única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas: 6.1 A lavratura 
da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o 
disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei n° 6.404/76, ficando a Secretária 
encarregada de emitir tantas cópias quantas forem necessárias ao fiel 
cumprimento das disposições legais em vigor; 6.2 Em Assembleia Geral 
Ordinária: 6.2.1 Do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2 a alocação do prejuízo líquido do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 
5.672.371,52 (cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e 
setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) na conta de Prejuízos 
Acumulados, cujo saldo passará a ser de R$ 625.755.890,63 (seiscentos e 
vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa 
reais e sessenta e três centavos). 6.3 Em Assembleia Geral Extraordinária: 
6.3.1 a fixação da remuneração global anual dos administradores para o ano 
de 2021, no montante total de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos 
reais) a ser distribuído igualmente entre os diretores; 6.3.2 a ratificação de 
procuração emitida da Companhia em 01/01/2021, para os representantes da 
Mesa de Operações Financeiras da Vale no exercício social de 2021, perante 
bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para a 
realização de contratação, verbal ou eletrônica, de operações financeiras; 
6.3.3 a autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício 
social de 2021 por representantes da Mesa de Operações Financeiras da Vale 
em consonância com a procuração referida no item 6.3.2, respeitado o limite 
de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente 
em qualquer moeda, por transação, podendo definir as condições de tais 
operações, incluindo taxas e volume, sendo-lhes vedado, no entanto, o poder 
para assinar quaisquer documentos relacionados à formalização das operações 
contratadas, incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; 6.3.4 a 
ratificação da outorga de procuração emitida pela Valesul em 17/11/2020 para 
os representantes da financeira da Vale durante o exercício de 2021, no Brasil 
e no exterior, em atos que importe em responsabilidade financeira e bancária; 
6.3.5 a autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício 
social de 2021 por representantes da financeira da Vale em consonância com 
a procuração referida no item 6.3.4, respeitados os limites de cada uma delas. 
6.3.6 a retificação do item 5.8 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
22/01/2021, visando a correção do extenso do número de ações emitidas, pelo 
que onde se lê: “O capital social é de R$ 664.183.985,45 (seiscentos e 
sessenta e quatro milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 37.277.533.819 (trinta e 
sete bilhões, duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e três mil, 
oitocentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”, 
leia-se: “O capital social é de R$ 664.183.985,45 (seiscentos e sessenta e 
quatro milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos), dividido em 37.277.533.819 (trinta e sete bilhões, 
duzentos e setenta e sete milhões, quinhentas e trinta e três mil, oitocentas e 
dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.3.7 o 
Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia pela Vale, conforme 
Anexo I à presente ata; 6.3.8 a incorporação da Companhia pela Vale, nos 
exatos termos constantes no Protocolo e Justificação de Incorporação, com 
versão integral dos elementos patrimoniais ativos e passivos da Companhia 
para a Vale, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações pela 
Incorporadora, ficando, por sua vez, extinta a Companhia para todos os fins e 
efeitos legais, nos termos do artigo 226 da Lei 6.404/76, tornando-se a Vale, 
consequentemente, sucessora universal de todos os bens, direitos e obrigações 
da Companhia, de ordem legal e convencional; e 6.3.9 a autorização da prática, 
pelos atuais Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 227 
da Lei 6.404/76, de todos os atos necessários à formalização da operação de 
incorporação ora aprovada, incluindo, sem limitações, baixa de todos os 
cadastros da Companhia perante qualquer órgão federal, estadual e municipal; 
6.3.10 em razão da incorporação da Companha pela Vale mencionada no item 
6.3.8 acima e sem prejuízo da prática de todos os atos necessários para 
efetivação da incorporação, ficam encerrados os mandatos dos diretores da 
Companhia Srs. João Marcelo de Moura e Cunha – Diretor-Presidente, e 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, Diretor, a partir da presente data. 7. 
Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou 
que esta assembleia atendeu todos os requisitos para sua realização, em 
observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, 
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos 
presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Assinaturas. Mesa: João 
Barbosa Campbell Penna  - Presidente - Assinado digitalmente, Roberta 
Gomes de Oliveira - Secretária - Assinado digitalmente. Vale S.A. p.p. 
Roberta Gomes de Oliveira - Assinado digitalmente. JUCERJA em 13/07/2021 
sob o nº 00004139969. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA VALESUL 
ALUMÍNIO S.A. PELA VALE S.A.

VALE S.A.. sociedade anônima de capital aberto, com sede na Praia de 
Botafogo, nº 186, salas 701 a 1.901, Torre Oscar Niemeyer. Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 33.592.510/0001-54 e registrada na Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33.3.0001976-6, neste ato 
representada por seus Diretores-Executivos Srs. Luciano Siani Pires, 
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 
07670915-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.907.897-
56, e Carlos Henrique Senna Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico aeronáutico, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 
50.553.775-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 048.556.228-69, ambos com 
endereço comercial na Praia de Botafogo nº 186, 19º andar, Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, 
doravante denominada simplesmente “VALE” ou “lncorporadora”. VALESUL 
ALUMÍNIO S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Praia 
de Botafogo, n° 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
42.590.364/0001-19, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33.3.0015673-9, neste ato devidamente 
representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, 
brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 
106910474, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.448.927-
74, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, 

Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-
145, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de identidade n° 10.691.019-3, 
expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 083.336.487-11, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, n° 186, 16° andar, Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, doravante denominada 
simplesmente “VALESUL” ou “Incorporada”. VALE e VALESUL também 
referidas, conjuntamente, como Sociedades ou Partes, firmam o presente 
Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo e Justificação de 
Incorporação”), que consubstancia as condições ajustadas com relação à 
incorporação da VALESUL pela VALE, na forma e para os fins do artigo 224, 
225, 227 e 264 da Lei n° 6.404/76, e demais disposições legais aplicáveis 
(“Incorporação”), conforme segue: CLÁUSULA PRIMEIRA - DA 
JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO: 1.1. A VALE é a única titular das 
ações representativas da totalidade do capital social da VALESUL, por 
conseguinte, a incorporação importará na melhor administração dos ativos da 
VALESUL pela VALE, além da redução de custos de gestão em função da 
simplificação da estrutura societária envolvendo tais Sociedades, com maior 
eficiência administrativa e operacional. 1.2. As administrações de VALE e 
VALESUL têm analisado alternativas para a melhor condução das atividades 
e políticas gerenciais da VALESUL, levando-se em conta a intenção de se 
racionalizar recursos financeiros e operacionais. Nesse contexto, ficou 
evidenciado que a manutenção de diversas estruturas administrativas levaria 
a um acréscimo em seus custos operacionais, ao mesmo tempo em que 
implicaria na perda de sinergias relevantes na condução dos assuntos de seus 
interesses. 1.3. Por tais razões, com o objetivo de reduzir os custos 
operacionais e otimizar a organização administrativa e financeira e fluxo de 
informações, a intenção da VALE e da VALESUL é efetivar a incorporação. 
1.4. Para este efeito, e levando-se em conta a atual estrutura organizacional 
da VALESUL, a alternativa mais vantajosa para as Partes é a Incorporação de 
VALESUL pela VALE, considerando que a VALE já detém a totalidade das 
ações de emissão da Incorporada. Tal operação possibilitará o melhor 
aproveitamento de sinergias, redução de custos operacionais e aumento da 
eficiência, bem como a melhoria da gestão e administração dos negócios 
sociais. 1.5. A Incorporação permitirá a absorção, pela VALE, de todos os 
elementos ativos e passivos integrantes do patrimônio de VALESUL, com 
efeitos econômicos e fiscais a partir da data da eventual aprovação da 
Incorporação pelos acionistas das Sociedades. Após a conclusão da 
Incorporação, a VALESUL será extinta para todos os fins de direito, sendo 
que a VALE a sucederá, a partir da referida data, em todos os seus direitos, 
bens e obrigações, sem solução de continuidade. Os saldos das contas 
credoras e devedoras, que atualmente consistem nos ativos e passivos da 
VALESUL, uma vez concluída a operação de Incorporação, deverão ser 
refletidos nos livros contábeis da VALE, sendo transferidos para as contas 
correspondentes, sujeitos aos eventuais ajustes necessários. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO OBJETO E DA DATA BASE DA OPERAÇÃO: 2.1. A 
operação tem por objeto a incorporação integral do patrimônio líquido da 
VALESUL pela VALE, com a consequente extinção, de pleno direito, para 
todos os fins e efeitos legais, da Incorporada, que será sucedida em todos os 
seus direitos e obrigações pela Incorporadora, nos termos do artigo 227 da 
Lei 6.404/76 e, motivo pelo qual as Sociedades, por seus representantes 
acima qualificados, firmam o presente documento de acordo e para os fins dos 
artigos 224 e 225 do referido dispositivo legal. 2.2. Para fins da presente 
incorporação será considerada como data base o dia 31/11/2020 (“Data 
Base”), data do levantamento do acervo líquido formado pelos ativos da 
VALESUL, que servirá de base para realização da Incorporação do patrimônio 
líquido da Incorporada pela lncorporadora. CLÁUSULA TERCEIRA - DA 
AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INCORPORADA: 3.1. Em 
observância às exigências legais, notadamente as disposições constantes 
dos artigos 8o e 227 da Lei 6.404/76, a Incorporação tem como base a 
avaliação do acervo líquido da Incorporada, a valor contábil, com base no 
balanço da Incorporada levantado na Data Base. 3.2. Foi contratada para 
realizar a avaliação do acervo líquido da Incorporada a Macso Legate 
Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, 
na Rua Madre Cabrini, nº 341, sala 2, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
23.037.018/0001-63, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de 
São Paulo sob o nº CRC 2SP033482/O-3, e na Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM sob o nº 12432, com seu Contrato Social de constituição 
registrado no 9o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 41.387 em sessão de 
06/08/2015 e alterações posteriores, sendo a última datada de 30/10/2019 
sob o n° 53.159, representada pelo seu sócio, Sr. Rubens Lopes da Silva, 
brasileiro, viúvo, contador, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo sob o n° 1PR011811/O-1 TSP, portador da Cédula de 
Identidade n° 650.893-6, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob o n° 
044.701.689-04, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, 
(“Empresa Especializada”), que elaborou, na forma dos artigos 8o, 226 e 227 
da Lei 6.404/76, o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido 
da Incorporada, datado de 31/11/2020, com base nos elementos ativos e 
passivos constantes do balanço patrimonial da VALESUL levantado em 
31/11/2020 (“Laudo de Avaliação”), que consta do Anexo 1 a este Protocolo e 
Justificação de Incorporação. A contratação da Empresa Especializada e o 
Laudo de Avaliação serão submetidos a aprovação ou ratificação, conforme o 
caso, pelos acionistas da Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa 
Especializada avaliou o acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor 
contábil, consoante do balanço levantado pela Incorporada na Data-Base, 
sendo certo que tal balanço patrimonial foi preparado de forma independente 
e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De 
acordo com as informações constantes do Laudo de Avaliação elaborado pela 
Empresa Especializada, o valor contábil do acervo líquido da Incorporada, na 
Data-Base, corresponde a R$26.663.926,54 (Vinte e seis milhões, seiscentos 
e sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos). CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL DA INCORPORADA 
E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO: 4.1. O capital social 
da VALESUL, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 664.183.985,45 
(seiscentos e sessenta e quatro milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos 
e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 37.277.533.819 
(trinta e sete bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, quinhentos e trinta e 
três mil, oitocentas e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, todas detidas pela VALE e livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus e gravames. 4.2. O patrimônio líquido da VALESUL será transferido para 
o da VALE pelo respectivo valor dos livros contábeis uma vez que, sendo a 
Incorporadora única acionista da Incorporada, seu patrimônio líquido já 
pertence exclusivamente àquela, estando representado no ativo da 
Incorporadora pelo valor das ações do capital social da VALESUL. Extinta a 
totalidade das 37.277.533.819 (trinta e sete bilhões, duzentos e setenta e sete 
milhões, quinhentos e trinta e três mil, oitocentas e dezenove) ações ordinárias 
nominativas representativas do capital social da Incorporada e de propriedade 
da Incorporadora em consequência da Incorporação, será o seu respectivo 
valor substituído nos livros contábeis da VALE pelo próprio patrimônio líquido 
da VALESUL. 4.3. As variações patrimoniais apuradas pela Incorporada, 
com relação aos valores dos elementos ativos e passivos a serem vertidos 
para a Incorporadora, no período entre a Data Base e a data da efetivação 
da Incorporação, serão registradas nas escrituração mercantil e fiscal da 
Incorporada, sem solução de continuidade, devendo ser levantado balanço 
de extinção na data do evento para efeitos de atender a legislação, quando, 
então, será efetuada a pertinente transferência para os livros contábeis e 
fiscais da Incorporadora. 4.4. Tendo em vista o disposto no item 4.2 acima, a 
Incorporação pretendida não irá resultar em aumento de capital ou emissão de 
novas ações pela Incorporadora. 4.5. Com a Incorporação e consequente 
extinção, de pleno direito, da Incorporada, a Incorporadora assumirá, 
incondicionalmente, sem solução de continuidade, todos os bens, direitos e 
obrigações da VALESUL, de ordem legal ou convencional, sucedendo esta 
última a título universal. CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. 
A aprovação da Incorporação pela acionista da Incorporada e pelos acionistas 
da Incorporadora far-se-á, respectivamente, por meio de Assembleia Geral 
Extraordinária da VALESUL e da VALE, com a respectiva extinção da 
Incorporada em virtude da conclusão da operação de Incorporação, caso 
aprovada. Fica estabelecido que a Incorporação somente poderá ser 
considerada efetivada caso seja aprovada pelos respectivos acionistas, 
conforme o caso, representando o quorum de deliberação aplicável. Tendo 
em vista que a VALE figura, atualmente, como única acionista da Incorporada 
e propõe a Incorporação por meio da assinatura deste instrumento, não serão 
aplicáveis ao caso as normas relativas a direito de retirada, na forma dos 
artigos 137, II e 230 da Lei nº 6.404/1976. 5.2. Competirá à VALE, na qualidade 
de Incorporadora da VALESUL, o cumprimento de todos os atos necessários 
para implementar a Incorporação, incluindo o registro e a publicação dos atos 
societários relacionados à Incorporação, cancelamentos, arquivamentos, 
registros, comunicações e aperfeiçoamento da Incorporação perante as 
agências públicas e autoridades competentes. A administração da 
Incorporadora também ficará responsável por manter os livros fiscais, 
societários e contábeis da Incorporada, bem como toda a documentação 
contábil elaborada durante a Incorporação, pelo prazo exigido na legislação 
aplicável. 5.3. As administrações da Incorporada e da Incorporadora 
entendem que a operação de Incorporação ora pretendida atende aos 
interesses da Incorporada, da Incorporadora e de seus respectivos 
acionistas, pelo que recomendam a sua implementação. 5.4. Este Protocolo e 
Justificação de Incorporação somente poderá ser alterado por instrumento 
escrito, assinado por todas as Partes, e está sujeito às aprovações societárias 
mencionadas no item 5.1 deste instrumento, conforme aplicável. 5.5. Os 
anexos do presente Protocolo e Justificação de Incorporação são considerados, 
para todos os fins e efeitos, como parte integrante e inseparável do mesmo. 
5.6. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste Protocolo e 
Justificação de Incorporação venha ser considerado inválido, as demais 
cláusulas, disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação 
permanecerão válidos. 5.7. Este Protocolo e Justificação de Incorporação 
será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. E, por estarem assim justas e pactuadas, as partes firmam, com as 
duas testemunhas abaixo assinadas, o presente instrumento, para um só fim, 
depois de lido e achado conforme. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021. 
VALE S.A. Por: Luciano Siani Pires, Cargo: Diretor-Executivo; Por: Carlos 
Henrique Senna Medeiros, Cargo: Diretor-Executivo; VALESUL ALUMÍNIO 
S.A.: João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente; Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Diretor. Testemunhas: Nome: Adriana Nascimento 
Lemos de Moura, Identidade: 256145509 - DETRAN/RJ, CPF/ME: 
142.481.967-94; Nome: Katia Azeredo Diniz, Identidade: 1.353220 - IFP/RJ, 
CPF/ME: 609.504.127-91. JUCERJA em 13/07/2021 sob o nº 00004139992. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) ANDRÉIA FLORÊNCIO 
BERTO - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, 
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona na Rua Professora Francisca Piragibe, 80 Forum, sala 203, CEP: 
22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ, tramitam os autos de Classe/
Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais/Condomínio em 
Edifício, de nº 0055258-07.2016. 8.19.0203, movida por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO PROCÓPIO FERREIRA em face de NATAL DE ALCÂNTARA 
TAVARES, objetivando o pagamento das despesas condominiais referentes 
ao imóvel situado na Rua Retiro dos Artistas, nº 968, apto. 403, Pechincha, Rio 
de Janeiro - RJ. Assim, pelo presente edital INTIMA a NATAL DE ALCÂNTARA 
TAVARES, que se encont ra em lugar incerto e desconhecido, para pagar o 
débito no valor de R$ 76.412,07 (setenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e 
sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos de custas, se houver, 
na forma do art. 523 do CPC. Advertência: Não ocorrendo o pagamento neste 
prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também de honorários de 
10%. Efetuando o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários 
incidirão sobre o restante. Não havendo tempestivamente o pagamento 
voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 
seguindo-se os atos de expropriação. Fica ainda intimado o devedor de que 
o prazo para apresentação de impugnação independerá de nova intimação e 
transcorrerá após o prazo do artigo 523 do CPC. Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, Aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. 
Eu, Gustavo Alves de Souza - Analista Judiciário - Matr. 01/23125, digitei. E eu, 
Gustavo Alves de Souza - Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Monica de Freitas Lima Quindere - Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 209 211 
213 A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25882928 e-mail: 
cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0143855-
10.2015.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO QUITANDA em 
face de ALESSANDRA GUIMARAES PIMENTA, objetivando INTIMAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital INTIMA o executado ALESSANDRA GUIMARAES 
PIMENTA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, na forma do 
artigo 256 do CPC, para ciência da memória de cálculos apresentada pelo 
credor (art. 524 caput e seus incisos), sendo certo que eventual discordância 
dos valores apresentados deverá ser objeto de Impugnação ao Cumprimento 
de Sentença, no prazo de 15 dias, cujo prazo fluirá independentemente de 
penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Certificado o transcurso do prazo 
quinzenal, contado da intimação desta decisão (D.J.E), sem comprovação do 
depósito judicial, ou oferecimento de bens à penhora, fica ciente o Executado 
que o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
advocatícios de 10 por cento (art. 523 §1º) e que será expedido desde logo 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação ( art. 
523 § 3º). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e seis de maio 
de dois mil e vinte e um. Eu, Denise Tavares Mansur - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/29877, digitei. E eu, Meire Lucia Fernandes - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo.
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COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 57.487.142/0001-42 - NIRE: 33.3.0030582-3

