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PIB dos EUA 
decepciona e 
deve manter 
juros baixos

A economia dos Estados Uni-
dos cresceu a uma taxa anual de 
6,5% no segundo trimestre, mar-
cando o retorno a um nível aci-
ma da atividade econômica geral 
antes da pandemia, informou o 
Departamento de Comércio dos 
EUA. No entanto, o ganho foi 
menor do que a estimativa média 
dos analistas do mercado finan-
ceiro, que era de 8,4%.

Jason Furman, ex-presidente 
do Conselho de Consultores Eco-
nômicos da Casa Branca, disse no 
Twitter que a taxa de 6,5% signifi-
ca que o PIB real está agora acima 
de seu nível pré-pandemia, mas 
ainda abaixo de sua tendência.

Jay Bryson, economista-chefe da 
Wells Fargo Securities, disse, segun-
do a agência de notícias Xinhua, que 
a produção ainda está 2,5% abaixo 
de onde estaria se a pandemia nun-
ca tivesse acontecido.

O economista-chefe da Invest 
Smart, Felipe Nascimento, co-
mentou os efeitos, no mercado 
brasileiro, da divulgação do PIB 
norte-americano: “O dólar, que 
já vinha perdendo força após o 
Fed anunciar a decisão de manter 
a taxa de juros entre 0% e 0,25%, 
chegou a R$ 5,04, logo após os 
dados do PIB norte-americano 
surpreenderem negativamente.”

Quanto ao Ibovespa, tende a se 
beneficiar com a política de juros 
baixos do Fed, segundo Nascimen-
to, mas oscila a cada balanço corpo-
rativo divulgado. “Durante o mês, 
em meio a alta volatilidade, o Ibo-
vespa caminha para queda de 1%, 
sendo o setor de consumo cíclico o 
mais afetado, com -11,97%.”

Moedas digitais se espalham pelo 
mundo, e os riscos também
FMI defende governos no controle

As contas em dinheiro 
eletrônico não só estão 
crescendo muito mais 

rapidamente nos países de renda 
baixa e média do que nos ricos, mas 
agora também são mais numerosas. 
A África, em particular, está lide-
rando o caminho, afirmam Tobias 
Adrian, diretor, e Tommaso Man-
cini-Griffoli, economista do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

Os stablecoins (moedas digi-
tais apoiadas por ativos externos, 
como dólares), esotéricos há dois 
anos, triplicaram de valor nos últi-
mos seis meses (de US$ 25 bilhões 
para US$ 75 bilhões), enquanto os 
criptoativos (como o bitcoin) do-
braram (de US$ 740 bilhões para 
US$ 1,4 trilhão). 

De acordo com dados do FMI, 
as CBDCs (moedas digitais do 
banco central emitidas publica-
mente) estão sendo analisadas de 

perto, testadas ou provavelmente 
serão emitidas em pelo menos 110 
países. Os exemplos vão desde as 
Bahamas já em uso, ao projeto-
-piloto eCNY do Banco do Povo 
da China, ou países como os Es-
tados Unidos, onde os benefícios 
e desvantagens de um dólar digital 
ainda estão sendo estudados.

Iniciativas privadas também es-
tão proliferando, como eMoney 
(como o serviço de transferência 
de dinheiro móvel do Quênia, 
MPesa) e as stablecoins. Os menos 
estáveis do lote, que dificilmente 
se qualificam como dinheiro, afir-
ma os economistas do FMI, são 
as criptoativos que não têm lastro 
e “estão sujeitas aos caprichos das 
forças do mercado”.

Ainda que listem vantagens nas 
moedas digitais, Adrian e Tom-
maso alertam para os riscos: “As 
implicações de maior alcance são 

para a estabilidade do sistema mo-
netário internacional. O dinheiro 
digital deve ser projetado, regula-
do e fornecido para que os gover-
nos mantenham o controle sobre 
a política monetária para estabili-
zar os preços e sobre os fluxos de 
capital para estabilizar as taxas de 
câmbio.”

As novas formas de dinheiro 
devem permanecer confiáveis, 
proteger a riqueza dos consumi-
dores, estar seguras e ancoradas 
em estruturas legais sólidas e evitar 
transações ilícitas, advertem. “Os 
desafios são significativos, assim 
como a recompensa potencial. 
Mas a ação política deve começar 
imediatamente. Este é o momento 
de estabelecer uma visão comum 
para o futuro do sistema monetá-
rio internacional e para fortalecer 
a colaboração internacional, reco-
menda o FMI. Página 8

Alta do preço 
do minério 
turbina lucro da 
Vale em 662%

Os altos preços e volumes das 
vendas de minério de ferro e pe-
lotas alavancaram o lucro líquido 
de US$ 7,586 bilhões, no segundo 
trimestre de 2021, da Vale. Ou se-
ja, convertido em reais, o lucro lí-
quido da mineradora, entre abril e 
junho, chega a R$ 40,095 bilhões. 
Alta de 662% na comparação com 
o mesmo período do ano passado. 
No segundo trimestre de 2020, 
o mercado mineral ainda sofreu 
os impactos iniciais da pandemia 
de covid-19, assim como outros 
setores. As informações são do 
balanço da Vale, divulgado nesta 
quarta-feira. Página 7

Criação de empregos formais 
contrasta com dados do IBGE
377 trabalhadores demitidos por hora

O governo está come-
morando a criação 
de 309.114 postos 

de trabalho em junho, resulta-
do de 1.601.001 admissões e de 
1.291.887 desligamentos de em-
pregos com carteira assinada. No 
acumulado de 2021, o saldo posi-
tivo é de 1.536.717 novos traba-
lhadores no mercado formal. O 
estoque de empregos formais no 
país, que é a quantidade total de 
vínculos celetistas ativos, chegou a 
40.899.685, em junho, uma varia-
ção de 0,76% em relação ao mês 
anterior. Os dados divulgados 
nesta quinta-feira são do Minis-
tério da Economia e constam das 
Estatísticas Mensais do Emprego 
Formal, o Novo Caged.

Mas o Novo Caged não escla-
rece porque a desigualdade e a 
precarização se apresentam com 
10 milhões de assalariados sem 
carteira de trabalho assinada, e 
que trabalham na ilegalidade. Nos 
cerca de 24 milhões trabalhadores 
por conta própria, a grande maio-
ria não tem proteção laboral e pre-
videnciária. Dos outros 5 milhões 
de trabalhadores e trabalhadoras 
domésticas, a maioria está na in-

formalidade.
Cerca de 40% de 86 milhões de 

ocupados estão na informalidade. 
Entre os empregados, o IBGE es-
tima que mais de 7 milhões estão 
subocupados porque têm jornada 
de trabalho parcial, portanto in-
ferior àquela que gostaria de tra-
balhar e para a qual estão dispo-
níveis, traz ainda o levantamento 
do ex-diretor-técnico do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio.

Em um ano, 377 trabalhadores 
perderam o emprego por hora 
no Brasil. O auge foi em agosto 
de 2020, período mais crítico da 
pandemia, com a perda de 1.366 
empregos por hora. Este núme-

ro foi levantado pela consultoria 
IDados, a partir da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua do IBGE, do 
mês de abril deste ano.

A taxa de desemprego ultrapas-
sa 14,7%, o dobro da taxa verifica-
da em 2013 (governo Dilma) que 
estava em torno 7%. Portanto, há 
hoje cerca de 15 milhões de pes-
soas que ativamente procuram um 
emprego, quase 8 milhões a mais 
do que havia em 2013, de acor-
do com um levantamento do ex-
-diretor técnico do Dieese e atual 
assessor do Fórum das Centrais 
Sindicais, que a CUT faz parte, 
Clemente Ganz Lúcio.

Augusto Aras: 
privatização 
dos Correios é 
inconstitucional

Após o recesso do Congresso, 
em agosto, acontece a votação da 
proposta de privatização dos Cor-
reios. A equipe do ministro Pau-
lo Guedes quer ainda publicar o 
edital até o fim do ano e realizar a 
operação até março de 2022.

Augusto Aras, procurador-geral 
da República, já afirmou que a pri-
vatização dos serviços postais e do 
Correio Aéreo Nacional não deve-
ria ir adiante por ser considerada 
inconstitucional: a Constituição da 
República de 1988 estabelece que 
compete à União manter o serviço 
postal e o Correio Aéreo Nacional.

“O inciso X do artigo 21 da 
Constituição Federal não possi-
bilita a prestação indireta dos ser-
viços postais e do Correio Aéreo 
Nacional. A Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT – 
até poderia ser cindida, com a de-
sestatização da parte da empresa 
que exerce atividade econômica”, 
diz Aras.

Já para João Beck, economista 
e sócio da BRA, escritório cre-
denciado da XP Investimentos, 
“dependendo do modelo de pri-
vatização, o evento pode acabar 
gerando um órgão regulador que 
atue como xerife do grupo em-
presarial que comprar os Cor-
reios. Como toda privatização, 
principalmente por ser uma em-
presa da esfera federal e também 
por se tratar de um serviço co-
mum de utilização da população, 
a politização do tema é enorme e 
contraproducente.

Rovena Rosa/ABr
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Em defesa do CNPq
Por SBPC

No dia 17 de abril de 
2021, o Conselho Nacio-
nal para o Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológi-
co (CNPq) completou 70 
anos. A trajetória do CNPq 
marcou a história do desen-
volvimento da pesquisa, da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação no País. São 70 
anos exercendo um papel 
fundamental e estratégico 
na consolidação e manuten-
ção de centros, laboratórios 
e institutos de pesquisa e na 
formação de recursos hu-
manos altamente especiali-
zados.

A história de vida de ca-
da pesquisador brasileiro 
se entrelaça em algum mo-
mento com a história do 
CNPq. Para milhares, veio 
do CNPq a sua primeira 
bolsa, a de iniciação cientí-
fica, passando muitas vezes 
pelo financiamento de seu 
mestrado ou doutorado, no 
Brasil ou no exterior, até, 

para a maioria, o primeiro 
projeto de pesquisa aprova-
do.

Acompanhando atenta-
mente a história do CNPq, 
a comunidade acadêmica 
viu por diversas vezes seu 
orçamento comprometi-
do. Assistiu também, com 
orgulho, ao lançamento 
da Plataforma Lattes e ao 
desenvolvimento da Plata-
forma Carlos Chagas, am-
bas trazendo transparência, 
facilidade, agilidade aos 
processos de submissão, 
avaliação, acompanhamen-
to e prestação de contas de 
projetos. A Plataforma Lat-
tes, desde o seu lançamen-
to, deixou de ser uma plata-
forma de uso exclusivo do 
CNPq e foi incorporada em 
todos os elementos do Sis-
tema Nacional de Ciência e 
Tecnologia.

Desde que foram lan-
çadas, as bases de dados 
dessas duas plataformas 
permitem analisar, recons-
tituir e estudar o desenvol-

vimento científico do Brasil 
e, portanto, a proposição de 
políticas científicas eficazes. 
É histórica, e reconhecida 
pela comunidade científica, 
a grande dedicação e com-
petência do quadro de fun-
cionários do CNPq, bem 
como seus serviços presta-
dos à comunidade.

A partir de 2016, o 
CNPq vem sofrendo uma 
ostensiva ação de estran-
gulamento financeiro e 
desmonte de sua atuação. 
Desde então, infelizmente 
tornam-se lugar-comum 
a redução de quadros de 
funcionários, a falta de 
investimento na manuten-
ção e expansão dos siste-
mas computacionais, além 
da falta de orçamento para 
o exercício de sua missão: 

a execução dos programas 
de fomento à pesquisa 
científica.

De um orçamento de 
R$ 3 bilhões em 2014 (em 
valores atualizados para 
junho de 2021, segundo 
a Instituição Fiscal Inde-
pendente), o CNPq perde 
mais de R$ 1 bilhão no or-
çamento de 2016, e chega 
a 2021 com um valor pre-
visto de R$ 1,27 bilhão, 
inferior a qualquer orça-
mento do presente século, 
sempre devidamente ajus-
tados os valores pela infla-
ção até o momento atual, 
para efeito de comparação. 
Com esse pequeno volume 
de recursos, o CNPq está 
impossibilitado de finan-
ciar projetos de pesquisa, 
e fica comprometida sua 
infraestrutura.

A situação preocupante 
do CNPq vem suscitando 
nos últimos anos inúmeras 
manifestações e campa-
nhas, seja para salvá-lo de 
ameaças de extinção, quan-

to pela recomposição de 
seu orçamento para o paga-
mento de bolsas e auxílios. 
Em 2019, a SBPC, junto 
a outras entidades, lançou 
um abaixo-assinado que 
recolheu mais 1 milhão de 
assinaturas para evitar o 
corte de 80 mil bolsas con-
cedidas pelo CNPq.

Essa situação se torna 
ainda mais alarmante com 
o apagão de seu sistema 
computacional e de suas 
plataformas Carlos Chagas 
e César Lattes, fato inédito, 
que está acontecendo desde 
o dia 24 de julho. Recursos 
financeiros para a correta 
manutenção da infraestru-
tura e sistemas computa-
cionais importantes para a 
ciência no país são cruciais 
para o sistema de C&T na-
cional.