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 30 DE ABRIL DE 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2021, às 7:00 horas, foram 
realizadas as assembleias gerais ordinária e  extraordinária (“AGO/AGE”) da 
Companhia Paulista de Ferro-Ligas (“Companhia”) de forma digital, por meio 
de conferência eletrônica, em razão da pandemia de COVID-19, nos termos 
dos artigos 121, parágrafo único, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76. 2. 
Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de 
convocação, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo 
em vista a presença da única acionista da Companhia, tal seja, a Vale S.A. 
(“Vale” ou “Incorporadora”), conforme assinatura lançada no Livro de Presença 
de Acionistas, neste ato representada por sua procuradora Sra. Roberta 
Gomes de Oliveira, que cumpre orientações de voto proferidas (i) pelos 
Diretores da Controladoria e da Pelotização e Manganês da Vale, 
respectivamente, Srs. Murilo Muller e Claudio Mendes, conforme Decisão de 
Aprovação de Contas - DAC nº 008 de 20/04/2021, (ii) pelos Diretores 
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcello Magistrini Spinelli, 
conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 098, de 
27/04/2021, e (iii) pelo Conselho de Administração da Vale (DCA nº 012, de 
11/02/2001). Verificado, portanto, quorum suficiente para instalação destas 
assembleias gerais e para a deliberação das matérias constantes da Ordem 
do Dia. Presente, ainda, o Diretor Superintendente da Companhia, Sr. Fabio 
Cerqueira Santos, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 
nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Fabio Cerqueira Santos; e Sra. Roberta Gomes de 
Oliveira - Secretária. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, 
aprovação: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; 4.1.2. da proposta da Diretoria para destinação do resultado apurado 
pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 4.2. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Da fixação da remuneração 
global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2021; 4.2.2. da proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia 
referente ao exercício social de 2021; 4.2.3. da conversão da totalidade das 
6.702.918 (seis milhões, setecentas e duas mil, novecentas e dezoito) ações 
preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia em 
ações ordinárias; 4.2.4. do Protocolo e Justificação de Incorporação da 
Companhia pela Vale datado de 11 de fevereiro de 2021 (“Protocolo e 
Justificação de Incorporação”); 4.2.5. da incorporação da Companhia pela 
Vale, com a consequente extinção da Companhia; 4.2.6. da prática, pelos 
Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 227 da Lei 
6.404/76, de todos os atos necessários à incorporação da Companhia pela 
Vale, incluindo, sem limitações, a baixa de todos os cadastros da Companhia 
perante qualquer órgão federal, estadual e municipal. 5. Leitura de 
Documentos: Foi dispensada, pela única acionista da Companhia, a leitura: 
(i) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) 
não auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, (ii) da Proposta da Administração para a destinação do 
resultado apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2020; (iii) da proposta da Diretoria para o orçamento anual da 
Companhia referente ao exercício social de 2021; (iv) do Protocolo e 
Justificação de Incorporação, haja vista que tais documentos foram 
disponibilizados previamente à acionista, encontrando-se arquivados na sede 
social da Companhia. Os documentos referidos no item (i) acima também 
foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor 
Mercantil, ambos de 31 de março de 2021, às páginas, respectivamente, 150 
e 22. 6. Deliberações: Instaladas as assembleias na forma digital, por meio 
de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes 
matérias, pela única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas: 6.1. a 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos 
termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário 
encarregado de emitir tantas cópias quanto forem necessárias para adimplir 
com as obrigações exigidas pela legislação vigente; 6.2. Em Assembleia 
Geral Ordinária: 6.2.1. O Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP) não auditadas da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2. a Proposta da Diretoria 
para destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 731.230,42 (setecentos 
e trinta e um mil, duzentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), da 
seguinte forma: (a)  Dividendos Mínimos Obrigatórios: o montante de R$ 
182.807,61 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um 
centavos) à título de dividendos mínimos obrigatórios, correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total do lucro líquido do exercício em questão, a 
ser distribuído à única acionista da Companhia, ficando a Diretoria encarregada 
de estabelecer a forma e a data do pagamento desses dividendos, que deverá 
ocorrer, de todo modo, até 31 de dezembro de 2021; e (b)  Dividendo 
Adicional Proposto: o montante de R$ 548.422,81 (quinhentos e quarenta e 
oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) à título de 
dividendo adicional proposto, a ser distribuído à única acionista da Companhia, 
ficando a Diretoria encarregada, também, por estabelecer a forma e a data de 
pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer, de todo modo, até 31 de 
dezembro de 2021; 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1. a 
fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para 
o exercício social de 2021, no montante total de R$ 52.800,00 (cinquenta e 
dois mil e oitocentos reais), a ser distribuída igualmente entre os Diretores; 
6.3.2. a proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia para o 
exercício social de 2021, no valor total de R$ 154.875,00 (cento e cinquenta e 
quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais). 6.3.3. a conversão da totalidade 
das 6.702.918 (seis milhões, setecentas e duas mil, novecentas e dezoito) 
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da 
Companhia em ações ordinárias; 6.3.4. o Protocolo e Justificação de 
Incorporação da Companhia pela Vale, conforme Anexo I à presente ata; 
6.3.5. a incorporação da Companhia pela Vale, nos exatos termos constantes 
no Protocolo e Justificação de Incorporação, com versão integral dos 
elementos patrimoniais ativos e passivos da Companhia para a Vale, sem 
aumento de capital e sem emissão de novas ações pela Incorporadora, 
ficando, por sua vez, extinta a Companhia para todos os fins e efeitos legais, 
nos termos do artigo 226 da Lei 6.404/76, tornando-se a Vale, 
consequentemente, sucessora universal de todos os bens, direitos e 
obrigações da Companhia, de ordem legal e convencional; 6.3.6. a autorização 
da prática, pelos atuais Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 2º 
do artigo 227 da Lei 6.404/76, de todos os atos necessários à formalização da 
operação de incorporação ora aprovada, incluindo, sem limitações, baixa de 
todos os cadastros da Companhia perante qualquer órgão federal, estadual e 
municipal; e 6.3.7. em razão da incorporação da Companha pela Vale 
mencionada no item 6.3.5 acima e sem prejuízo da prática de todos os atos 
necessários para efetivação da incorporação, ficam encerrados os mandatos 
dos diretores da Companhia Srs. Jorge Henrique Cunha Falrene, Diretor de 
Operações Brasil, Fábio Cerqueira Santos, Diretor Superintendente, Gilberto 
Virgínio de Castro Filho, Diretor Comercial, e Sra. Vanessa Alves Ajeje, 
Diretora de Gestão Econômica, a partir da presente data. 7. Encerramento: 
E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que estas 
assembleias atenderam todos os requisitos para sua realização, em 
observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, 
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos 
presentes. Rio de Janeiro, RJ, 30 de abril de 2021. Assinaturas: Mesa: Fabio 
Cerqueira Santos - Presidente - Assinado digitalmente, Roberta Gomes de 
Oliveira - Secretária - Assinado digitalmente. Acionista: Vale S.A. - p.p. 
Roberta Gomes de Oliveira - Assinado digitalmente. JUCERJA em 05/05/2021 
sob o nº 00004060824. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA 
COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS PELA VALE S.A.

VALE S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Praia de 
Botafogo, nº 186, salas 701 a 1.901, Torre Oscar Niemeyer, Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 33.592.510/0001-54 e registrada na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro JUCERJA sob o NIRE 33.3.0001976-6, neste 
ato representada por seus Diretores-Executivos Srs. Luciano Siani Pires, 
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade 
nº 07670915-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
013.907.897-56, e Carlos Henrique Senna Medeiros, brasileiro, casado, 
engenheiro mecânico aeronáutico, portador da carteira de identidade SSP/
SP nº 50.553.775-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.556.228-69, ambos 
com endereço comercial na Praia de Botafogo nº 186, 19º andar, Botafogo, 
na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, 
doravante denominada simplesmente “VALE” ou Incorporadora”. 
COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS, sociedade anônima de capital 
fechado, com sede na Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 57.487.142/0001-42 e registrada na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33.3.0030582-3, neste 
ato representada pelos Srs. Jorge Henrique Cunha Falrene, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de identidade nº 123.305.294, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.109.586-80, na 
qualidade de Diretor de Operações Brasil, e Fábio Cerqueira Santos, 
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade 
nº 07541625-5, expedida pelo SSP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
014.545.557-26, na qualidade de Diretor Superintendente, ambos com 
endereço comercial na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, nº 3.580, Prédio 2, 
Mina de Águas Claras, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, 
CEP 34.006-270, doravante denominada simplesmente “CPFL” ou 
“Incorporada”. VALE e CPFL também referidas, conjuntamente, como 
“Sociedades” ou “Partes”, firmam o presente Protocolo e Justificação de 
Incorporação (“Protocolo e Justificação de Incorporação”), que consubstancia 

as condições ajustadas com relação à incorporação da CPFL pela VALE, na 
forma e para os fins dos artigos 224, 225, 227 e 264 da Lei nº 6.404, de 
15/12/76 (“Lei das S.A.”) e demais disposições legais aplicáveis 
(“Incorporação”), conforme segue: CLÁUSULA PRIMERA - DA 
JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO: 1.1. A VALE, é a única titular da 
totalidade das ações de emissão da CPFL. Por conseguinte a Incorporação 
importará na administração direta dos ativos da CPFL pela VALE, além da 
redução de custos de gestão em função da simplificação da estrutura 
societária envolvendo tais Sociedades, com maior eficiência administrativa e 
operacional. 1.2. As administrações da VALE e CPFL tem analisado 
alternativas para a melhor condução das atividades e políticas gerenciais da 
CPFL, levando-se em conta a intenção de se racionalizar recursos financeiros 
e operacionais. Nesse contexto, ficou evidenciado que a manutenção de 
diversas estruturas administrativas levaria a um acréscimo de custos 
operacionais, ao mesmo tempo em que implicaria na perda de sinergias 
relevantes na condução dos assuntos de seus interesses. 1.3. Por tais razões 
com o objetivo de reduzir os custos operacionais e otimizar a organização 
administrativa e financeira e fluxo de informações, e considerando que a 
VALE já detém a totalidade das ações de emissão da CPFL, é intenção da 
VALE e da CPFL a efetivação da Incorporação. 1.4. Para este efeito, e 
levando-se em conta a atual estrutura organizacional da CPFL, a alternativa 
mais vantajosa para as Partes é a Incorporação da CPFL pela VALE. Tal 
operação de Incorporação possibilitará melhor aproveitamento de sinergias, 
redução de custos operacionais e aumento da eficiência, bem como na 
melhoria da gestão e administração dos negócios sociais da CPFL. 1.5. A 
Incorporação possibilitará a absorção, pela VALE, de todos os elementos 
ativos e passivos integrantes do patrimônio da CPFL, com efeitos econômicos 
e fiscais a partir da data da evenlual aprovação da Incorporação pelos 
acionistas das Sociedades. Após a conclusão da Incorporação, a CPFL será 
extinta para todos os fins de direito, sendo que a VALE a sucederá, a partir 
da referida data, em todos os seus direitos, bens e obrigações, sem solução 
de continuidade. Os saldos das contas credoras e devedoras, que atualmente 
consistem nos ativos e passivos da CPFL, uma vez concluída a operação de 
Incorporação, deverão ser refletidos nos livros contábeis da VALE, sendo 
transferidos para as contas correspondentes, sujeitos aos eventuais ajustes 
necessários. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA DATA BASE DA 
OPERAÇÃO: 2.1. A operação tem por objeto a incorporação integral do 
patrimônio líquido da CPFL pela VALE, com a consequente extinção, de 
pleno direito, para todos os fins e efeilos legais, da Incorporada, que será 
sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela Incorporadora, nos 
termos do artigo 227 da Lei das S.A., motivo pelo qual as Sociedades, por 
seus representantes acima qualificados, firmam o presente documento de 
acordo e para os fins dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. 2.2. Para fins da 
presente incorporação será considerada como data base o dia 30/11/2020 
(“Data Base”), data do levantamento do acervo líquido formado pelos ativos 
da CPFL, que servirá de base para realização da Incorporação do patrimônio 
líquido da Incorporada pela Incorporadora. CLÁUSULA TERCEIRA DA 
AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INCORPORADA: 3.1. Em 
observância às exigências legais, notadamente as disposições constantes 
dos artigos 8º e 227 da Lei das S.A., a Incorporação tem como base a 
avaliação do acervo líquido da Incorporada, a valor contábil, com base no 
balanço da Incorporada levantado na Data Base. 3.2. Foi contratada para 
realizar a avaliação do acervo líquido da Incorporada a Macso Legate 
Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 341, 2º andar, sala 2, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63 e registrada no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC 2SP033482/O-3 e na 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 12.432, com seus atos 
constitutivos registrados no 9º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo sob o nº 41.387, 
em sessão de 06/08/2015, e alterações posteriores, sendo a última datada de 
30/10/2019 e registrada sob o nº 53.159 (“Empresa Especializada”), que 
elaborou, na forma dos artigos 8o, 226 e 227 da Lei das S.A., o laudo de 
avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada, datado de 
06/01/2021, com base nos elementos ativos e passivos constantes do 
balanço patrimonial da CPFL levantado em 30/11/2020 (“Laudo de 
Avaliação”), que consta do Anexo I a este Protocolo e Justificação de 
Incorporação. A contratação da Empresa Especializada e o Laudo de 
Avaliação serão submetidos à aprovação ou ratificação, conforme o caso, 
dos acionistas da Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa 
Especializada avaliou o acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor 
contábil, consoante do balanço levantado pela Incorporada na Data-Base, 
sendo certo que tal balanço patrimonial foi preparado de forma independente 
e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De 
acordo com as informações constantes do Laudo de Avaliação elaborado 
pela Empresa Especializada, o valor contábil do acervo líquido da 
Incorporada, na Data-Base, corresponde a R$ 48.629.800,70 (quarenta e 
oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos reais e setenta 
centavos). CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL DA 
INCORPORADA E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO: 
4.1. O capital social da CPFL, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
28.579.719,69 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, 
setecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), representado por 
13.336.995 (treze milhões, trezentas e trinta e seis mil, novecentas e noventa 
e cinco) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 6.634.077 (seis 
milhões, seiscentas e trinta e quatro mil e setenta e sete) ações ordinárias e 
6.702.918 (seis milhões, setecentas e duas mil, novecentas e dezoito) ações 
preferenciais, todas detidas pela VALE e livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames. 4.2. O patrimônio líquido da CPFL será 
transferido para o da VALE pelo respectivo valor dos livros contábeis uma 
vez que, sendo a Incorporadora a única acionista da Incorporada, seu 
patrimônio líquido já pertence exclusivamente àquela, estando representado 
no ativo da Incorporadora pelo valor das ações emitidas pela CPFL. Extinta 
a totalidade das 13.336.995 (treze milhões, trezentas e trinta e seis mil, 
novecentas, e noventa e cinco) ações nominativas e sem valor nominal 
emitidas pela Incorporada e de propriedade da Incorporadora em 
consequência da incorporação, será o seu respectivo valor substituído nos 
livros contábeis da VALE pelo próprio valor do patrimônio líquido da CPFL. 
4.3. As variações patrimoniais apuradas pela Incorporada, com relação aos 
valores dos elementos ativos e passivos a serem vertidos para a 
Incorporadora, no período entre a Data Base e a data da efetivação da 
Incorporação, serão registradas nas escriturações mercantil e fiscal da 
Incorporada, sem solução de continuidade, devendo ser levantado balanço 
de extinção na data do evento para efeitos de atender a legislação, quando, 
então, será efetuada a pertinente transferência para os livros contábeis e 
fiscais da Incorporadora. 4.4. Tendo em vista o disposto no item 4.2 acima, 
a Incorporação pretendida não irá resultar em aumento de capital ou emissão 
de novas ações pela Incorporadora. 4.5. Com a Incorporação e consequente 
extinção, de pleno direito, da Incorporada, a Incorporadora assumirá, 
incondicionalmente, sem solução de continuidade todos os bens, direitos e 
obrigações da CPFL, de ordem legal ou convencional, sucedendo essa 
última a título universal. CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. 
A aprovação da Incorporação pela acionista da Incorporada e pelos 
acionistas da Incorporadora far-se-á por meio de Assembleias Gerais 
Extraordinárias da CPFL e da VALE, com a respectiva extinção da 
Incorporada em virtude da conclusão da operação de Incorporação, caso 
aprovada. Fica estabelecido que a Incorporação somente poderá ser 
considerada efelivada caso seja aprovada pelos respectivos acionistas 
representando o quorum de deliberação aplicável. Tendo em vista que a 
VALE figura, atualmente, como única acionista da Incorporada e propõe a 
Incorporação por meio da assinatura deste instrumento, não serão aplicáveis 
ao caso as normas relativas a direito de retirada, previstas nos artigos 137, II, 
e 230 da Lei das S.A. 5.2. Competirá à VALE, na qualidade de Incorporadora 
da CPFL, o cumprimento de todos os atos necessários para implementar a 
Incorporação, incluindo o registro e a publicação dos atos societários 
relacionados à Incorporação, cancelamentos, arquivamentos, registros, 
comunicações e aperfeiçoamento da Incorporação perante as agências 
públicas e autoridades competentes. A administração da Incorporadora 
também ficará responsável por manter os livros fiscais, societários e contábeis 
da Incorporada, bem como toda a documentação contábil elaborada durante 
a Incorporação, pelo prazo exigido na legislação aplicável. 5.3. As 
administrações, da Incorporada e da Incorporadora entendem que a 
operação de Incorporação ora pretendida atende aos interesses da 
Incorporada, da Incorporadora e de seus respectivos acionistas, pelo que 
recomendam a sua implementação. 5.4. Este Protocolo e Justificação de 
Incorporação someme poderá ser alterado por instrumento escrito, assinado 
por todas as Partes, e está sujeito às aprovações societárias mencionadas no 
item 5.1 deste instrumento, conforme aplicável. 5.5. Os anexos do presente 
Protocolo e Justificação de Incorporação são considerados, para todos os 
fins e efeitos, como parte integrante e inseparável do mesmo. 5.6. Caso 
alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste Protocolo e Justificação 
de Incorporação venha ser considerado inválido, as demais cláusulas, 
disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação 
permanecerão válidos. 5.7. Este Protocolo e Justificação de Incorporação 
será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. E, por estarem assim justas e pactuadas, as partes firmam, com as 
duas testemunhas abaixo assinadas, o presente instrumento, para um só fim, 
depois de lido e achado conforme. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021. 
VALE S.A. - Por: Luciano Siani Pires - Cargo: Diretor-Executivo, Por: Carlos 
Henrique Senna Medeiros - Cargo: Diretor-Executivo; COMPANHIA 
PAULISTA DE FERRO-LIGAS - Por: Jorge Henrique Cunha Falrene - Cargo: 
Diretor de Operações Brasil, Por: Fábio Cerqueira Santos - Cargo: Diretor 
Superintendente. Testemunhas: Nome: Adriana Nascimento Lemos de 
Moura - Identidade: 256145509 - DETRAN/RJ - CPF/ME: 142.481.967-94, 
Nome: Katia Azeredo Diniz - Identidade: 1.353220 - IPF/RJ - CPF/ME: 
609.504.127-91. JUCERJA em 13/07/2021 sob o nº 00004139992. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ENEL TECNOLOGIA DE REDES S.A.
CNPJ/MF nº 30.156.611/0001-94