Diante desses eventos 
sem precedentes, a SBPC 
vem manifestar sua cons-
ternação e preocupação 
com a evidente fragilidade 
da infraestrutura do CNPq. 

A possibilidade de perda 
ou corrupção de dados das 
bases de dados da Platafor-
ma Lattes e da Plataforma 
Carlos Chagas é reflexo dos 
cortes orçamentários, tor-
nando evidente a urgente 
necessidade da recuperação 
da infraestrutura do CNPq, 
ampliação de seus quadros 
funcionais e de seu orça-
mento, para que possa exer-
cer sua função primordial 
de fomento à pesquisa no 
país.

É em razão desta urgên-
cia que a SBPC solicita ao 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MC-
TI) que providências ime-
diatas sejam tomadas para 
que o CNPq restabeleça em 
sua plenitude a capacidade 
de atuar estrategicamen-
te no desenvolvimento da 
pesquisa, ciência, tecnologia 
e inovação do Brasil, como 
o vem fazendo há 70 anos.

Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC).

O rigor da arte de Teresa Asmar
Por Paulo Alonso

A artista plástica Te-
resa Asmar está 
trabalhando sem 

parar, mesmo na pandemia, 
em seu charmoso ateliê, na 
Urca, onde, de frente para o 
mar e observando a beleza 
de todo o cenário que a en-
volve, nele incluindo o Cor-
covado, busca inspiração 
para finalizar seus quadros, 
para, brevemente, expô-los 
em uma individual.

A cor utilizada na obra 
de Asmar é sempre dosada 
pelos ritmos da sua própria 
vida e, assim, ela consegue, 
com raro talento e beleza 
plástica, passar para as telas 
suas emoções mais secretas, 
além de sempre se exercitar 
na figuração, trabalho que 
realiza de forma elaborada e 
persuasiva. Na sua vertente 
abstrata, belíssima por sinal, 
a pintora joga com os enti-
tamentos fortes, à maneira 
dos expressionistas, numa 
linguagem que equilibra as 
qualidades de colorista com 
as de criadora eminente-
mente gestual.

A dedicação de Asmar 
pelas artes plásticas chega 
ser comovente, uma vez 

que a artista busca pintar e 
pintar sempre com genero-
sidade e espírito de entrega 
à sua criatividade, tentando 
passar para as telas o que só 
a pintura traduz. Na realida-
de, com o passar dos anos, 
Asmar vem descobrindo 
novas formas de linguagem, 
por meio das suas pincela-
das.

E acompanhando sua 
trajetória artística, encon-
tra-se uma grande varieda-
de de imagens, que vão do 
abstrato ao figurativo e às 
figuras, sempre transmiti-
das com muita força, garra 
e muita personalidade. Sua 
obra, sedutora e mágica, ga-
nha valor pelo traço firme 
que imprime e, ao mesmo 
tempo, pela extrema deli-
cadeza do seu traçado pic-
tórico. Dessa forma, Asmar 
reúne conteúdo e forma, 
com rigor e estética, con-
duzindo sua arte de forma 
correta, certeira, inovadora 
e adequada.

De acordo com o crítico 
Jacob Klintowitz, a natu-
reza humana tem algumas 
constantes na obra de As-
mar, coisas que se repetem 
em todos os seres e esses 
elementos permanentes são 

a cor, a forma, a expressão e 
a arte. O elemento comum 
a todos os homens é a arte 
e a busca de identificação 
desse ponto convergente 
explica o interesse da artis-
ta pela representação visual 
pré-histórica, a sua fascina-
ção pelas cavernas e pela ar-
te grotesca.

Artista múltipla, Asmar 
trabalha um realismo fan-
tástico, já que sua obra se 
afasta da lógica aristotélica 
e formalmente cria uma ló-
gica a partir de associações 
visuais. A sua pintura afas-
ta-se das considerações de 
tempo – espaço e volta-se 
inteiramente para a busca 
de significados simbólicos 
e o critério para a sua esco-
lha e a aceitação é o da sua 
intuição. Asmar, ainda se-
gundo Klintowitz, constrói 
uma arte marcada pela indi-
vidualidade e orientada por 
certezas intuídas.

Para Asmar, a arte em sua 
concepção é uma expressão 
dos sentidos e emoções, 
tornando-se em uma total 
abstração. Asmar pinta o 
seu próprio sentimento, o 
que significa, na verdade, 
que a sua pintura é uma 
apresentação de si mesmo.

Maria Teresa Francis-
ca Asmar Couto é carioca, 
formou-se em Direito e 
tornou-se artista plástica, 
pois a pintura sempre es-
teve presente em sua vida 
desde pequena. Os dese-
nhos que fazia e as cores 
que usava sempre chama-
ram a atenção de seus pais e 
dos professores do colégio.

Decidida a viver da sua 
arte, Asmar largou a advo-
cacia e passou a se dedicar 
exclusivamente à pintura. 
E dessa escolha ela não se 
arrepende. Afinal, a artista 
reúne em seu portfólio vá-
rias premiações nacionais e 
internacionais, ressaltando 
o Prêmio de Viagem a Pa-
ris. No exterior, sua obra 
percorreu, e continua a per-
correr, museus, ateliês, gale-
rias de arte, tendo, inclusive, 
participado da Feira Inter-
nacional de Arte Contem-
porânea, no Grand Palais, 
na capital francesa, onde 
passou algum tempo estu-
dando e se aperfeiçoando.

Asmar estudou na Ofici-
na de Artes Visuais Sandro 
Donatello Teixeira e fez 
cursos de História da Arte, 
de Arte Grega e Barroco 
Europeu, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, 
assim como, sempre dedi-
cada à pesquisa plástica, foi 
igualmente aluna da Escola 
de Artes Visuais do Parque 
Lage, na qual fez cursos de 
pintura, desenho, têmpera, 
história da arte, técnicas de 
gravura, como serigrafia, li-
tografia, metal, xilografia e 
monotipia.

Da primeira exposição 
coletiva, em 1985, justa-
mente na oficina de Sandro 
Donatello, no Rio de Janei-
ro, com quem estudou, aos 
dias atuais, Asmar percor-
reu o Brasil, apresentando 
seus trabalhos, sempre com 
uma boa acolhida por par-
te da crítica especializada. 
Sempre atenta ao mundo, 
resolveu viajar à Europa e 
lá exibir, em 2015, 2017 e 
em 2019, seus trabalhos na 
Ava Galleria, em Helsinki, 
na Finlândia; participar da 
Biennal of  European and 
Latin American Contempo-
rary Art e na Ava galleria, 
no Carrousel Du Louvre, 
na Paris Art Fair, cujo tra-
balho foi escolhido para ser 
a capa da Magazine Con-
temporary.

Premiada em salões, nas 
categorias de desenho, pin-

tura e gravura, Asmar que 
também vem sendo convi-
dada para integrar júris, tem 
obras expostas em acervos 
importantes, como os da 
Galeria Villa Riso, Museu 
Nacional de Belas Artes, 
Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro e Casa França Brasil.

Asmar é autora da obra-
-prima intitulada Mural eco-
lógico – homenagem a Chico 
Mendes, sobre o mundial-
mente conhecido ecologis-
ta da Floresta Amazônica, 
catalogado e publicado na 
Agenda Cultural da Orga-
nização das Nações Unidas, 
em Nova York.

A criação de uma obra 
de arte por um consciente 
artista plástico e visual deve 
seguir as regras de ser crite-
riosa, com boa qualidade e 
um verdadeiro sentido no 
convite visual à interlocu-
ção criativa em sua cultura 
e seu tempo. E é essa jus-
tamente a arte que Teresa 
Asmar persegue e apresenta 
em seus trabalhos que des-
pertam a atenção de todos 
os que têm a oportunidade 
de conhecê-los.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Embaixador José  
Jobim homenageado

A cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, em 
outubro, promete. Os futuros diplomatas vão hom-

enagear o embaixador José Jobim, que foi assassinado pela 
ditadura. O diplomata foi sequestrado e morto no Rio, após 
revelar que denunciaria superfaturamento na construção da 
Usina de Itaipu. Tudo indica que o presidente Bolsonaro não 
vai comparecer...

Vistos para brasileiros  
em Portugal crescem

Com a pior década da economia brasileira e o caos no 
combate à pandemia da Covid-19, muitas famílias estão 
seguindo os filhos que conseguiram vagas em univer-
sidades portuguesas. São 80 vistos de residência para 
brasileiros por dia, o que representou 14.519 no primeiro 
semestre, ou seja, 32,8% do total concedido. A comuni-
dade brasileira tem 183 mil integrantes. 

Volta ao Rio

Após ter atuado como primeira bailarina durante 4 anos 
na companhia de Salzburgo, na Áustria, a icônica bailarina 
Marcia Jacqueline está de volta ao Teatro Municipal, no 
Rio de Janeiro.

Criatividade no Vale do Café

A Fazenda Florença, em Conservatória, tem buscado 
grandes diferenciais na sua comercialização. Um deles é 
o jantar Imperial, com cardápio da época e piano num 
salão privativo. Uma relíquia que poucos podem ofer-
ecer.

Alzheimer

O médico e pesquisador Rafael Higashi acaba de lançar 
no YouTube um vídeo sobre mudança de paradigma no 
tratamento do Alzheimer. Traz aconselhamentos e re-
flexões importantes baseados em estudos práticos. 

Nova diretoria na ACRJ

Conhecida como a Casa de Mauá, a Associação Com-
ercial do Rio de Janeiro tem novo presidente. Trata-se do 
carioca José Antonio do Nascimento Brito, presidente da 
Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado do 
RJ. Na diretoria, manteve como vice-presidente a ilustre 
pianista Maria Luiza Nobre.

Pensamento da semana

“Hoje, o sol invadiu meu quarto e me acordou cedo. 
Estonteante é o belo natural que não precisa ser cob-
rado. Responde como pode, como quer. Com chuva, 
frio, silêncio, pássaros ou simplesmente com um abraço 
simplório de vento, mas carregado das gotas do aman-
hecer. O mistério da vida se descobre todo dia. Faz 
cócegas na mente para nos fazer pensar e não julgar. 
Acordar renascendo e criando poucas expectativas dos 
outros, mas acolhendo com garra todo afeto que nos é 
oferecido!

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – Alexandro da Silva Lacerda, Leiloeiro Público, CPF. 042.440.677-28, com escritório
na Rua da Quitanda, 86, sala 201, Centro – Rio de Janeiro/RJ, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: SOCINAL S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.881.423/0001-56, com sede na
Avenida John Kennedy, 150, Salas 241/242, Alto da Boa Vista, Araruama, RJ, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514
de 20/11/1997, COMUNICA a todos os interessados, em especial aos DEVEDORES: Emitente: LUIS ANTONIO FILHO, inscrito no CPF
sob o nº 974318.857-68), e Interveniente: ARAFER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ sob o nº 27.500.990/0001-83, com sua sede estabelecida à Rua Dez, nº 122, Pacaembú, Queimados/RJ, neste ato representada
por seu sócio PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 12.263.287-
0, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.850.637-24, residente e domiciliado na Rua Republica Dominicana, nº 129,
apto. 903, Parque Hotel, Araruama/RJ, que submeterá à venda na forma Presencial e Eletrônica (on-line), em 1º público leilão no dia 10/
08/2021 às 13:30h, por preço não inferior ao valor do imóvel, e em 2º público leilão no dia 17/08/2021 às 13:30h, por preço não inferior
ao valor da Dívida (nos termos do art. 27 da Lei 9.514 de 20/11/1997), o imóvel descrito e caracterizado como Lote H37 da Quadra QNH
da rua 18, medindo 8,00m de frente e de fundos, por 25,00m de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote H38, pelo
lado esquerdo com o lote H36 e nos fundos com o lote H10, totalizando 200,00m² de área de superfície, situada na Vila Pacaembu, em
Queimados. Matriculado sob o n° 4802, junto ao Cartório do 3º Ofício de Justiça de Queimados/RJ, realizando-se na modalidade
eletrônica através do Site: www.alexandroleiloeiro.com.br e na modalidade presencial no seguinte local: Rua da Quitanda, 86, sala 201,
Centro – Rio de Janeiro/RJ.  DA AVALIAÇÃO: O valor atribuído ao imóvel objeto do leilão é de R$ 184.430,00 (Cento e oitenta e quatro mil
e quatrocentos e trinta reais), conforme Termo do Aditivo a Cédula de Crédito Bancário nº 05020416, assinado em 25/07/2016, Avaliação
atualizada correspondente a 61.429,5706 UFIR´S/RJ, que atualizada perfaz o valor de R$ 227.614,98 (Duzentos e vinte e sete mil,
seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos). DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: Débitos oriundos da Cédula de Crédito
Bancário nº 05020416, que nesta data perfaz o valor de R$ 393.846,13 (Trezentos e noventa e três reais, oitocentos e quarenta e sete
reais e treze centavos), pelo que restou consolidada a propriedade do bem imóvel objeto do presente Edital de leilão, em favor do credor
fiduciário SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514 de
20/11/1997. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO: À vista, acrescido de 5% (cinco por cento) correspondente à comissão do leiloeiro
sobre a venda/consolidação de propriedade, e reembolso integral das despesas, tudo nos termos da Lei 9.514/97. DAS CONDIÇÕES
GERAIS: 1) Que o imóvel será vendido em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas e descrição mencionadas nos Editais e outros
veículos de comunicação, são meramente enunciativas; 2) Que o imóvel será vendido no estado em que se encontra não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação, bem como da localização do imóvel
adquirido, não sendo cabível pleitear a rescisão da venda em tais hipóteses; 3) Que os impostos e taxas perante a Prefeitura e
condomínio, se houver, serão assumidos integralmente pelo arrematante; 4) Que a Credora fiduciária não responde por eventual
descaracterização da composição interna em relação ao projeto original; 5) Que correrão por conta do arrematante todas as despesas
e providências relativas à aquisição do imóvel no Leilão, onde destacam-se as seguintes: Escritura pública, imposto de transmissão,
foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registro, averbações, desocupação do imóvel, etc. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações preliminares e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as
estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados exclusivamente pelo Arrematante para a efetiva
regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem todas as verificações que de forma preventiva
devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os ônus decorrentes pela não adoção destas
medidas premonitórias. Informações: 3559-2092 / 97500-8904. www.alexandroleiloeiro.com.br. Rio, 15/07/2021.