NIRE 33.3.0032677-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de maio de 2021, às 11:00 horas, na 
sede social da Enel Tecnologia de Redes S.A. (“Companhia”), localizada 
na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 
1, Bloco 2, 5º andar, São Domingos, CEP 24210-205. 2. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos 
termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações, 
pela presença do acionista único da Companhia, conforme indicado no Li-
vro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Presidente: Bruno Franco Cec-
chetti; Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. ORDEM DO DIA: (i) 
alteração da denominação social da Companhia; e (ii) alteração do objeto 
social da Companhia; e (iii) aumento do capital social da Companhia. 5. 
DELIBERAÇÕES: 5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada 
a alteração da denominação social da Companhia de Enel Tecnologia de 
Redes S.A. para Gridspertise Latam S.A., com a consequente alteração 
do art. 1º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 1º Gridspertise Latam S.A. (“Companhia”) é 
uma sociedade por ações de capital fechado regida pelo presente Estatuto 
Social e Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) 
e pelas disposições que lhe forem aplicáveis”. 5.2 Quanto ao item (ii) da 
Ordem do Dia, foi aprovada a alteração do objeto social da Companhia, 
com a consequente alteração ao artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, 
que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 2º. A Companhia tem por 
objeto social, a atuação nos seguintes setores / atividades: I) energia elé-
trica, incluindo infraestrutura e redes; II) comunicações, telemática, tecno-
logia da informação, automação doméstica; III) estruturas de rede (eletrici-
dade, água, gás, fibra ótica, aquecimento distrital, telecomunicações); e IV) 
consecução de projetos, construção, manutenção e operação de plantas, 
produção e comercialização de equipamentos. Parágrafo Primeiro: A Com-
panhia poderá atuar em outras áreas que permitam uma melhor utilização 
e exploração das estruturas, recursos e habilidades empregadas nos se-
tores supramencionados, exercendo as seguintes atividades: a) prestação 
de serviços técnicos relacionados a soluções inovadoras, desenvolvimento 
de sistemas elétricos, inclusive digitais visando otimizar processos opera-
cionais, industriais, financeiros, tecnológicos e comerciais; b) elaboração 
de projetos, consultoria e assistência técnica relativos a: (i) pesquisas, (ii) 
concepção e implementação de software coberto por direitos autorais, (iii) 
patentes industriais, (iv) marcas comerciais, (v) desenhos e modelos, (vi) 
informações comerciais e experiência técnica industrial, entre outros; c) ela-
boração de projetos, desenvolvimento e produção de sistemas de medição 
e gerenciamento remoto e prestação de serviços relacionados; d) instala-
ção, conexão a redes e operação de sistemas de medição e telecontrole e 
prestação de serviços relacionados; e) prestação de serviços de telegestão 
e medição para fluxos de energia ou para qualquer outro fluxo de energia 
em sistemas em rede e para seu consumo, bem como serviços para o pro-
cessamento dos dados e informações relevantes; f) prestação de serviços 
de engenharia relacionados com o desenvolvimento de redes de comuni-
cações eletrônicas de alta velocidade; g) prestação de serviços de acesso 
e comunicação, inclusive através de canais de comunicação na rede elé-
trica, para o transporte de informações, automação e serviços de transmis-
são de dados; h) elaboração de projetos, implementação e gerenciamento 
de bancos de dados; i) desenvolvimento, produção e comercialização de 
produtos, sistemas ou serviços relacionados com às atividades acima; j) 
desenvolvimento e exploração de seu know-how em sistemas de medição 
e gerenciamento remoto; k) elaboração de projetos, desenvolvimento e 
comercialização de software e/ou sistemas aplicativos e/ou serviços para 
gerenciamento, intercâmbio, organização, fornecimento e apresentação de 
dados, bem como a prestação de serviços de assistência e manutenção re-
lacionados com as atividades acima; l) manutenção avançada de sistemas 
de medição e gerenciamento remoto e redes de comunicação eletrônica; 
m) fornecimento de informações, gerenciamento de dados e serviços de 
armazenamento de dados; n) coleta, processamento e extração de dados, 
provenientes de arquivos internos ou externos de empresas, para a oferta 
de serviços de comunicação; o) oferta de serviços de edição, assim como 
a criação de sites ou portais na rede da Internet. Parágrafo Segundo – A 
Companhia poderá, ainda, participar como sócia quotista ou acionista de 
outras sociedades, bem como de parcerias, acordos de colaboração e qual-
quer outra forma de cooperação ou associação, para a consecução de seu 
objeto social. 5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovado 
o aumento do capital social da Companhia no montante de R$2.000.000,00 
(dois milhões de reais), passando dos atuais R$10.000,00 (dez mil reais) 
para R$2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais), com a emissão de 
2.000.000 (dois milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem va-
lor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, fixado com 
base no artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76, neste ato, totalmente subscrito 
pela acionista única Enel Brasil S.A., e que será integralizado parte com a 
capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”) 
realizados em 13/11/2020 e 30/04/2021, nos montantes de R$340.700,00 
(trezentos e quarenta mil e setecentos reais) e R$641.000,00 (seiscentos 
e quarenta e um mil reais), respectivamente, parte com a capitalização dos 
créditos do mútuo celebrado entre a acionista Enel Brasil S.A. e a Compa-
nhia, em 28/01/2021, no montante de R$909.390,51 (novecentos e nove 
mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), e o restante  em 
moeda corrente nacional, até 30/06/2021, no valor de R$108.909,49 (cento 
e oito mil, novecentos e nove reais e quarenta e nove centavos), nos termos 
do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I). Em função do 
aumento de capital aqui aprovado, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da  
Companhia passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social 
subscrito e parcialmente integralizado é R$2.010.000,00 (dois milhões e 
dez mil reais), dividido em 2.010.000 (dois milhões e dez mil) ações ordiná-
rias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Mesa:  Bruno 
Franco Cecchetti – Presidente; e Maria Eduarda Fischer Alcure – Secre-
tária. Acionista único presente: Enel Brasil S.A., por Antonio Basilio Pires 
de Carvalho e Albuquerque. Niterói, 31 de maio de 2021. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Bruno Franco Cecchetti - Presidente, Ma-
ria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Jucerja em 24/06/2021 sob o nº 
4091105. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A.
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  03 de agosto 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, 23 de julho de 2021. PEDRO LANNA RIBEIRO – DIRETOR; 
NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

Airbus inaugura 
projeto de aeronaves 
A350 na China

A Airbus inaugurou 
seu projeto de ae-
ronaves A350 em 

seu centro de conclusão e 
entrega de fuselagem larga 
em Tianjin, norte da China. 
É a primeira vez que o fa-
bricante de aviões europeu 
lança um projeto desse tipo 
para o A350 fora da Eu-
ropa. Uma aeronave A350 
foi entregue para a China 
Eastern Airlines no Centro 
de Conclusão e Entrega de 
Fuselagem Larga da Airbus 
Tianjin na última quarta-
-feira (21).

“A Airbus valoriza a Chi-
na como um mercado es-
tratégico de longo prazo. 
Temos total confiança na 
resiliência e dinâmica da 
economia chinesa e de sua 
indústria de aviação”, disse 
George Xu, vice-presidente 
executivo da Airbus e CEO 
da Airbus China. “A nova 
mudança demonstra nosso 
compromisso em aprofun-
dar a cooperação de bene-
fício mútuo com a China e 
atender melhor aos clientes 
locais, por meio de soluções 
e recursos mais localiza-

dos”, acrescentou Xu.
Segundo a agência Xi-

nhua, cinco aeronaves de 
fuselagem larga A350 serão 
entregues em Tianjin em 
2021, e mais entregas para 
clientes chineses estão em 
andamento, já que o cen-
tro aumentou sua taxa de 
produção e a demanda do 
mercado está se recuperan-
do, de acordo com a Airbus 
China.

O A350 é a nova geração 
de aeronaves de fuselagem 
larga da Airbus, que destaca 
o desempenho ambiental, o 
alcance de voo e o confor-
to. Até o momento, a em-
presa recebeu 915 pedidos 
e entregou cerca de 430 em 
todo o mundo. Aproxima-
damente 10% das entregas 
foram para o mercado chi-
nês.

Localizado próximo à Li-
nha de Montagem Final da 
Família A320 da Airbus em 
Tianjin, o Centro de Conclu-
são e Entrega de Fuselagem 
Larga da Airbus Tianjin in-
clui instalações de equipa-
mento e decoração de cabine 
e uma oficina de pintura.



Três perguntas: criptomoedas e regulamentação
Por Jorge Priori

Nas últimas sema-
nas, tem ganhado 
força a discussão 

sobre a regulamentação do 
mercado de criptomoedas, 
principalmente no exterior. 
Recentemente, o Banco 
Popular da China, banco 
central chinês, proibiu que 
instituições financeiras e 
empresas de pagamento 
chinesas fornecessem ser-
viços relacionados à transa-
ções com criptomoedas.

No final de junho, a ingle-
sa FCA (Financial Conduct 
Authority, Autoridade de 
Conduta Financeira) aler-
tou o mercado inglês que 
a Binance, maior exchange 
(corretora) de criptomoedas 
do mundo, não tinha autori-
zação para operar no Reino 
Unido, o que levou bancos 
como Barclays, Natwest e 
Santander a suspenderem 
a transferência de recursos 
de clientes ingleses para a 
exchange.

Também tivemos o posi-
cionamento do presidente 
da SEC (Security Exchan-
ge Comission), a CVM 
americana, de que ações 
no formato de tokens e 
stablecoins (criptomoedas 
lastreadas em moedas reais) 
devem seguir a legislação de 
valores mobiliários.

Conversamos sobre a re-
gulamentação do mercado 
de criptomoedas com Ber-
nardo Teixeira, CEO da Bi-
tcoin Trade.

Na sua opinião, o mer-
cado de criptomoedas 
deveria ter uma regula-
mentação?

Quando falamos sobre 
regulamentação de cripto-
moedas dentro da comu-
nidade cripto, percebemos 
que cada pessoa tem um 
ponto de vista diferente. 
É importante destacar que 
apesar de ainda não existir 
uma regulação específica 
para este mercado, a co-

mercialização ou o uso de 
criptoativos não é ilegal no 
Brasil.

No meu ponto de vista, 
a regulamentação é neces-
sária e importante, porque 
o mercado cripto é relativa-
mente novo, e muita gente 
ainda não se sente segura. 
Então, se, por exemplo, for 
exigido um capital social 
mínimo para que uma em-
presa ofereça serviços de 
custódia de criptomoedas, 
isso já pode contribuir pa-
ra que diminuam os casos 
de golpes no mercado. 
Além disso, seria interes-
sante existir uma prova 
de custódia, para que as 
exchanges comprovem 
que realmente possuem 
esses ativos. Acredito que 
a regulação deva trazer um 
status de legitimidade para 
quem pretende investir em 
moedas virtuais.

Enfatizo que, apesar de 
achar que o movimento de 
regulamentação das criptos 
é positivo, essa ação não 
pode prejudicar o desen-
volvimento do mercado, até 
porque o objetivo das crip-
tomoedas é garantir a liber-
dade para seus usuários. No 
entanto, no momento em 
que o governo decidir regu-
lamentar o uso de moedas 
virtuais, ele deve ter como 
principal objetivo trazer 
mais confiança e segurança 
aos investidores.

Já é possível observar 
que organizações interna-
cionais estão trabalhando 
para regulamentar as crip-
tomoedas, visando trazer 
mais proteção para esses 
investidores, buscando im-
pedir a lavagem de dinheiro, 
o financiamento de terro-
rismo e ainda prezando pela 
estabilidade financeira das 
nações.

Olhar para essa classe 
de ativos já se tornou ine-
vitável, então acredito que 
neste ou nos próximos 
anos vamos presenciar uma 
movimentação muito gran-

de por parte dos governos 
mundiais para se posicio-
narem em relação a regula-
mentação do mercado crip-
to.

A regulamentação po-
deria ir contra o conceito 
de desregulamentação 
das criptomoedas?

Como comentei, muitos 
investidores do mercado 
cripto não concordam com 
as propostas de regulamen-
tação das criptomoedas, 
alegando que foge do prin-
cipal objetivo do mercado: 
a liberdade e o funciona-
mento sem dependência de 
governos ou instituições.

Atualmente, existem al-
guns projetos de lei que 
tramitam na Câmara dos 
Deputados visando regu-
lamentar esse setor. Se de 
fato a regulamentação for 
utilizada para garantir mais 
proteção às pessoas, sem 
prejudicar a essência do 
mercado, vejo como um 
ponto positivo, mas deve-
mos aguardar e acompa-
nhar as discussões relacio-
nadas a esse tema.

Como está essa discus-
são no Brasil e no mun-
do?

A maioria dos governos 
no mundo já estão discu-
tindo a regulamentação de 
criptomoedas, principal-
mente devido ao aumento 
de investidores neste mer-
cado, e também pelo fato de 
que muitos países já estão 
desenvolvendo suas pró-
prias moedas digitais. Inclu-
sive, um relatório do Banco 
de Compensações Interna-
cionais (BIS) apontou que 
70% dos bancos centrais do 
mundo estão pesquisando 
sobre a possível emissão de 
moedas digitais de bancos 
centrais (CBDCs, Central 
Bank Digital Currency).

Neste momento, pode-
mos observar diferentes 
posições. Em alguns paí-
ses, o uso de criptomoedas 

é proibido. Já em outros, 
existem algumas restrições. 
Há também aqueles em que 
sua negociação é legal, e 
também os lugares em que 
ainda não existe uma regu-
lamentação específica. 

Acho importante des-
tacar que no início de ju-
nho El Salvador se tornou 
o primeiro país a adotar o 
bitcoin como moeda oficial; 
sendo assim, agora o ativo 
é tratado como dinheiro, as-
sim como o real, o euro e o 
dólar.

No Brasil, o uso de crip-
tomoedas não é ilegal, ape-
sar de ainda não ser regula-
mentado. Os brasileiros que 
quiserem podem possuir e 
negociar criptomoedas e, 
inclusive, devem declarar à 
Receita Federal seus lucros 
dependendo do valor movi-
mentado. Neste ano, a pró-
pria Receita criou códigos 
para a declaração de criptos 
no Imposto de Renda.

Em relação a projetos 
de lei (PL), como comen-
tei, existem algumas pro-
postas de regulação. A 
primeira foi apresentada 
em 2015 pelo deputado 
federal Áureo Ribeiro, que 
segue trabalhando para dar 
continuidade a essa discus-
são. Inclusive, anos após es-
se primeiro PL, o deputado 
apresentou um novo proje-
to propondo que haja uma 
fiscalização por parte da 
Comissão de Valores Mo-
biliários e do Banco Central 
neste setor. Depois do PL 
do deputado Áureo Ri-
beiro, tivemos os PLs do 
senador Flávio Arns, em 
2019, da senadora Soraya 
Thronicke, em 2020, e, re-
centemente, do deputado 
federal Alexandre Frota.

Todos esses projetos 
precisam ser muito bem 
analisados, buscando não 
afetar no desenvolvimento 
das criptomoedas e visan-
do contribuir para o cresci-
mento saudável do merca-
do de criptoativos.
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IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.912.127/0001-99

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 31/12/2020. Atendendo aos dispositivos legais, estatutários, submetemos à apreciação de V.S.ª o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2020 da IPCJ4 Par-
ticipações S.A. Descrição dos negócios, produtos e serviços. A IPCJ4 Participações S.A tem por objetivo social a administração de bens próprios, em especial a compra e venda, locação e administração do empreendimento denominado “Vila Aymoré”. 
Desempenho Econômico-Financeiro. Receita Líquida. A nossa receita líquida foi de R$ 2.472.124,14 em 2020. Despesas Gerais e Administrativas. Nossas despesas gerais e administrativas, totalizaram R$ 2.513.431,49 e nosso resultado não opera-
cional negativo totalizou R$ 20.469.981,87 e nossa provisão de IRPJ e CSLL totalizou R$ 257.759,81 em 2020. Resultado Líquido. Pelas razões apresentadas acima, o nosso prejuízo líquido foi R$ 20.769.049,03. Agradecimentos. A IPCJ4 Participações 
S.A. agradece a seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores pela confiança depositada na Companhia no ano de 2020. A Administração. Rio de Janeiro, 31/12/2020.

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 31/12/2020 - Em Reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 31/12/2020 - Em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020
Em Milhares de Reais

I. Contexto Operacional. A IPCJ4 Participações S.A. registrada na JUCERJA, 
foi transformada em sociedade anônima em 27/11/2018, tem por objetivo social 
a administração de bens próprios, em especial a compra e venda, locação e ad-
ministração do empreendimento denominado “Vila Aymoré”. II. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis estão sendo 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis. III.  Principais Diretrizes Con-
tábeis. a) Imóveis – São avaliados periodicamente à valor de mercado. IV. Pas-
sivo Circulante. a) Obrigações Gerais - São registradas por valores históricos 
contraídos, vencíveis em Curto Prazo e atualizados monetariamente quando hou-
ver previsão contratualmente. V. Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido é 
apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social Integralizado 
e Reservas, tendo o valor de R$64.501.856,03. VI. Resultado do Exercício. O 
Resultado do Exercício foi de R$20.769.049,03 negativos, ocasionados princi-
palmente pelo ajuste de avaliação negativa do imóvel à  mercado no valor de R$ 
32.432.958,07 e a reversão positiva de provisões de IRPJ e CSLL Diferidas sobre 
esse evento no valor de R$10.581.755,77.