Como empresas familiares 
sobreviveram à pandemia
As empresas familia-

res da América do 
Sul foram significa-

tivamente afetadas durante 
a pandemia, sendo duas as 
variáveis mais afetadas: re-
ceitas de vendas e folha de 
pagamentos. A conclusão é 
da pesquisa “As empresas 
familiares na América do 
Sul e a Covid-19”, conduzi-
da pela KPMG e o Projeto 
STEP com 2.493 empresas 
familiares do mundo, sen-
do 305 da América do Sul. 
Quase 7 em 10 (68%) dos 
líderes sul-americanos con-
firmam que a receita foi du-
ramente afetada. O número 
de empregados caiu 10,3% 
em média.

Entre os países da região 
com empresas familiares 
mais prejudicadas pela pan-
demia, estão Brasil (com 
68% confirmando queda 
de receita em função da cri-
se), Colômbia (71%) e Ve-
nezuela (75%). Argentina e 
Equador foram, segundo os 
respondentes, menos afeta-
dos, com 57% e 44%, res-
pectivamente, das receitas 
mantidas ou aumentadas.

“As empresas familia-
res tiveram que repensar 
estratégias de desenvolvi-
mento e se adaptar às in-
certezas. Tanto no âmbito 
global quanto no regional, 
seus líderes adotaram qua-
tro estratégias principais 
para amortecer os efeitos 
da pandemia. Essas ações 
incluíram, basicamente, re-
duzir custos trabalhistas e 
operacionais, diferir paga-
mentos, cortar investimen-
tos e revisar a remuneração 
dos executivos”, afirma 
Jubran Coelho, sócio-líder 
de Private Enterprise da 
KPMG no Brasil e na Amé-
rica do Sul.

Quase metade (41%) des-
sas empresas enfrentaram 
a crise sanitária reduzindo 
ou eliminando custos ope-
racionais e investimentos, 
principalmente com o cor-
te de despesas de escritório 
e postergação de despesas 
com Pesquisa & Desenvol-
vimento e lançamento de 
produtos.

Na comparação com a 
amostra global, predomi-
nam, na América do Sul, 

empresas de porte relati-
vamente menor, com folha 
de pagamento de menos 
de 20 profissionais para 
43% dos líderes sul-ameri-
canos. Na amostra global, 
36% dos respondentes 
pertencem a pequenas em-
presas familiares, enquan-
to 26% exercem atividades 
em organizações com fo-
lha de pagamento supe-
rior a 200 funcionários, 
com destaque para Esta-
dos Unidos (29%) e Reino 
Unido (40%).

Apesar de Brasil e Equa-
dor terem grandes empre-
sas familiares com valores 
similares ou superiores à 
média global, apenas 19% 
dos líderes sul-americanos 
pertencem a grandes em-
presas. A Argentina foi o 
país que menos contribuiu 
com grandes empresas fa-
miliares em relação ao total 
regional, já que 70% dos 
seus representantes perten-
cem a pequenas empresas 
familiares.

“A recuperação econô-
mica deve demorar mais 
que o previsto e as em-

presas familiares preci-
sam implementar estraté-
gias de desenvolvimento 
no mercado interno para 
impulsionarem negócios 
e gerarem empregos. A 
capacidade de adaptação 
nesse período repleto de 
incertezas está sendo de-
terminante para que a cri-
se possa ser superada com 
sucesso”, afirma Carolina 
Oliveira, sócia-diretora 
de Private Enterprise da 
KPMG no Brasil.

Sobre setores econômi-
cos, as empresas familiares 
da América do Sul atuam 
principalmente com servi-
ços (66%). Na Argentina 
há uma contribuição signi-
ficativa das empresas fami-
liares para a produção pri-
mária (50%). No caso de 
Brasil, Colômbia, Equador 
e Venezuela, há maior pre-
sença em serviços (52%, 
68%, 65% e 76%, respec-
tivamente), com empre-
sas mais ligadas ao varejo, 
especialmente no Brasil, 
e no setor da construção 
(18%, 9%, 8% e 3%, res-
pectivamente).

CE acende luz verde para desembolsos pós Covid-19

A Comissão Euro-
peia (CE) infor-
mou nesta quinta-

feira que deverá realizar 
os primeiros desembolsos 
das verbas de recuperação 
pós-crise da Covid-19 “no 
início de agosto”. Cerca 
de 16 Estados-membros 
da União Europeia (UE) 
já têm ‘luz verde’ para o 
pré-financiamento. “O que 
posso confirmar é que os 
primeiros pagamentos de 
pré-financiamento são, de 
fato, esperados para o início 
de agosto”, declarou a por-
ta-voz da CE para as áreas 
dos Assuntos Econômicos 
e Financeiros, Veerle Nuyts, 
durante a conferência de 
imprensa diária da institui-
ção em Bruxelas.

Reportagem publicada 
no Jornal Econômico de 
Portugal, citou que Veerle 
Nuyts escusou-se a detalhar 
a “situação particular” de 
cada um dos 16 países da 
UE já elegíveis para pré-fi-
nanciamento, como é o ca-
so de Portugal, cujo Plano 
de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR) aprovado tem um 
valor global de 16,6 bilhões 
de euros (13,9 bilhões de 
euros em subvenções a fun-
do perdido e 2,7 bilhões em 
empréstimos em condições 
favoráveis).

A responsável garantiu, 
antes, que “a Comissão 
fez tudo o que estava ao 
seu alcance para acelerar o 
máximo possível este pro-
cesso”.Para poder realizar 

esses primeiros desem-
bolsos, Bruxelas finaliza 
agora os pormenores pa-
ra assinatura dos acordos 
de financiamento com os 
países que já receberam 
‘luz verde’ da Comissão e 
do Conselho, sendo além 
de Portugal a Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Dinamar-
ca, França, Grécia, Itália, 
Letônia, Luxemburgo, Es-
panha e Eslováquia, Croá-
cia, Lituânia, Eslovênia e 
Chipre.

Prazo

Estes 16 países da UE 
têm então os seus PRR 
aprovados para aceder às 
verbas pós-crise da Co-
vid-19, devendo então re-

ceber nos próximos dias 
o pré-financiamento de 
Bruxelas. Na segunda-
feira passada, o Conselho 
da UE aprovou o segundo 
pacote de PRR para atri-
buição das verbas pós-cri-
se da Covid-19 à Croácia, 
Chipre, Lituânia e Eslovê-
nia, num Ecofin extraordi-
nário realizado por video-
conferência.

Quanto à Polônia, o pra-
zo foi estendido até agosto, 
depois de Varsóvia já ter 
acordado com a Comissão 
uma primeira extensão da 
análise do plano. Para além 
da Hungria e Polônia, ou-
tros Estados-membros co-
mo Suécia, Malta, Romênia, 
Finlândia e Estônia solicita-
ram uma prorrogação.
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Inauguração com  
poucos convidados

Na próxima terça-feira, 3 de agosto, será inaugurado o 
novo plenário da Alerj, na nova sede do Poder Legislativo 
do Rio, na Rua da Ajuda, no Centro. Mas, por conta da 
pandemia, o acesso ao local será restrito a poucos convida-
dos do primeiro escalão dos três Poderes no estado: Legis-
lativo, Executivo e Judiciário. Prefeitos poderão conhecer o 
novo plenário no dia 10 de agosto, quando será inaugurado 
um setor exclusivo para eles na nova sede. A “Sala dos Pre-
feitos” terá recepção e espaço para reuniões.

Ceciliano confirmado  
para o Senado

Como esta coluna antecipou no dia 10 de junho, o PT 
confirmou esta semana a pré-candidatura do presidente da 
Alerj, deputado André Ceciliano, ao Senado. Ele está no 
seu quarto mandato de deputado estadual e foi prefeito 
de Paracambi por oito anos, entre 2001 e 2009. Ceciliano 
preside a Alerj desde janeiro de 2019. Inicialmente, o PT 
tinha planos de lançar o deputado para disputar o Governo 
do Estado, mas ainda estuda alianças políticas e pode apoiar 
um candidato de outra legenda ao cargo.

Batoré de Caxias

Quem também 
confirmou que vai 
disputar a vaga de 
Senador foi o pre-
feito de Duque de 
Caxias, Washington 
Reis (MDB), e na 
chapa do governa-
dor Cláudio Castro. 
O apelido de Bato-
ré, dado por Zito para Reis, já está sendo lembrado pela 
oposição. Batoré é um personagem do humorístico A Praça 
é Nossa.

Limite de candidaturas

As eleições do ano que vem podem ter um número 
menor de candidatos a deputado estadual e federal. Tramita 
na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Projeto de Lei 
1.086/2021, já aprovado no Senado, que reduz o limite 
máximo de candidaturas que podem ser registradas por 
partido. Hoje, cada partido pode ter até 150% do número 
de vagas em disputa. O projeto reduz esse número para 
100% das vagas. Para a Alerj, por exemplo, que tem 71 
vagas, cada partido só poderá ter 71 candidatos a deputado 
estadual. Mas, para valer para a próxima eleição, a proposta 
tem que ser aprovada até o dia 2 de outubro, exatamente 
um ano antes do pleito.

Cursos na Elerj

A Elerj, a Escola do Legislativo do Rio, aproveitou o 
novo espaço no Alerjão para turbinar sua programação 
de cursos, seminários e workshops até o final do ano. Na 
próxima quinta-feira (5 de agosto), entre 13h e 17h, será 
promovido o seminário “O Direito do Consumidor e a 
Tutela dos Dados Pessoais”. A atividade será no forma-
to híbrido, com público limitado no auditório da Elerj, na 
Rua da Ajuda, e transmissão ao vivo pelo Facebook. As 
inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link 
bit.ly/2UaglIn

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Produtores Rurais LTDA, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade
com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 10/08/2021, em
sua Sede na Rua Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de Janeiro/RJ, às 14:00
horas em primeira convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, as 15:00
horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais 01, dos
cooperados e às 16:00 horas, em terceira e última convocação, com o
mínimo de 10 sócios, para tratar das seguintes Ordem do Dia: I – Entrada
e Saída de Sócios II – Consolidação do Estatuto Social com o endereço
atual, para a Rua Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de Janeiro, e III - Assuntos
Gerais. Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que, nesta data,
é de 180 (Cento e oitenta), o quantitativo de  Associados   da Cooperativa,