Gustavo Feitosa Felizzola - Diretor
José Romeu Garcia Bastos Junior - Contador - CRC/RJ no. 059.704/O-9

2.019 2.020
Ativo 100.662.004 69.027.438
Circulante 100.537.169 68.923.865
Caixa e Bancos 35.244 39.075
Aplicações Financeiras 19.866 45.973
Contas a Receber 230.991 204.174
Imóvel 99.594.720 68.369.491
Adiantamento 345.243 -
Impostos a Recuperar 45.953 -
C/c Devedoras 265.152 265.152
Não Circulante 124.836 103.573
Realizável a Longo Prazo 26.213 -
Outros Valores 26.213 -
Permanente 98.623 103.573
Imobilizado 98.350 103.300
Custo Corrigido 101.119 131.182
(-) Depreciação Acumulada (2.769) (27.882)
Intangível 273 273
Direitos 273 273
Passivo 100.662.004 69.027.438
Circulante 3.566.391 4.509.159
Contas a Pagar 167.375 178.540
Tributos a Recolher 266.072 202.219
Credores Diversos 16.700 16.700
Provisões IR e CSLL 92.192 197.686
Adiantamento de Clientes 665.715 18.480
Empréstimos e Financiamentos 2.358.338 3.895.534
Não Circulante 97.095.613 64.518.278
Exigível a Longo Prazo 10.581.756 16.422
Provisões IR e CSLL 10.581.756 -
Financiamento - 16.422
Patrimônio Líquido 86.513.857 64.501.856
Capital Social 47.525.351 46.560.221
Afac 6.291.783 6.013.960
Reserva de Lucros 28.836.845 32.696.723
Lucros Acumulados 3.934.882 (20.769.049)
Lucros Distribuido (75.003) -

Descrição 2.019 2.020
Receita Operacional Líquida 3.712.987 2.472.124
Receita Operacional 3.853.645 2.565.775
Deduções da Receita (140.658) (93.651)
Despesa Operacional (3.047.410) (2.513.431)
Despesas Administrativas (3.047.410) (2.513.431)
Outras Receitas 3.697.873 (20.469.982)
Resultado Financeiro 93.334 (5.518)
Outros Resultados Operacionais (21.662) 2.116.375
Resultado com Ajuste por Valor Justo - (33.432.958)
Reversão de Provisões Constiruídas 3.626.202 10.852.119
Despeas Não Operacionais (428.569) (257.760)
Provisão de IRPJ e CSLL (428.569) (257.760)
Resultado Exercicio 3.934.882 (20.769.049)

Descrição
Capital 
Social

Reserva 
Lucros AFAC

Resultado 
do Exercício Total

Saldo em 
31/12/2019 47.525.351 28.836.845 6.291.783 3.859.878 86.513.857
Aportes de Capital - - (1.242.952) - (1.242.952)
Transferência
 entre Contas (965.130) 3.859.878 965.130 (3.859.878) -
Lucro do Exercício - - - (20.769.049) (20.769.049)
Saldo em 
31/12/2020 46.560.221 32.696.723 6.013.961 (20.769.049) 64.501.856
Cumprindo determinações estatutárias e legais, apresentamos o Balanço Patrimonial 

e as respectivas Demonstrações do Exercício findo em 31/12/2020.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 - Em Reais
Operações 2.020
(+) Disponibilidade no Início do Período 55.109
Resultado Líquido do Período (20.769.049)
Depreciação do Exercício 25.113
Ajuste por Valor Justo -
Reversão de Provisões sobre Valor Justo 33.432.958
Resultado Líquido Ajustado 12.689.022
Redução (Aumento) de contas do Ativo (1.763.503)
Contas a Receber 26.817
Adiantamentos 345.243
c/c Devedora -
Impostos a Recuperar 45.953
Imóvel (2.207.729)
Despesas a Apropriar -
Outros Créditos 26.213
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -
Aumento (Redução) de Contas do Passivo (11.176.184)
Contas a Pagar 11.165
Tributos a Recolher (63.852)
Credores Diversos -
Provisão de IRPJ/CSLL (10.476.262)
Adiantamento de Clientes (647.235)
Impostos Diferidos -
(+) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (250.664)
Investimentos
Aquisição Imobilizado (30.063)
Baixas de Participações em Coligadas e Controladas -
Dividendos Declarados -
Integralização de Capital -
Dividendos a Receber -
(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (30.063)
Financiamentos
Amortização Empréstimos 1.553.618
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (1.242.952)
Redução de Capital -
Baixa de Imobilizado -
(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 310.666
(=) Disponibilidades no Final do Período 85.048
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período 55.109
No final do período 85.048
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 29.938
Cumprindo determinações legais, apresentamos o Demostrativo de Fluxo de Caixa 

findo em 31/12/2020. As Notas Explicativas fazem parte destas demonstrações.

Bitcoin pode 
valorizar nos 
próximos meses

O bitcoin, a princi-
pal criptomoeda 
do mundo, passou 

por períodos de instabili-
dades neste mês de julho 
com frequentes cotações 
e operando muito abaixo 
da conquista histórica que 
teve em meados de abril, 
quando atingiu a um valor 
aproximado de US$ 64 mil 
dólares.

Contudo, a criptomoeda 
voltou a demonstrar leves 
sinais de valorização após 
declarações feitas por Elon 
Musk, CEO da Tesla e da 
SpaceX, no evento onli-
ne The B Word, ocorrido 
nesta quarta-feira (21), 
com participação também 
de Jack Dorsey, CEO do 
Twitter.

Musk afirmou que su-
as empresas têm bitcoin e 
revelou ainda que é muito 
provável a Tesla voltar a 
aceitar bitcoin como for-
ma de pagamento desde se 
confirme que a mineração 
trabalhe com cerca de 50% 
ou mais de energia renová-
vel.

Para Tasso Lago, espe-
cialista em criptomoedas 
e fundador Finacial Mo-
ve, essas oscilações fazem 
parte do mercado financei-
ro como um todo e muitas 
estratégias são adotadas 
pelos investidores, sejam 
eles considerados do “va-
rejo” como também os 

“institucionais”.
O especialista explica 

que mesmo em uma sequ-
ência de queda nos últimos 
dias e a leve recuperação 
atual, há expectativa para 
a retomada ficar cada vez 
mais positiva. “Existem 
dados fundamentalistas 
apontando que o mercado 
de bitcoin está voltando 
para um cenário mais posi-
tivo, ou seja, uma onda de 
alta”, diz Tasso Lago.

“Ao fazer uma análise 
fundamentalista do merca-
do de criptomoedas desde 
janeiro deste ano, é possí-
vel entender que está en-
trando muito bitcoin nas 
corretoras. A faixa em ver-
melho demonstra a fase em 
que as pessoas retiram a 
criptomoeda. Estrategica-
mente quando se faz isso, 
é possível antecipar a alta, 
pois ao retirar o bitcoin ele 
se torna mais escasso, co-
mo a famosa lei da oferta 
e demanda”, analisa o es-
pecialista.

“No atual momento é 
possível perceber que as 
pessoas estão comprando 
a criptomoeda e sacando 
para colocar em Hold, pa-
ra guardar por um tempo 
crescente. E isso resulta na 
escassez da moeda digital 
e a tendência é fazer com 
que o valor do bitcoin te-
nha elevação, finaliza o es-
pecialista.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de
WELBURGEM BAPTISTA SOBRINHO, na pessoa de sua
representante legal MARIA NILSA FURTADO DA SILVA, com o
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária
(Processo nº 0142716-52.2017.8.19.0001) proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA LINDA contra Espólio de
WELBURGEM BAPTISTA SOBRINHO, na forma abaixo: A DRA.
KARENINA DAVID CAMPOS DE SOUZA E SILVA, Juíza de Direito
da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que
nos dias 04.08.2021 e 11.08.2021, às 12:15 horas, através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br., pelo Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido
o Apartamento 402, do edifício situado na Rua Correa Dutra, nº
147 – Flamengo/RJ.- Avaliação: R$ 740.017,72 (setecentos e
quarenta mil, dezessete reais e setenta e dois centavos).- O
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos  acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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KPMG é alvo de críticas por 
auditorias em bancos ingleses
Serviços de contabilidade das 7 maiores estavam abaixo da média

A KPMG, empresa 
que presta serviços 
de auditoria, en-

frenta uma nova onda de 
críticas sobre a qualidade 
das seus trabalhos nos ban-
cos, depois de o Financial 
Reporting Council (FRC), 
órgão regulador britânico, 
ter dito que era “inaceitá-
vel” que, pelo terceiro ano 
consecutivo, o serviço da 
empresa não estivesse à al-
tura do pretendido.

O FRC disse que irá mo-
nitorar de perto as audito-
rias da KPMG para garantir 
que os resultados sejam tra-
tados em tempo útil. A em-
presa concordou com um 
conjunto de melhorias que 
forma exigidas e que serão 
realizadas este ano. Uma re-

portagem publicada nesta 
sexta-feira (23) no Jornal de 
Negócios de Portugal, relatou o 
episódio.

“Os resultados da inspe-
ção à KPMG não mostram 
melhorias, e é inaceitável 
que, pelo terceiro ano con-
secutivo, o FRC encontre 
novas falhas nas auditorias 
de bancos e entidades se-
melhantes à KPMG”, cita 
o comunicado.

Em Portugal, a KPMG 
foi condenada pelo Tribu-
nal da Concorrência, Regu-
lação e Supervisão, perden-
do, desta vez, o processo 
contra a CMVM (Comissão 
de Valores Mobiliários de 
Portugal) pelos atos de au-
ditoria no BES. O mesmo 
caso do qual tinha saído vi-

toriosa contra o Banco de 
Portugal, processo este que 
está agora no Supremo.

Nas sete maiores empre-
sas de auditoria do Reino 
Unido – BDO, Deloitte, 
EY, Grant Thornton, Ma-
zars e PwC, além da KPMG  
– quase 29% de toda a con-
tabilidade estava abaixo da 
média no ano até o final de 
março, de acordo com o re-
latório anual do FRC. Esta 
meta fica bem abaixo dos 
10% que o regulador britâ-
nico definiu.

“O FRC também espera 
que BDO e Mazars imple-
mentem medidas adicionais 
para alcançar auditoria de 
alta qualidade à medida que 
continuam a crescer”, diz o 
comunicado.

Conforme a reporta-
gem, as empresas de con-
tabilidade têm enfrentado 
intenso escrutínio por re-
guladores e promotores 
para qualquer papel que 
possam ter desempenhado 
em uma série de colapsos 
e escândalos de empresas. 
O FRC abriu investiga-
ções sobre as auditorias da 
Greensill Capital, uma fin-
tech que implodiu no iní-
cio deste ano, e um banco 
de propriedade de um de 
seus maiores tomadores 
de empréstimos.

A Greensill tem o agra-
vante de estar no meio de 
acusações de lobby e privi-
légios junto ao governo do 
primeiro-ministro Boris Jo-
hnson.