Rio de Janeiro, RJ, 29 de julho de 2021
Rita de Cassia Alves do Nascimento

Presidente.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 – NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 
04/05/2021, às 10h:00, na sede da Austral Participações II S.A. (“Compa-
nhia”), na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 
22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
razão da presença dos acionistas representantes de 100% do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, observado o disposto no §4º do artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do artigo 8º do 
Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu 
Freire; Secretário: Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do 
Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; 
(ii) o crédito da Companhia, em favor dos acionistas, a título de juros sobre 
capital próprio apurado no período de janeiro a março de 2021; e (iii) o pa-
gamento do crédito de juros sobre capital próprio da Companhia, em favor 
dos acionistas, conforme apurado no período de janeiro a março de 2021. 
5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelos 
acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) A lavratura 
da ata em forma de sumário. Aprovada a lavratura da presente ata em 
forma de sumário, conforme Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. (ii) O crédito 
da Companhia, em favor dos acionistas, a título de juros sobre capital 
próprio apurado no período de janeiro a março de 2021. Resolvem os 
acionistas aprovar o crédito, devido pela Companhia em favor deste, relativo 
aos juros sobre capital próprio apurados com relação ao período de janeiro a 
março de 2021, no montante total bruto de R$ 3.400.000,00, os quais serão 
imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021, a 
ser ratificado na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o resultado 
do exercício a se encerrar em 31/12/2021, tendo sido tal apuração realizada 
com observância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas 
previstas na Lei nº 9.249/1995. Resolve, ainda, os acionistas autorizar os di-
retores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o re-
gistro do referido crédito de juros sobre capital próprio, ratificando, desde já, 
todos os atos por eles praticados neste sentido. (iii) O pagamento do crédito 
de juros sobre capital próprio da Companhia, em favor dos acionistas, 
conforme apurado no período de janeiro a março de 2021. Resolvem os 
acionistas aprovar o pagamento do crédito devido pela Companhia em favor 
destes, a título de juros sobre capital próprio, apurado no período de janeiro 
a março de 2021, conforme aprovado no item (ii) acima, devendo o mesmo 
ser pago até 07/05/2021. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assi-
natura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu 
Freire – Presidente; e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. 
Acionistas presentes: Austral Participações S.A. e Austral Participações II 
S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
Rio de Janeiro, 04/05/2021. Bruno de Abreu Freire - Presidente; Daniella 
Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 
00004074848 em 27/05/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

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

Edital de 2ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
1ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” 
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem 
pela presente, em segunda ordem, convocar os Titulares da 1ª Série da 2ª 
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 
06 de agosto de 2021, às 15:00h (quinze horas), de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso 
disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será: 
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária 
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela 
Emissora; (ii) Conceder autorização para que a Emissora, em conjunto com 
o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar 
as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos 
da Emissão, caso necessário.  Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem 
do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente 
de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Caso não 
restem aprovados os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, ocorrerá o pré-
pagamento da operação, na forma permitida na cláusula 2.14 do Termo 
de Securitização (“Amortização Extraordinária Parcial do CRI”) e 5.4 
do Contrato de Cessão (“Recompra Obrigatória com Recursos de Pré-
pagamento”), fato esse igualmente oponíveis a todos os Titulares dos 
CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou 
do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando a 
segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio 
de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica 
Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que 
enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.
com.br, os documentos que comprovem os poderes de representação 
dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de 
Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, 
serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física 
- cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular 
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração, (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Adicionalmente, a 
manifestação dos titulares poderá ser realizada por meio da assinatura e 
preenchimento do Anexo I. Para a validade de tal manifestação, essa deverá 
ser instruída com cópia (i) dos documentos que comprovem a representação do 
titular; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até 
o dia 05 de agosto de 2021, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora, 
por e-mail, para gdc@gdcdtvm.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. Os 
termos que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado 
que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 28 de julho 
de de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 1ª SÉRIE DA 2ª 
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. DE 06 DE AGOSTO DE  2021. ANEXO I TERMO DE APURAÇÃO DE 
VOTOS. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, manifesto meu voto da 
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (ii) da Ordem do dia, 
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( )
NOME DO TITULAR OU REPRESENTANTE POR EXTENSO:
ASSINATURA:

  Washington Reis

Dia dos Pais: 54% dos brasileiros 
pretendem comprar presentes
Pesquisa realiza-

da pela Adcolony 
e divulgada pela 

Adsmovil aponta que 54% 
dos brasileiros pretendem 
presentear os pais no dia 
8 de agosto, data em que é 
celebrado o Dia dos Pais. 
O levantamento mostra, 
também, que a maioria dos 
brasileiros (61%) foi a uma 
loja física para adquirir uma 
lembrança para os pais em 
2020. Contudo, neste ano, 
56% das pessoas afirmam 
que realizarão as compras 
de forma digital. Já quan-
do se indagou sobre qual 
dispositivo será mais usado 
para essas aquisições virtu-
almente, os smartphones 
aparecem como os preferi-
dos dos consumidores, com 
78%, ante 12% dos que uti-
lizarão desktop/laptop e 
11%, tablets.

Quando questionado 
na pesquisa de que forma, 
normalmente, os partici-
pantes descobrem os pre-
sentes ou produtos adqui-
ridos por meio digital, 61% 
afirmaram que o fazem por 
meio de anúncios online, 
ante 36% que utilizam sites 
de varejo e outros 27% que 
usam ferramentas de busca 
ou portais de comparação 
de produtos. As redes so-
ciais foram apontadas por 
apenas 24% dos pesquisa-
dos. Além disso, 86% dos 
entrevistados dizem que 
comprarão por meio de 
seus dispositivos móveis 
algo diretamente de um 
anúncio de Dia dos Pais, 
caso o produto seja relacio-
nado a eles.

Além disso, 54% dos ou-
vidos no levantamento afir-

mam que é fundamental ter 
os smartphones nas mãos 
durante as compras de Dia 
dos Pais para comparar pre-
ços com outros varejistas 
(81%); pagar o produto na 
loja (59%); inscrever-se em 
ofertas/descontos promo-
cionais (54%); e ler as ava-
liações de produtos (50%).

Entre os entrevistados na 
pesquisa, 58% são homens 
e 42% mulheres. Já sobre a 
faixa etária, 18% têm entre 
16 e 24 anos; 19%, entre 25 
e 34; 18%, entre 35 e 44; 
29%, entre 45 e 54; 12%, 
entre 55 e 64; e 4%, mais de 
65 anos.

Seis em cada 10 brasilei-
ros pretendem comemorar 
o Dia dos Pais e querem 
comprar presentes, diz pes-
quisa do Instituto Behup. 
No ano passado, apenas 
cinco em cada 10 afirma-
ram ter a intenção de co-
memorar a data. O aumen-
to da pretensão de compra 
reforça o reaquecimento do 
mercado. Segundo a plata-
forma Spot Metrics, a ex-
pectativa é de um Dia dos 
Pais muito forte, com um 
aumento de vendas de 30% 
em relação a data no ano 
passado: 25% a mais das 
lojas farão promoções para 
a data, em comparação ao 
Dia dos Namorados deste 
ano.

Além disso, o aumento 
do tíquete médio, que deve 
girar em torno de R$ 500 e 
R$ 600, têm mantido os va-
rejistas otimistas.

No Rio de Janeiro, pes-
quisa do Instituto Fecomér-
cio de Pesquisas e Análises 
(IFec-RJ), ligado à Federa-
ção do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Es-
tado do Rio de Janeiro (Fe-
comércio-RJ) avaliou que o 
primeiro Dia dos Pais após 
o início da vacinação será 
um pouco melhor para o 
comércio, se comparado ao 
ano passado, porém, ainda 
abaixo dos patamares pré-
-pandemia, em 2019. Ape-
sar da redução no percentu-
al de quem irá presentear, o 
valor médio gasto apresen-
tou aumento.

O levantamento mostra 
que 40% dos fluminenses 
devem comprar presentes 
na data, o equivalente a 5,6 
milhões de pessoas. Em 
2020, esse percentual foi de 
46,2%. O ticket médio se-
rá de R$ 161,70, valor bem 
superior ao registrado no 
ano anterior, que foi de R$ 
148,59. Por conta da data 
comemorativa, está prevista 
uma injeção financeira de 
R$ 901 milhões na econo-
mia do estado, frente aos 
R$ 873 milhões de 2020.

A pesquisa também 
procurou saber dos con-
sumidores quais serão os 

presentes preferidos. Em 
primeiro lugar estão as 
roupas (52,5%); seguidas 
por calçados e acessórios 
(24,7%); perfumes ou cos-
méticos (18,5%); livros e 
livros eletrônicos (8%), 
smartphones (8%); joias 
e relógios (7,4%) e com-
putadores e tablets (2,5%). 
O IFec-RJ destaca que 
itens de maior valor, como 
smartphones e relógios, por 
exemplo, tiveram sua inten-
ção de compra dobrada em 
relação ao ano passado. So-
bre onde vão adquirir esses 
itens, a sondagem identifica 
que os fluminenses estão 
divididos: 48,1% em lojas 
físicas, 24,1% em lojas on-
line e 27,8% em ambas. Até 
o momento, o Dia dos Pais 
só ficou atrás do dos Na-
morados (R$ 1,4 bilhão) 
e do das Mães (R$ 1,2 bi-
lhão) em movimentação 
econômica.

A sondagem ocorreu en-
tre os dias 19 e 22 de julho e 
contou com a participação 
de 405 consumidores flumi-
nenses.