BC amplia iniciativas de ESG para suporte ao crédito

As recentes iniciati-
vas regulatórias do 
Banco Central do 

Brasil (BC) para intensificar 
as divulgações relaciona-
das a questões ambientais, 
sociais e de governança 
(Environmental, Social and 
Governance - ESG) pelos 
bancos são um passo posi-
tivo no sentido de alinhar 
os esforços do sistema ban-
cário relacionados a estas 
questões com os padrões 
internacionais e de mer-
cados mais desenvolvidos, 
destacou em relatório nesta 
sexta-feira a Fitch Ratings.

“A expectativa é de que o 
BC publique medidas pru-
denciais adicionais este ano, 
o que provavelmente ajuda-
rá as instituições financeiras 
a melhorar as avaliações de 
riscos e, consequentemen-
te, otimizar a utilização de 
capital”, disse a agência de 
classificação de risco.

A agência prevê que se 
os riscos de crédito aumen-
tarem no futuro, os bancos 
poderão enfrentar maiores 
exigências de capital. As 
instituições que operam no 
sistema financeiro nacio-
nal permanecem suficien-
temente capitalizadas, com 
índice de capital principal 
de 13,3%, em média, no 
quarto trimestre de 2020, 
bem acima dos patamares 
mínimos requeridos, que 
variam de 10,5% a 11,5%, 
dependendo do porte do 
banco e de sua importância 
sistêmica.

A expectativa é de que 
os bancos ampliem a di-
vulgação das medidas de 
sustentabilidade referentes 
aos critérios e procedimen-
tos de gestão de risco para 
minimizar os riscos sociais, 
ambientais e climáticos em 
relação às exposições. No 
início deste ano, o BC pu-

blicou três documentos 
para consulta (um sobre o 
Bureau Verde e dois sobre 
Política para Implementa-
ção de Responsabilidade 
Social e Ambiental (S&E) 
para Instituições Finan-
ceiras e Outras Entidades 
Autorizadas a Operar pelo 
BC). A medida seguiu a Re-
solução 4.557, de fevereiro 
de 2017, que trata do moni-
toramento da governança. 
A análise dos riscos refe-
rentes aos fatores de ESG 
é incorporada à análise de 
crédito dos bancos brasilei-
ros avaliados pela Fitch, e 
as maiores divulgações não 
devem levar ao aumento de 
exigências de capital ou de 
restrições a concessões de 
crédito a curto prazo, uma 
vez que os reguladores não 
devem alterar significativa-
mente as operações ban-
cárias. No entanto, embo-
ra positivos em termos de 

alívio de capital, alguns as-
pectos das novas medidas, 
como testes de estresse e 
novos requisitos regulató-
rios de auditoria e monito-
ramento de dados relacio-
nados a questões de ESG, 
podem levar ao aumento 
dos custos ligados a com-
pliance.

Na opinião da Fitch, es-
tas medidas também devem 
aumentar a transparência 
do sistema bancário em 
termos de riscos relacio-
nados a questões de ESG 
para todos os participan-
tes do mercado. Sistemas e 
processos otimizados refe-
rentes ao monitoramento 
e à subscrição de risco dos 
bancos devem reduzir as 
perdas operacionais no fu-
turo, o que é favorável pa-
ra o crédito, especialmente 
em meio a novos riscos que 
podem ocorrer com a evo-
lução da tecnologia. 

FGV: Desafios 
regulatórios dos planos 
de saúde individuais

Com reajuste negati-
vo concedido pela 
Agência Nacio-

nal de Saúde Suplementar 
(ANS) nesse ano, os planos 
de saúde individuais estão 
na pauta das discussões nos 
últimos dias. As questões 
envolvidas nessa negocia-
ção, os aspectos regulató-
rios desafiadores relativos 
à utilização de tecnologias 
digitais na área da saúde e à 
proteção de dados serão al-
vo de discussões no I Ciclo 
de Debates sobre Desafios 
Regulatórios da Saúde Su-
plementar. O evento será 
transmitido pelo Canal da 
FGV no YouTube nos pró-
ximos dias 27 e 28, às 18h.

Promovido pelo Núcleo 
Avançado de Pesquisa em 
Regulação da Saúde (NAPS) 
da Escola de Direito do Rio 
de Janeiro da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV Direito 
Rio), o encontro contará 
com a participação de au-
toridades, parlamentares e 
especialistas, que analisa-
rão os temas relacionados 

à regulação da saúde com-
plementar sob a mediação 
da professora Flavia Bahia, 
coordenadora do NAPS da 
FGV Direito Rio.

O elenco de palestrantes 
do evento será composto 
pelo diretor-presidente da 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), 
Rogério Scarabel; pelo 
consultor na Câmara dos 
Deputados, César Mat-
tos; pelo superintendente 
executivo da Associação 
Brasileira de Planos de 
Saúde (ABRAMGE), Mar-
cos Novais; pela deputada 
federal e coordenadora da 
Frente Parlamentar Mis-
ta da Telessaúde, Adriana 
Ventura; pelo professor 
associado da Universidade 
de São Paulo (USP), Chao 
Lung Wen; e pelo médico, 
advogado, perito médico e 
consultor em Telemedici-
na, Silvio Valente.

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas link: 
https://evento.fgv.br/desa-
fiosregulatorios/
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Plataforma P-70, na Bacia de Santos, 
alcança capacidade de projeto

A P-70, localizada no 
campo de Atapu, 
na porção leste do 

pré-sal da Bacia de Santos, 
atingiu em 12 de julho sua 
capacidade de projeto de 
150 mil barris por dia, com 
a contribuição de apenas 
quatro poços produtores, 
em pouco mais de um ano 
após a entrada em produ-
ção, informou nesta sexta-
-feira a Petrobras.

Segundo a estatal, o re-
sultado confirma a “exce-
lente produtividade dos 
reservatórios do campo” e 
reflete a atuação eficiente 
e competitiva da Petrobras 
para maximizar o potencial 
dos ativos, promovendo 
mais retorno para a empre-
sa e para a sociedade através 
da geração de empregos e 
pagamento de impostos

A P-70, plataforma pró-
pria, é o quinto FPSO (unida-
de flutuante de produção, ar-
mazenamento e transferência 
de petróleo e gás) da série dos 
replicantes e possui capacida-
de para tratar até 6 milhões 
de m³ de gás natural. A uni-
dade opera a cerca de 200 km 
da costa do estado do Rio de 
Janeiro, em lâmina d’agua de 
2.300 m. “Com elevada per-
formance operacional, esta 
unidade instalada no campo 
de Atapu segue contribuindo 
para o crescimento da produ-
ção no pré-sal, que se torna 
cada vez mais relevante para 
a Petrobras”, ressalta a com-
panhia em comunicado.

Jazida

A Petrobras iniciou a 
produção de petróleo e gás 

natural da jazida compar-
tilhada de Atapu em 25 de 
junho de 2020, por meio da 
plataforma P-70, na porção 
leste do pré-sal da Bacia de 
Santos.

A jazida compartilhada de 
Atapu compreende os cam-
pos de Oeste de Atapu, Ata-
pu e uma parcela de área não 
contratada da União. A Pe-
trobras detém 89,257% dos 
direitos da jazida em parce-
ria com Shell Brasil Petróleo 
Ltda (4,258%), Total Ener-
gies EP Brasil Ltda (3,832%), 
Petrogal Brasil S.A (1,703%) 
e PPSA, representando a 
União (0,950%).

O início da operação da 
P-70 foi autorizado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBA-
MA). Segundo a Petrobras, 

a P-70 é a primeira plata-
forma a entrar em operação 
no âmbito da Atividade de 
Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás Natural do 
Polo Pré-Sal da Bacia de 
Santos – Etapa 3.

O processo de licencia-
mento ambiental Etapa 3 
tem como escopo a implan-
tação de 12 novos navios‐
plataformas, que poderão 
operar na Bacia de Santos 
por aproximadamente 30 
anos, além de 11 empreen-
dimentos que produzirão 
óleo e gás em um período 
de curta duração (entre 6 e 
12 meses). Esses projetos 
ficam localizados nos cam-
pos de Atapu, Búzios, Ita-
pu, Lula, Mero, Sépia, Sul 
de Sapinhoá e Sururu, além 
das áreas de Júpiter e Sagi-
tário.

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ Nº 33.591.918/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sr. Marcos 
da Veiga Pereira, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
associados, no gozo de seus direitos associativos, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2021, 
em primeira convocação às 10:30h (dez e trinta horas), e, em segunda e 
última convocação, às 11:00h (onze horas), com qualquer número. Em virtude 
da pandemia do coronavírus, a Assembleia Geral será realizada virtualmente, 
pela plataforma Zoom, franqueando-se o acesso a todos os associados. Para 
ciência prévia de todos, a pauta da assembleia será: a) Estudo das alternativas 
para proposição das Convenções Coletivas RJ/Nacional, SP e Paraná, tendo 
em vista a data-base 1º de setembro para a categoria de empregados de 
editora; b) Nomeação de comissão negociadora; c) Manter-se em sessão 
permanente, até apreciação futura e ultimação das negociações, para 
homologação dos respectivos acordos; d) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 
26 de julho de 2021. Marcos da Veiga Pereira - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N°01.2021
O Presidente no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessa-
dos que a CHAMADA PÚBLICA No 01.2021, PROCESSO ADMINISTRATI-
VO: 1289/2020/05 Credenciamento dos Grupos Informais e os Grupos
Formais de Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em Cooperativas e Associações, detentores da Declara-
ção de Aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
DAP física e/ou Jurídica para atender aos alunos matriculados na Rede
Municipal Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE, FICA ADIADA para o dia 26/08/2021,
às 10h, conforme retificação realizada no Edital.

Filipe Martins Silva
Presidente
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