Valter Campanato /ABr
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BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 24 de Maio de 2021. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2021, na 
sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte, Jardim 
Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada 
a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4o, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1975 (“LSA”). Publicações: Balanço 
publicado em 21 de maio de 2021 conforme cópias anexas à ata. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre as contas dos administradores e as 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 2. Ratificar a eleição dos membros 
da Diretoria; Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de 
votos, deliberaram: 1. Aprovar o balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, devidamente publicado em 21/05/2021 
no Diário Oficial Empresarial (fls. 7, 8. 9 e 10) e no Jornal Monitor Mercantil (fls. 5 e 6), cujas publicações se encontram anexas apresente e 
que passam a fazer parte integrante da presente ata. Foi verificado o lucro de R$ 9.265.000,00 (nove milhões, duzentos e sessenta e cinco 
mil reais) que não será distribuído, mas utilizado para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores. 2. Ratificar a eleição 
dos seguintes Diretores (i) o Sr. Edson Pereira da Silva, casado, contador, portador do R.G. n.º 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o n.º 128.101.488-56, residente e domiciliado na Avenida dos Flamboyants nº 155, ap. 103, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.776-070, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, (ii) o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, 
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, 
residente e domiciliado na Rua Jacarandás da Península, nº 300, apto 501, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22776-050 para 
atuar sob a designação de Diretor; e (iii) a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade 
nº. 054347810 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com 
endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ mantendo-se o 
término do mandato em 18 de fevereiro de 2022 e permanecendo os mesmos em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediata-
mente seguinte ao término do prazo de mandato estabelecido. Os diretores cuja eleição é ratificada declaram não estar impedidos por lei 
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, valendo a presente como 
Declaração de Desimpedimento perante o Registro do Comércio. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, 
como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, 
lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelos diretores renunciantes, pelo 
presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva -  Presidente da Mesa, Edilson Paulo de Oliveira - Secretário 
da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e Participações Ltda. Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. p.p. 
Fábio Machado. Declaração de Desimpedimento: Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira. Ana Beatriz Lesqueves Barra. 
JUCESP 256.572/21-5, em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Maio de 2020. Data, Hora e Local: Aos 12 de maio de 2020, na sede da compa-
nhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-
002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do disposto no 
Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Em cumprimento ao disposto no artigo 6º e parágrafo único 
do Estatuto Social da Sociedade, deliberar sobre a aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas da Renal Services Ltda., 
sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.438.059/0001-29, com sede na Avenida Dr. José Augusto Moreira, nº 1074, Casa Caiada, 
Olinda/PE, CEP 53130-410 (“RENAL SERVICES”), nos termos apresentados aos acionistas; (ii) se aprovada a aquisição, autorizar os Diretores da 
Sociedade, Edson Pereira da Silva e Edilson Paulo de Oliveira, a finalizar as negociações e assinar todos e quaisquer documentos necessários ao 
fechamento e formalização da transferência das quotas da Renal Services; e (iii) caso aprovados os itens (i) e (ii) autorizar os Diretores a constituir 
mandatários para, em sua ausência, assinar os documentos necessários à formalização do negócio, em representação da Sociedade. Delibera-
ções: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Apro-
var a aquisição pela Sociedade de 100% (cem por cento) das quotas da Renal Services nos termos e condições submetidos aos acionistas da 
Sociedade; (ii) autorizar os Diretores da Sociedade, Edson Pereira da Silva e Edilson Paulo de Oliveira, a finalizar as negociações e assinar todos 
e quaisquer documentos necessários ao fechamento e formalização da transferência das quotas da Renal Services, inclusive, mas não limitado ao 
Contrato de Compra e Venda de Quotas/Ações e à competente alteração ao contrato social/estatuto social e (iii) Autorizar os Diretores a, em nome 
da Sociedade, constituir mandatários mediante outorga de procuração a Luciana Maria Lopes Kapitaniec, brasileira, casada, advogada, portador 
da carteira de identidade nº 168.364 (OAB/SP), inscrita no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 148.181.558-39, Eufrônio 
José D’Almeida Filho, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.40076-9 (CRM/RJ), inscrita no Cadastro Pessoas Físi-
cas do Ministério da Fazenda sob o nº 638.147.577-34 e Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 11.316.595-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 070.805.897-38 para, na ausência 
dos Diretores e nos termos do disposto no Estatuto Social da Sociedade, assinar os documentos necessários à formalização do negócio, em 
nome e representação da Sociedade. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada 
mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos 
presentes, foi assinada pelos acionistas, pelo presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa, 
Edilson Paulo de Oliveira, Secretário da Mesa. Acioniostas: Dialinvest Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo 
de Oliveira. Preafin III S.à r.l. p.p. John Douglas Anderson. JUCESP 270.469/20-5, em 22/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 8 de Abril de 2020. Data, Hora e Local: Aos 8 dias do mês de abril de 2020, na 
sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte, Jardim 
Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a 
convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) alteração do número de diretores que comporão da Diretoria, bem como forma de representação da Sociedade; (ii) Se aprovado o 
item (i), alteração dos artigos 5º e 7º do Estatuto Social; (iii) Se aprovados os itens (i) e (ii), eleição dos novos Diretores da Sociedade; e (iv) 
consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, 
os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar a alteração do número de diretores determinando que a Diretoria será 
composta por no mínimo 2 diretores estabelecendo que a Sociedade será representada (a) pela assinatura de dois Diretores; ou (b) a assi-
natura de qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador nomeado atuando dentro dos limites de seus poderes; ou (c) a assinatura 
conjunta de dois procuradores nomeados atuando dentro dos limites de seus poderes; (ii) Aprovar a alteração dos do caput dos artigos 5º 
e 7º do Estatuto Social que passarão a ter a seguinte redação: “Artigo 5º.: A Sociedade será administrada por uma Diretoria formada por 
pelo menos dois diretores (conjuntamente denominados “Diretores” e, isoladamente, “Diretor”). Os Diretores estão dispensados da consti-
tuição de caução em garantia para o desempenho de suas funções e exercerão o cargo por um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 
a reeleição. De qualquer modo, permanecerão os Diretores em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao 
término do prazo de mandato estabelecido.” e “Artigo 7º. A Sociedade se vinculará mediante: (a) a assinatura conjunta de dois Diretores; ou 
(b) a assinatura de qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador nomeado atuando dentro dos limites de seus poderes; ou (c) a 
assinatura conjunta de dois procuradores nomeados atuando dentro dos limites de seus poderes.”; (iii) Em vista das modificações acima, 
os acionistas decidem ELEGER para exercer mandato de Diretores da Sociedade pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, 
qual seja, até 08 de abril de 2022, permanecendo em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao término do 
prazo de mandato estabelecido, o Sr. Edson Pereira da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 
18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, 
brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade nº. 054347810 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, residente 
e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ e o Dr. Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, medico, inscrito no CRM/RJ sob o nº. 52-67077-4 e no 
CPF sob o nº. 070.805.897-38, todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Améri-
cas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Os Diretores ora eleitos, todos acima qualificados, na 
qualidade de administradores da Sociedade, expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de 
exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprie-
dade. (iv) Aprovar, em virtude das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social, como segue: “Brasnefro Participações S.A.” 
Estatuto Social. Denominação, Sede, Objeto Social e Capital Social. Artigo 1º. BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Sociedade) é 
uma sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, vigorando por prazo in-
determinado. Artigo 2º. A Sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 
n.º 4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e fechar filiais, escritórios ou outras depen-
dências em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º. O objeto social da Sociedade é a participação em outras sociedades, comerciais 
ou civis, na qualidade de acionista, quotista, associada ou sócia por qualquer outra forma, bem como a administração dessas participações 
e de outros bens próprios móveis e imóveis. Parágrafo Único. A Sociedade poderá emitir debêntures e outros títulos conforme estabelecido 
nas condições constantes da escritura de emissão e certificados relevantes e nos termos do disposto da Lei 6.404/76 e seus aditamentos. 
Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 248.453.100,00 (duzentos 
e quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais) dividido em 248.453.100 (duzentas e quarenta e oito milhões, 
quatrocentas e cinquenta e três mil e cem) ações sem valor nominal. Parágrafo 1º. Cada ação ordinária emitida deverá ter o direito a um 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. Parágrafo 2º. As ações são indivisíveis em relação à Sociedade. Quando a 
ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante dos coproprietários. Diretoria. 
Artigo 5º.: A Sociedade será administrada por uma Diretoria formada por pelo menos dois diretores (conjuntamente denominados “Direto-
res” e, isoladamente, “Diretor”). Os Diretores estão dispensados da constituição de caução em garantia para o desempenho de suas funções 
e exercerão o cargo por um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. De qualquer modo, permanecerão os Diretores em seus 
cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao término do prazo de mandato estabelecido. Parágrafo 1º. A remunera-
ção dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas, a quem compete deliberar sobre a respectiva distribuição 
do valor designado. Parágrafo 2º. Os Diretores tomarão posse na forma do que dispõe o Artigo 149 da Lei 6.404/76 e estarão sujeitos aos 
requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades decorrentes do cargo, contemplados na mesma Lei. Artigo 6º. Os Dire-
tores deverão dirigir e administrar a Sociedade, representando-a em questões judiciais ou extrajudiciais. Parágrafo Único. O desempenho 
pelos Diretores dos seguintes atos administrativos está condicionado à aprovação prévia dos acionistas por maioria de votos: (i) concessão 
de empréstimos ou financiamentos, em qualquer quantia, para terceiros, inclusive para qualquer acionista da Companhia, em valor exce-
dente a R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais), salvo se concedidos a companhias que a Sociedade participe, no curso normal dos negó-
cios; (ii) aquisição de ativos, alienação ou garantia sobre os ativos da Sociedade ou de uma relevante porção dos ativos da Sociedade, bem 
como a caução ou cessão de receitas ou direitos de crédito como garantia a quaisquer obrigações de terceiros. Considera-se “relevante” o 
valor excedente a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); (iii) concessão de quaisquer garantias a obrigações para o beneficio de terceiros, 
exceto a concessão de garantias para o beneficio de companhias que a Sociedade participe e que seja no curso normal dos negócios; (iv) 
celebração de quaisquer contratos ou transações que não façam parte do curso normal dos negócios da Sociedade ou cujos termos ou 
condições não estejam de acordo com as práticas, normais de mercado; (v) celebração de contratos com fornecedores em quantia exce-
dente a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); (vi) nomeação de procuradores com poderes para praticar os atos relacionados nesta 
cláusula; (vii) constituição, dissolução e liquidação das subsidiárias da Sociedade; (viii) votação, no interesse da Sociedade, em outras 
companhias para praticar os atos relacionados nesta cláusula; (ix) celebração de contratos que possam afetar a participação detida pela 
Sociedade em outras companhias; (x) aquisição, alienação, comodato ou oneração de bens imóveis; (xi) celebração de contratos de locação 
em montante que exceda R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (xii) doação ou contribuições a partidos e organizações políticas quando 
autorizado por lei; (xiii) investimentos em valores que excedam a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (inclusive quando se trate de lea-
sing); e (xiv) celebração de contratos ou obrigações envolvendo a transferência ou o recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direi-
tos de propriedade industrial. Artigo 7º. A Sociedade se vinculará mediante: (a) a assinatura conjunta de dois Diretores; ou (b) a assinatura 
de qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador nomeado atuando dentro dos limites de seus poderes; ou (c) a assinatura con-
junta de dois procuradores nomeados atuando dentro dos limites de seus poderes. Parágrafo Único: As procurações em nome da Socie-
dade deverão ser sempre outorgadas mediante assinatura dos 2 (dois) Diretores, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, excetuando-se pro-
curações outorgadas para fins judiciais, as quais serão outorgadas por prazo indeterminado. As procurações deverão ser consistentes com 
os termos, condições e limitações estabelecidas no Contrato Social e poderão ser revogadas a qualquer tempo, com ou sem causa. Artigo 
8º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, um substituto deverá ser eleito pela Assembleia Geral de Acionistas, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação do evento que deu causa à vacância. Conselho Fiscal. Artigo 9º. Nos termos da Lei 6.404/76, qualquer 
acionista detentor de pelo menos 10% (dez por cento) das ações com direito a voto pode requerer a instalação do Conselho Fiscal, que será 
composto por 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, expressamente indicados para substituir os membros efetivos. As-
sembléia Geral de Acionistas. Artigo 10. As Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas na forma da Lei, pelo Diretor Presidente 
ou, em sua ausência, por qualquer diretor que indicará um secretário para a reunião. Artigo 11. As Assembleias Gerais de Acionistas serão 
realizadas: (a) ordinária e anualmente, com a finalidade prevista no artigo 132 da Lei 6404/76, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses sub-
sequentes ao encerramento do ano do exercício social; e (b) extraordinariamente, sempre que for considerado necessário para os interes-
ses da Sociedade. Exercício Fiscal, Lucros e Dividendos. Artigo 12. O exercício fiscal terá início em 01 de janeiro e terminará no dia 31 
de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício fiscal serão elaborados o balanço geral e as demonstrações financeiras exigidas em 
Lei. Liquidação. Artigo 13. A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei. A Assembleia Geral de Acionistas ficará encarregada de 
eleger o liquidante, instalar o Conselho Fiscal e determinar a remuneração dos membros do referido Conselho. Disposições Gerais Apli-
cáveis. Artigo 14. A Sociedade assegurará a seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais, presentes e passados, nos casos em 
que não houver compatibilidade com os interesses da Sociedade e na forma definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judi-
ciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função na Companhia. Parágrafo Único. Sem 
prejuízo para o disposto no caput, a Companhia manterá contrato de seguro de responsabilidade civil (seguro D&O) permanente em favor 
de seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais para resguardá-los de quaisquer atos ou fatos pelos quais eventualmente venham 
a ser responsabilizados, cobrindo todo o período de exercício de seus respectivos mandatos. Artigo 15. Os casos omissos neste Estatuto 
Social serão regulados pelas disposições contidas na lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais disposições aplicáveis.” Encerramen-
to: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, 
pelos diretores eleitos, pelo presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa, Edilson 
Paulo de Oliveira -  Secretário da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de 
Oliveira. Preafin III S.à r.l. pp. Fábio Machado. Declaração de Desimpedimento dos Diretores Eleitos: Edson Pereira da Silva, Edilson 
Paulo de Oliveira, Ana Beatriz Lesqueves Barra, Rogério Reis de Castro. JUCESP 197.827/20-2, em 10/06/2020. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Outubro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 06 de outubro de 2020, na sede 
da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 - parte, Jardim Pau-
lista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação 
nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Em atendimento ao disposto 
no Parágrafo Único do artigo 6º do Estatuto Social, deliberar sobre (i) outorga de procuração para representação da Sociedade perante 
quaisquer terceiros na assinatura de contratos e outros documentos conforme determinado na deliberação; (ii) autorização aos Diretores 
e/ou procuradores para adquirir quotas correspondentes a 10% do capital social do Centro de Nefrologia e Diálise de João Pessoa; (iii) 
autorização aos Diretores e/ou procuradores para ceder quotas correspondentes a 10% do capital social da Renal Services Ltda.; e (iv) caso 
aprovadas as autorizações referidas em (ii) e (iii) a ratificação de atos praticados pelos Diretores e/ou procuradores no tocante às operações 
autorizadas. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de 
votos, deliberaram: (i) Autorizar a outorga de procuração aos outorgados Fábio Machado, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula 
de Identidade RG 15.519.520 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 032.136.398-18, John Douglas Anderson, brasileiro, casado, engenheiro 
agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG º 2.923.624 SSP/DTC-IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.220.337-91 e Leonardo de 
Oliveira Pinto, brasileiro, casado, economista, portador da CNH 10687475-3 Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 072.421.787-89 com 
poderes para, em conjunto de 2 procuradores, ou ainda, qualquer deles em conjunto com qualquer Diretor da Sociedade, independente-
mente do valor das operações (a) representar a Sociedade na assinatura de contratos e demais documentos, incluindo mas não se limitando 
a acordos de confidencialidade, cartas de intenção, memorando de entendimentos, contrato de cessão de quotas, contrato de compra e 
venda de ações/ativos, contrato de locação, contrato de prestação de serviços, ou seja, todo e qualquer documento relativo a operações de 
aquisições, fusões, cisões, incorporações e/ou desinvestimentos e todo e qualquer ato envolvendo estas operações respeitando o objeto 
social da Sociedade; e (b) receber notificações, contra notificações, ou intimações judiciais ou extrajudiciais, expedidas por quaisquer 
autoridades, autarquias ou por terceiros, sempre que o tema for relacionado a operações de aquisições, fusões, cisões, incorporações e/
ou desinvestimentos. (ii) Autorizar os Diretores e/ou procuradores a representar a Sociedade na aquisição de quotas correspondentes a 
10% (dez por cento) do capital social do Centro de Nefrologia e Diálise de João Pessoa Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 35.570.431/0001-78, com sede na Avenida Dom Moisés Coelho, 245, Sala 101, Pavimento 1, Bairro Torre, na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58.040-760, tornando-se a única sócia da Sociedade; (iii) Autorizar os Diretores e/ou procuradores a 
representar a Sociedade na cessão de quotas correspondentes a 10% (dez por cento) do capital social da Renal Services Ltda., sociedade 
empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.438.059/0001-29, com sede na Avenida Dr. José Augusto Moreira, 1074, 1090, apto 
1, Casa Caiada, Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.130.-410, dos quais, 5% serão cedidos a Ângela Maria dos Santos e 5% a Mário 
Henriques de Oliveira Júnior, nos termos e condições oportunamente acordados; (iv) Ratificar, em vista da autorização concedida aos 
itens (ii) e (iii) acima, os atos praticados pelos Diretores e/ou procuradores para fechamento das operações referidas nos itens anteriores, 
autorizando-os, ainda, a praticar todos os atos que ainda sejam necessários para a formalização de mencionadas operações. Encerra-
mento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente 
deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos 
acionistas, pelos diretores-eleitos, pelo presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa, 
Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e Participações Ltda. Edson Pereira da Silva- Edilson 
Paulo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. p.p. Fábio Machado JUCESP 449.973/20-7, em 27/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de setembro de 
2020, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 4.667 - parte, 
Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: 
Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“ISA”). Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) aumento do capital de R$ 28.091.644,00 (vinte e oito milhões noventa e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais) 
mediante a emissão de 28.091.644 (vinte e oito milhões noventa e um mil seiscentos e quarenta e quatro) ações a serem subscritas pela 
acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda., com a renúncia da outra acionista a seu direito de preferência na Subscrição, nos - 
termos do Boletim de Subscrição anexo e pela integralização do aumento mediante pagamento em moeda corrente nacional; (ii) se 
aprovados os itens anteriores, alteração do artigo 42 do Estatuto Social que refletira o aumento de capital; e (iii) consolidação do Estatuto 
Social da Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por 
unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar aumento do capital social de R$ 391.050.401,00 (trezentos e noventa e um milhões, 
cinquenta mil e quatrocentos e um reais) para R$ 419.142.045,00 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil e quarenta 
e cinco reais), ou seja, um aumento de RS 28.091.644,00 (vinte e oito milhões noventa e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais) 
mediante a emissão de 28.091.644 (vinte e oito milhões noventa e um mil seiscentos e quarenta e quatro) ações a preço de R$ 1,00 (um real) 
por ação. O capital social passará, assim, a ser de R$ 419.142.045,00 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil e 
quarenta e cinco reais) dividido em 419.142.045 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil e quarenta e cinco) ações 
sem valor nominal; (ii) APROVAR a subscrição integral do aumento de capital pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda, 
com a renúncia da acionista PREAFIN III S.à r.l. a seu direito de preferência na Subscrição, nos termos do Boletim de Subscrição anexo 
(Anexo I), bem como a integralização do capital subscrito em moeda corrente nacional; (iii) Aprovar a alteração do artigo 4º para refletir o 
aumento de capital acima aprovado, cujo caput passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 419.142.045,90 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois 
mil e quarenta e cinco reais) dividido em 419.142.045 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil e quarenta e cinco) 
ações sem valor nominal”; (iii) Aprovar, em virtude das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social, como segue: “Brasnefro 
Participações S.A.” Estatuto Social. Denominação, Sede, Objeto Social e Capital Social. Artigo 1º. Brasnefro Participações S.A. 
(“Sociedade”) é uma sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, 
vigorando por prazo indeterminado. Artigo 2º. A Sociedade têm sua sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Luís Antonio, nº 4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e fechar filiais, 
escritórios ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º. O objeto social da Sociedade é a participação em 
outras sociedades, comerciais ou civis, na qualidade de acionista, quotista, associada ou sócia por qualquer outra forma, bem como a 
administração dessas participações e de outros bens próprios móveis e imóveis. Parágrafo Único. A Sociedade poderá emitir debêntures 
e outros títulos conforme estabelecido nas condições constantes da escritura de emissão e certificados relevantes e nos termos do disposto 
da Lei 6.404/76 e seus aditamentos. Artigo 4º. o capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, 
é de RS 419.142.045,00 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil e quarenta e cinco reais) dividido em 419.142.045 
(quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil e quarenta e cinco) ações sem valor nominal. Parágrafo 1º. Cada ação 
ordinária emitida deverá ter o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. Parágrafo 2º. As ações são 
indivisíveis em relação à Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo 
representante dos coproprietários. Diretoria. Artigo 5º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria formada por pelo menos dois 
diretores (conjuntamente denominados “Diretores” e, isoladamente, “Diretor”). Os Diretores estão dispensados da constituição de caução 
em garantia para o desempenho de suas funções e exercerão o cargo por um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. De 
qualquer modo, permanecerão os Diretores em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao término do prazo 
de mandato estabelecido. Parágrafo 1º. A remuneração dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas, a quem 
compete deliberar sobre a respectiva distribuição do valor designado. Parágrafo 2º. Os Diretores tomarão posse na forma do que dispõe o 
Artigo 149 da Lei 6.404/76 e estarão sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades decorrentes do cargo, 
contemplados na mesma Lei. Artigo 6º. Os Diretores deverão dirigir e administrar a Sociedade, representando-a em questões judiciais ou 
extrajudiciais. Parágrafo Único. O desempenho pelos Diretores dos seguintes atos administrativos está condicionado à aprovação prévia 
dos acionistas por maioria de votos: (i) concessão de empréstimos ou financiamentos, em qualquer quantia, para terceiros, inclusive para 
qualquer acionista da Companhia, em valor excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), salvo se concedidos a companhias que a 
Sociedade participe, no curso normal dos negócios; (ii) aquisição de ativos, alienação ou garantia sobre os ativos da Sociedade ou de uma 
relevante porção dos ativos da Sociedade, bem como a caução ou cessão de receitas ou direitos de crédito como garantia a quaisquer 
obrigações de terceiros. Considera-se “relevante” o valor excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (iii) concessão de quaisquer 
garantias a obrigações para o benefício de terceiros, exceto a concessão de garantias para o benefício de companhias que a Sociedade 
participe e que seja no curso normal dos negócios; (iv) celebração de quaisquer contratos ou transações que não façam parte do curso 
normal dos negócios da Sociedade ou cujos termos ou condições não estejam de acordo com as práticas, normais de mercado;  
(v) celebração de contratos com fornecedores em quantia excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (vi) nomeação de 
procuradores com poderes para praticar os atos relacionados nesta cláusula; (vii) constituição, dissolução e liquidação das subsidiárias da 
Sociedade; (viii) votação, no interesse da Sociedade, em outras companhias para praticar os atos relacionados nesta cláusula;  
(ix) celebração de contratos que possam afetar a participação detida pela Sociedade em outras companhias; (x) aquisição, alienação, 
comodato ou oneração de bens imóveis;(xi) celebração de contratos de locação em montante que exceda RS 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais); (xii) doação ou contribuições a partidos e organizações políticas quando autorizado por lei; (xiii) investimentos em valores que 
excedam a RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (inclusive quando se trate de leasing); e (xiv) celebração de contratos ou obrigações 
envolvendo a transferência ou o recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade industrial. Artigo 7º. A Sociedade 
se vinculará mediante: (a) a assinatura conjunta de ambos os Diretores; ou (b) a assinatura de qualquer dos Diretores em conjunto com um 
procurador nomeado atuando dentro dos limites de seus poderes; ou (c) a assinatura conjunta de dois procuradores nomeados atuando 
dentro dos limites de seus poderes. Parágrafo Único: As procurações em nome da Sociedade deverão ser sempre outorgadas mediante 
assinatura dos 2 (dois) Diretores, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, excetuando-se procurações outorgadas para fins judiciais, as quais 
serão outorgadas por prazo indeterminado. As procurações deverão ser consistentes com os termos, condições e limitações estabelecidas 
no Contrato Social e poderão ser revogadas a qualquer tempo, com ou sem causa. Artigo 8º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, 
um substituto deverá ser eleito pela Assembleia Geral de Acionistas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do evento 
que deu causa è vacância. Conselho Fiscal. Artigo 9º. Nos termos da Lei 6.404/76, qualquer acionista detentor de pelo menos 10%(dez 
por cento) das ações com direito a voto pode requerer a instalação do Conselho Fiscal, que será composto por 3 (três) membros efetivos e 
seus respectivos suplentes, expressamente indicados para substituir os membros efetivos. Assembléia Geral de Acionistas. Artigo 10. 
As Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas na forma da Lei, pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência, por qualquer diretor 
que indicará um secretário para a reunião. Artigo 11. As Assembleias Gerais de Acionistas serão realizadas: (a) ordinária e anualmente, com 
a finalidade prevista no artigo 132 da Lei 6404/76, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento do ano do exercício 
social; e (b) extraordinariamente, sempre que for considerado necessário para os interesses da Sociedade. Exercício Fiscal, Lucros e 
Dividendos. Artigo 12. O exercício fiscal terá início em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada 
exercício fiscal serão elaborados o balanço gerai e as demonstrações financeiras exigidas em Lei. Liquidação. Artigo 13. A Sociedade será 
liquidada nos casos previstos em lei. A Assembleia Geral de Acionistas ficará encarregada de eleger o liquidante, instalar o Conselho Fiscal 
e determinar a remuneração dos membros do referido Conselho. Disposições Gerais Aplicáveis. Artigo 14. A Sociedade assegurará a 
seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais, presentes e passados, nos casos em que não houver compatibilidade com os 
interesses da Sociedade e na forma definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles 
instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função na Companhia. Parágrafo Único. Sem prejuízo para o disposto no caput, 
a Companhia manterá contrato de seguro de responsabilidade civil {seguro D&O) permanente em favor de seus administradores, dirigentes 
e conselheiros fiscais para resguardá-los de quaisquer atos ou fatos pelos quais eventualmente venham a ser responsabilizados, cobrindo 
todo o período de exercício de seus respectivos mandatos. Artigo 15. Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas 
disposições contidas na lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais disposições aplicáveis.” Encerramento: Foi franqueado o uso da 
palavra a todos os presenteie, corno dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelo 
presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário 
da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva - Edilson PauIo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. - p.p. 
Fábio Machado. JUCESP 449.972/20-3, em 27/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de fevereiro de 2021. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de fevereiro 
de 2021, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 4.667 
- parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: 
Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4o, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) aceitação da renúncia do Diretor da Sociedade, Rogério Reis de Castro; (ii) ratificação da eleição dos administradores 
Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira e Ana Beatriz Lesqueves Bana. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as 
matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aceitar a renúncia do Diretor da Sociedade, 
Dr. Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, medico, inscrito no CRM/RJ sob o n. 52-67077-4 e no CPF sob o no. 070.805.897-38, todos 
residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 
22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ manifestada por correspondência com a data de hoje, permanecendo o cargo vacante. O 
Diretor ora renunciante, outorga à Sociedade a mais ampla, geral, plena, irrevogável e irretratável quitação de todas e quaisquer obrigações 
ou valores devidos em razão do exercício pelo Dr. Rogério do cargo de administrador, com relação ao período durante o qual exerceu o 
referido cargo, declarando nada ter a reclamar a esse título, a qualquer tempo. (ii) Ratificar a eleição do Diretor Presidente da Sociedade 
Sr. Edson Pereira da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, e dos Diretores sem designação específica, o Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 15.463.247-8- SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 069.700.258-61 e a Dra. Ana Beatriz Lesqueves 
Barra, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade no. 054347810IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 927.288.987-15, 
todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, 
CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ mantendo-se o término de seu mandato em 18 de fevereiro de 2022 e permanecendo 
os mesmos em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao término do prazo de mandato estabelecido. Os 
Diretores ratificados em seus cargos, na qualidade de administradores da Sociedade, expressamente declaram, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, 
como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, 
lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelo presidente da mesa e por mim, 
secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa. Acionistas: Dialinvest 
Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva - Edilson Paulo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. - p.p. Fábio Machado. Diretor 
renunciante: Rogério Reis de Castro. Declaração de Desimpedimento dos Diretores: Edson Pereira da Silva - Edilson Paulo de Oliveira 
- Ana Beatriz Lesqueves Barra. JUCESP 257.364/21-3, em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 9 de abril de 2020. Data, Hora e Local: Aos 9 dias do mês de abril de 2020, na 
sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 4.667 - parte, Jardim 
Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: 
Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) retificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019 e registrada sob o no. 346.143/19-6 em 
sessão de 2 de julho de 2019 (“AGE de 30/05/2019”) na qual se indicou equivocadamente a integralização da totalidade do aumento de 
capital pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda. e ratificação de todos as demais deliberações; (ii) se aprovado o item (i), 
retificação do Boletim de Subscrição Anexo à ata da AGE de 30/05/2019 para refletir a quantidade de ações integralizadas; (iii) integralização 
pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda. das ações subscritas e não integralizadas; (iv) aumento do capital de  
R$ 142.597.301,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil e trezentos e um reais) mediante a emissão de cento 
e quarenta e dois milhões, quinhentas e noventa e sete mil, trezentas e uma) ações a preço de R$ 1,00 (um real) por ação; (v) subscrição 
integral do aumento de capital pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda., com a renúncia da outra acionista a seu direito de 
preferência na Subscrição, nos termos do Boletim de Subscrição anexo e pela integralização do aumento mediante pagamento em moeda 
corrente nacional; (vi) se aprovados os itens anteriores, alteração do artigo 4º do Estatuto Social que refletirá o aumento de capital; e (vii) 
consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, 
os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Retificar a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019 e 
registrada sob o no. 346.143/19-6 em sessão de 2 de julho de 2019 que indicou a integralização da totalidade do aumento de capital de  
R$ 95.363.333,00 pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda., a qual, subscreveu a totalidade das 95.363.333 ações 
emitidas, integralizando, no entanto, 95.000.952 ações, ou seja, permanecendo 362.381 ações a serem integralizadas. Ficam ratificadas 
todas as demais deliberações tomadas na Assembleia referida; (ii) Retificar o Boletim de Subscrição Anexo à ata de AGE realizada em 30 
de maio de 2019 para constar o correto número de ações integralizadas. Boletim Retificado foi anexado à presente Ata como Anexo I;  
(iii) Declarar a integralização das 362.381 subscritas na Assembleia de 30/05/2019 pela acionista Dialinvest Serviços e Participações 
Ltda. mediante o pagamento de R$ 362.381,00 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais) em moeda corrente nacional. 
Portanto, o capital de R$ 248.453.100,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais) está 
totalmente subscrito e integralizado; (iv) Aprovar aumento do capital social de R$ 248.453.100,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, 
quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais) para R$ 391.050.401,00 (trezentos e noventa e um milhões, cinquenta mil, quatrocentos e 
um reais), ou seja, um aumento de R$ 142.597.301,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e um 
reais) mediante a emissão de 142.597.301 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentas e noventa e sete mil, trezentas e uma) ações a preço 
de R$ 1,00 (um real) por ação. O capital social passará, assim, a ser de R$ 391.050.401,00 (trezentos e noventa e um milhões, cinquenta 
mil, quatrocentos e um reais) dividido em 391.050.401 (trezentos e noventa e um milhões, cinquenta mil, quatrocentas e uma) ações sem 
valor nominal; (v) Aprovar a subscrição integral do aumento de capital pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda, com a 
renúncia da acionista Preafin III S.à r.l. a seu direito de preferência na Subscrição, nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo II), 
bem como a integralização do capital subscrito em moeda corrente nacional; (vi) Aprovar a alteração do artigo 4º para refletir o aumento de 
capital acima aprovado, cujo caput passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 391.050.401,00 (trezentos e noventa e um milhões, cinquenta mil, 
quatrocentos e um reais) dividido em 391.050.401 (trezentos e noventa e um milhões, cinquenta mil, quatrocentas e uma) ações sem valor 
nominal.”; (vii) Aprovar, em virtude das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social, como segue: “Brasnefro Participações 
S.A.” Estatuto Social. Denominação, Sede, Objeto Social e Capital Social. Artigo 1º. Brasnefro Participações S.A. (“Sociedade) é uma 
sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, vigorando por prazo 
indeterminado. Artigo 2º. A Sociedade têm sua sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, nº 4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e fechar filiais, escritórios ou outras 
dependências em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º. O objeto social da Sociedade’ é a participação em outras sociedades, 
comerciais ou civis, na qualidade de acionista, quotista, associada ou sócia por qualquer outra forma, bem como a administração dessas 
participações e de outros bens próprios móveis e imóveis. Parágrafo Único. A Sociedade poderá emitir debêntures e outros títulos conforme 
estabelecido nas condições constantes da escritura de emissão e certificados relevantes e nos termos do disposto da Lei 6.404/76 e seus 
aditamentos. Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de  
R$ 391.050.401,00 (trezentos e noventa e um milhões, cinquenta mil, quatrocentos e um reais) dividido em 391.050.401 (trezentos e 
noventa e um milhões, cinquenta mil, quatrocentas e uma) ações sem valor nominal. Parágrafo 1º. Cada ação ordinária emitida deverá ter 
o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. Parágrafo 2º. As ações são indivisíveis em relação à Sociedade. 
Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante dos coproprietários. 
Diretoria. Artigo 5º.: A Sociedade será administrada por uma Diretoria formada por pelo menos dois diretores (conjuntamente denominados 
“Diretores” e, isoladamente, “Diretor”). Os Diretores estão dispensados da constituição de caução em garantia para o desempenho de suas 
funções e exercerão o cargo por um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. De qualquer modo, permanecerão os Diretores 
em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao término do prazo de mandato estabelecido. Parágrafo 1º. A 
remuneração dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas, a quem compete deliberar sobre a respectiva 
distribuição do valor designado. Parágrafo 2º. Os Diretores tomarão posse na forma do que dispõe o Artigo 149 da Lei 6.404/76 e estarão 
sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades decorrentes do cargo, contemplados na mesma Lei. Artigo 
6º. Os Diretores deverão dirigir e administrar a Sociedade, representando-a em questões judiciais ou extrajudiciais. Parágrafo Único. O 
desempenho pelos Diretores dos seguintes atos administrativos está condicionado à aprovação prévia dos acionistas por maioria de votos: 
(i) concessão de empréstimos ou financiamentos, em qualquer quantia, para terceiros, inclusive para qualquer acionista da Companhia, em 
valor excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), salvo se concedidos a companhias que a Sociedade participe, no curso normal 
dos negócios; (ii) aquisição de ativos, alienação ou garantia sobre os ativos da Sociedade ou de uma relevante porção dos ativos da 
Sociedade, bem como a caução ou cessão de receitas ou direitos de crédito como garantia a quaisquer obrigações de terceiros. Considera-
se “relevante” o valor excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (iii) concessão de quaisquer garantias a obrigações para o 
benefício de terceiros, exceto a concessão de garantias para o benefício de companhias que a Sociedade participe e que seja no curso 
normal dos negócios; (iv) celebração de quaisquer contratos ou transações que não façam parte do curso normal dos negócios da 
Sociedade ou cujos termos ou condições não estejam de acordo com as práticas, normais de mercado; (v) celebração de contratos com 
fornecedores em quantia excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (vi) nomeação de procuradores com poderes para praticar 
os atos relacionados nesta cláusula;(vii) constituição, dissolução e liquidação das subsidiárias da Sociedade; (viii) votação, no interesse da 
Sociedade, em outras companhias para praticar os atos relacionados nesta cláusula; (ix) celebração de contratos que possam afetar a 
participação detida pela Sociedade em outras companhias; (x) aquisição, alienação, comodato ou oneração de bens imóveis;(xi) celebração 
de contratos de locação em montante que exceda R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (xii) doação ou contribuições a partidos e 
organizações políticas quando autorizado por lei; (xiii) investimentos em valores que excedam a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
(inclusive quando se trate de leasing); e (xiv) celebração de contratos ou obrigações envolvendo a transferência ou o recebimento de 
tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade industrial. Artigo 7º. A Sociedade se vinculará mediante: (a) a assinatura conjunta 
de ambos os Diretores; ou (b) a assinatura de qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador nomeado atuando dentro dos limites 
de seus poderes; ou (c) a assinatura conjunta de dois procuradores nomeados atuando dentro dos limites de seus poderes. Parágrafo 
Único: As procurações em nome da Sociedade deverão ser sempre outorgadas mediante assinatura dos 2 (dois) Diretores, pelo prazo 
máximo de 2 (dois) anos, excetuando-se procurações outorgadas para fins judiciais, as quais serão outorgadas por prazo indeterminado. As 
procurações deverão ser consistentes com os termos, condições e limitações estabelecidas no Contrato Social e poderão ser revogadas a 
qualquer tempo, com ou sem causa. Artigo 8º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, um substituto deverá ser eleito pela Assembleia 
Geral de Acionistas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do evento que deu causa à vacância. Conselho Fiscal. 
Artigo 9º. Nos termos da Lei 6.404/76, qualquer acionista detentor de pelo menos 10%(dez por cento) das ações com direito a voto pode 
requerer a instalação do Conselho Fiscal, que será composto por 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes, expressamente 
indicados para substituir os membros efetivos. Assembléia Geral de Acionistas. Artigo 10. As Assembleias Gerais de Acionistas serão 
convocadas na forma da Lei, pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência, por qualquer diretor que indicará um secretário para a reunião. 
Artigo 11. As Assembleias Gerais de Acionistas serão realizadas: (a) ordinária e anualmente, com a finalidade prevista no artigo 132 da Lei 
6404/76, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento do ano do exercício social; e (b) extraordinariamente, 
sempre que for considerado necessário para os interesses da Sociedade. Exercício Fiscal, Lucros e Dividendos. Artigo 12. O exercício 
fiscal terá início em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício fiscal serão elaborados o balanço 
geral e as demonstrações financeiras exigidas em Lei. Liquidação. Artigo 13. A Sociedade será liquidada rios casos previstos em lei. A 
Assembleia Geral de Acionistas ficará encarregada de eleger o liquidante, instalar o Conselho Fiscal e determinar a remuneração dos 
membros do referido Conselho. Disposições Gerais Aplicáveis. Artigo 14. A Sociedade assegurará a seus administradores, dirigentes e 
conselheiros fiscais, presentes e passados, nos casos em que não houver compatibilidade com os interesses da Sociedade e na forma 
definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício 
de cargo ou função na Companhia. Parágrafo Único. Sem prejuízo para o disposto no caput, a Companhia manterá contrato de seguro de 
responsabilidade civil (seguro D&O) permanente em favor de seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais para resguardá-los de 
quaisquer atos ou fatos pelos quais eventualmente venham a ser responsabilizados, cobrindo todo o período de exercício de seus 
respectivos mandatos. Artigo 15. Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições contidas na lei 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 e demais disposições aplicáveis.” Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela 
ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que, lida e 
aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelo presidente da mesa e por mim, 
secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa. Acionistas: Dialinvest 
Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva - Edilson PauIo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. - p.p. Fábio Machado. JUCESP 
197.828/20-6, em 10/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 8 dias do mês de dezembro de 
2020, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 4.667 - parte, 
Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: 
Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) aumento do capital de R$ 113.138.123,00 (cento e treze milhões, cento e trinta e oito mil, cento e vinte e três reais) 
mediante a emissão de 113.138.123 (cento e treze milhões, cento e trinta e oito mil, cento e vinte e três) ações a serem subscritas pela 
acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda., com a renúncia da outra acionista a seu direito de preferência na Subscrição, nos termos 
do Boletim de Subscrição anexo e pela integralização do aumento mediante pagamento em moeda corrente nacional; (ii) se aprovados os 
itens anteriores, alteração do artigo 4º do Estatuto Social que refletirá o aumento de capital; e (iii) consolidação do Estatuto Social da 
Sociedade. Deliberações: Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de 
votos, deliberaram: (i) Aprovar aumento do capital social de R$ 419.142.045,00 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e dois 
mil e quarenta e cinco reais) para R$ 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais) 
ou seja, um aumento de R$ 113.138.123,00 (cento e treze milhões, cento e trinta e oito mil, cento e vinte e três reais) mediante a emissão de 
113.138.123 (cento e treze milhões, cento e trinta e oito mil, cento e vinte e três) ações a preço de R$ 1,00 (um real) por ação. O capital social 
passará, assim, a ser de R$ 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais) dividido 
em 532.280.168 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito) ações sem valor nominal. A subscrição 
integral do aumento de capital será realizada pela acionista Dialinvest Serviços e Participações Ltda, com a renúncia da acionista 
PREAFIN III S.à r.l. a seu direito de preferência na Subscrição, nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo I), bem como a 
integralização do capital subscrito em moeda corrente nacional; (ii) Aprovar a alteração do artigo 4º para refletir o aumento de capital acima 
aprovado, cujo caput passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda 
corrente nacional e em bens, é de RS 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito 
reais) dividido em 532.280.168 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito) ações sem valor nominal.”; 
(iii) Aprovar, em virtude das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social, como segue: “Brasnefro Participações S.A.” 
Estatuto Social. Denominação, Sede, Objeto Social e Capital Social. Artigo 1º. Brasnefro Participações S.A. (“Sociedade”) é uma 
sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, vigorando por prazo 
indeterminado. Artigo 2º. A Sociedade têm sua sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, nº 4.667 - parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e fechar filiais, escritórios ou outras 
dependências em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º. O objeto social da Sociedade é a participação em outras sociedades, 
comerciais ou civis, na qualidade de acionista, quotista, associada ou sócia por qualquer outra forma, bem como a administração dessas 
participações e de outros bens próprios móveis e imóveis. Parágrafo Único. A Sociedade poderá emitir debêntures e outros títulos conforme 
estabelecido nas condições constantes da escritura de emissão e certificados relevantes e nos termos do disposto da Lei 6.404/76 e seus 
aditamentos. Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de  
R$ 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais) dividido em 532.280.168 
(quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito) ações sem valor nominal. Parágrafo 1º. Cada ação 
ordinária emitida deverá ter o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. Parágrafo 2º. As ações são 
indivisíveis em relação à Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo 
representante dos coproprietários. Diretoria. Artigo 5º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria formada por pelo menos dois 
diretores (conjuntamente denominados “Diretores” e, isoladamente, “Diretor”). Os Diretores estão dispensados da constituição de caução 
em garantia para o desempenho de suas funções e exercerão o cargo por um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. De 
qualquer modo, permanecerão os Diretores em seus cargos até a assembleia geral ordinária imediatamente seguinte ao término do prazo 
de mandato estabelecido. Parágrafo 1º. A remuneração dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas, a quem 
compete deliberar sobre a respectiva distribuição do valor designado. Parágrafo 2º. Os Diretores tomarão posse na forma do que dispõe o 
Artigo 149 da Lei 6.404/76 e estarão sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades decorrentes do cargo, 
contemplados na mesma Lei. Artigo 6º. Os Diretores deverão dirigir e administrar a Sociedade, representando-a em questões judiciais ou 
extrajudiciais. Parágrafo Único. O desempenho pelos Diretores dos seguintes atos administrativos está condicionado à aprovação prévia 
dos acionistas por maioria de votos: (i) concessão de empréstimos ou financiamentos, em qualquer quantia, para terceiros, inclusive para 
qualquer acionista da Companhia, em valor excedente a R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais), salvo se concedidos a companhias que a 
Sociedade participe, no curso normal dos negócios; (ii) aquisição de ativos, alienação ou garantia sobre os ativos da Sociedade ou de uma 
relevante porção dos ativos da Sociedade, bem como a caução ou cessão de receitas ou direitos de crédito como garantia a quaisquer 
obrigações de terceiros. Considera-se “relevante” o valor excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (iii) concessão de quaisquer 
garantias a obrigações para o benefício de terceiros, exceto a concessão de garantias para o benefício de companhias que a Sociedade 
participe e que seja no curso normal dos negócios; (iv) celebração de quaisquer contratos ou transações que não façam parte do curso 
normal dos negócios da Sociedade ou cujos termos ou condições não estejam de acordo com as práticas, normais de mercado; (v) 
celebração de contratos com fornecedores em quantia excedente a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (vi) nomeação de procuradores 
com poderes para praticar os atos relacionados nesta cláusula;(vii) constituição, dissolução e liquidação das subsidiárias da Sociedade; (viii) 
votação, no interesse da Sociedade, em outras companhias para praticar os atos relacionados nesta cláusula; (ix) celebração de contratos 
que possam afetar a participação detida pela Sociedade em outras companhias;(x) aquisição, alienação, comodato ou oneração de bens 
imóveis;(xi) celebração de contratos de locação em montante que exceda R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (xii) doação ou 
contribuições a partidos e organizações políticas quando autorizado por lei; (xiii) investimentos em valores que excedam a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais) (inclusive quando se trate de leasing); e (xiv) celebração de contratos ou obrigações envolvendo a transferência ou 
o recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade industrial. Artigo 7º. A Sociedade se vinculará mediante: (a) a 
assinatura conjunta de ambos os Diretores; ou (b) a assinatura de qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador nomeado atuando 
dentro dos limites de seus poderes; ou (c) a assinatura conjunta de dois procuradores nomeados atuando dentro dos limites de seus 
poderes. Parágrafo Único: As procurações em nome da Sociedade deverão ser sempre outorgadas mediante assinatura dos 2 (dois) 
Diretores, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, excetuando-se procurações outorgadas para fms judiciais, as quais serão outorgadas por 
prazo indeterminado. As procurações deverão ser consistentes com os termos, condições e limitações estabelecidas no Contrato Social e 
poderão ser revogadas a qualquer tempo, com ou sem causa. Artigo 8º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, um substituto deverá 
ser eleito pela Assembleia Geral de Acionistas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do evento que deu causa à 
vacância. Conselho Fiscal. Artigo 9º. Nos termos da Lei 6.404/76, qualquer acionista detentor de pelo menos 10%(dez por cento) das 
ações com direito a voto pode requerer a instalação do Conselho Fiscal, que será composto por 3 (três) membros efetivos e seus respectivos 
suplentes, expressamente indicados para substituir os membros efetivos. Assembléia Geral de Acionistas. Artigo 10. As Assembleias 
Gerais de Acionistas serão convocadas na forma da Lei,pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência, por qualquer diretor que indicará um 
secretário para a reunião. Artigo 11. As Assembleias Gerais de Acionistas serão realizadas: (a) ordinária e anualmente, com a finalidade 
prevista no artigo 132 da Lei 6404/76, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento do ano do exercício social; e 
(b) extraordinariamente, sempre que for considerado necessário para os interesses da Sociedade. Exercício Fiscal, Lucros e Dividendos. 
Artigo 12. O exercício fiscal terá início em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício fiscal 
serão elaborados o balanço geral e as demonstrações financeiras exigidas em Lei. Liquidação. Artigo 13. A Sociedade será liquidada nos 
casos previstos em lei. A Assembleia Geral de Acionistas ficará encarregada de eleger o liquidante, instalar o Conselho Fiscal e determinar 
a remuneração dos membros do referido Conselho. Disposições Gerais Aplicáveis. Artigo 14. A Sociedade assegurará a seus 
administradores, dirigentes e conselheiros fiscais, presentes e passados, nos casos em que não houver compatibilidade com os interesses 
da Sociedade e na forma definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela 
prática de atos no exercício de cargo ou função na Companhia. Parágrafo Único. Sem prejuízo para o disposto no caput, a Companhia 
manterá contrato de seguro de responsabilidade civil (seguro D&O) permanente em favor de seus administradores, dirigentes e conselheiros 
fiscais para resguardá-los de quaisquer atos ou fatos pelos quais eventualmente venham a ser responsabilizados, cobrindo todo o período 
de exercício de seus respectivos mandatos. Artigo 15. Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições contidas 
na lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais disposições aplicáveis.” Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os 
presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada assembleia, sendo lavrada a presente 
ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelo presidente da mesa e 
por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson PauIo de Oliveira - Secretário da Mesa. Acionistas: 
Dialinvest Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva - Edilson PauIo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. - p.p. Fábio Machado. 
JUCESP 545.955/20-8, em 23/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 6 de novembro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 6 dias do mês de novembro 
de 2020, na sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 4.667 
- parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson Paulo de Oliveira. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: 
Dispensada a convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a aplicação de normas padronizadas para todas as sociedades integrantes do grupo de sociedades Fresenius 
Medicai Care, conforme definido durante a Assembleia. Deliberações: As Acionistas deliberaram e, considerando que as Acionistas e a 
Sociedade são integrantes do grupo de sociedades Fresenius Medicai Care (“Grupo FME”), cuja controladora final é a Fresenius Medicai 
Care AG&Co. KgaA (a “Controladora”); e considerando que como parte de seu sistema global de normas de governança, a Controladora 
pretende assegurar que certas normas padronizadas relacionadas à conduta comercial, comportamento no local de trabalho e outros 
aspectos relevantes, se aplicarão a todos os empregados do Grupo FME, sendo que, tais regras incluirão todos os códigos, políticas, 
manuais e Procedimentos Padronizados emitidos, adotados e distribuídos por divisões ou sedes regionais a uma ou várias subsidiárias do 
Grupo FME (em conjunto, “Normas FME”), aprovaram por unanimidade que: 1. Quaisquer Normas FME determinadas pelo Conselho de 
Administração do Sócio da Controladora como sendo aplicável globalmente ou a um grupo determinado que inclua a Sociedade, se aplicará 
diretamente à Sociedade, suas atividades comerciais, operações e seus administradores, empregados e trabalhadores. 2. Os Diretores 
estão instruídos a tomar todas as medidas necessárias para implementar as respectivas Normas FME no âmbito da Sociedade. Isto inclui, 
mas não se limita a tomar todas as medidas legais trabalhistas e de recursos humanos necessárias para assegurar que tais políticas 
vinculem todos os empregados da Sociedade. Além disso, os administradores são orientados a reportar à Controladora os progressos 
alcançados na implementação das respectivas Normas FME aos Acionistas da Sociedade no prazo de 6 meses a contar da data desta 
Assembleia, bem como após a conclusão da correspondente implementação. 3. Os Diretores se absterão de implementar quaisquer das 
respectivas Normas FME de acordo com o item 2 acima se considerarem que violam (no todo ou em parte) as leis, regulamentos ou práticas 
locais aplicáveis ou que não são exequíveis no âmbito da Sociedade. Neste caso, os, administradores são instruídos a seguir o processo de 
modificação e implementação de Políticas como definido e comunicado pela pessoa ou departamento emissor das Políticas. 4. Os Diretores 
são, ademais, instruídos a tomar todas as medidas necessárias para implementar as Normas FME no âmbito daquelas pessoas jurídicas 
contabilmente consolidadas no Grupo FME e nas quais a Sociedade detenha sozinha ou em conjunto com outros integrantes do Grupo FME, 
todas as ações ou quotas ou a maioria da participação (“Sociedades Subsidiárias”). Isto inclui aprovar, em reunião de sócios das Sociedades 
Subsidiárias, matérias com finalidade equivalente à da presente Assembleia de Acionistas. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra 
a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, foi assinada pelos acionistas, pelos diretores eleitos, pelo 
presidente da mesa e por mim, secretário da mesa. Edson Pereira da Silva - Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário 
da Mesa. Acionistas: Dialinvest Serviços e Participações Ltda. - Edson Pereira da Silva - Edilson Paulo de Oliveira. Preafin III S.à r.l. - p.p. 
Fábio Machado. JUCESP 126.655/21-2, em 03/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

TI é coisa de mulher, sim!

Conhecida como uma 
das áreas mais mas-
culinas do mercado 

de trabalho, a Tecnologia da 
Informação (TI) vive uma 
“mudança de ares” provo-
cada pelo aumento de pro-
fissionais femininas nos últi-
mos anos, porém os índices 
ainda estão longe de serem 
igualitários. A mulher em TI 
representa apenas 20% do 
total dos profissionais inse-
ridos no mercado.

Dados apresentados pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da 
Economia, apontam um 
crescimento de 60% na re-
presentatividade feminina na 
área de TI nos últimos cinco 
anos - passando de 27,9 mil 
mulheres para 44,5 mil.

Esse índice também não 
é diferente em outros paí-
ses. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, mulheres ocu-
pam 25% dos empregos em 
TI, de acordo com o último 
censo realizado.

Em todo mundo, estima-
-se que há mais de 580 mil 
profissionais no setor de 
tecnologia. Nurielly Caroline 
Brizola, CTO da startup Ga-
sola - que conecta empresas 
que possuem frota com pos-
tos de combustíveis de todo 
o Brasil, por meio de uma 
plataforma 100% digital - 
faz parte desta estatística.

Formada em análise e 
desenvolvimento, Nurielly 
ressalta que empresas tem 
criado iniciativas como cur-
sos exclusivos para mulheres 
e mentoria na área de TI, e 

ações como estas tem pro-
porcionado mais oportuni-
dades para o sexo feminino.

A CTO da Gasola conta 
que desde criança, o maior 
interesse era por brinquedos 
eletrônicos, carrinhos ou 
objetos que possuíam algum 
tipo de interação mecânica. 
A brincadeira consistia em 
desmontar e montar nova-
mente todos os componen-
tes. “Com o passar dos anos, 
os brinquedos passaram a 
ser computadores. Com 15 
anos eu trabalhava em casa 
com manutenção e limpeza 
de computadores. Instalava 
programas e jogos para vi-
zinhos. Aos 18 anos fui tra-
balhar em uma lan house e 
entrei num curso técnico em 
informática, focado em pro-
gramação. Foi nesse curso 

que descobri o que eu real-
mente queria seguir profis-
sionalmente”, relembra.

Nurielly, que residia em 
Telêmaco Borba, no Paraná, 
enfrentou dificuldades para 
conseguir uma vaga na área de 
programação na cidade. “O 
município que eu morava é 
movido por uma fábrica de pa-
pel. Não tinha muitas oportuni-
dades na área de programação. 
Então, quando acabei o curso 
técnico, resolvi guardar dinhei-
ro e fui para Maringá (PR) fazer 
um tecnólogo e procurar por 
emprego na área”.

Em Maringá, Nurielly ficou 
por três anos e integrou em-
presas como desenvolvedora. 
Tempos depois, recebeu pro-
posta para um trabalho em Blu-
menau (SC). Neste período ela 
foi indicada para a Gasola.
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SINDICATO DOS RODOVIARIOS DE ITAPERUNA
EDITAL APURAÇÃO DE ELEIÇÕES

 Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, na sede do
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Itaperuna,
localizada na  Rua Noêmia Godinho Bitencourt nº 338 – Padre Humberto
Lindelauf – Itaperuna – RJ, Às dezessete horas e trinta minutos, foi apura-
da as eleições realizadas, em primeiro escrutínio, conforme Edital de Con-
vocação publicado no Jornal “MONITOR MERCANTIL” do 25 de junho de
2021 fls. 17, o que gerou a CHAPA ÚNICA registrada conforme publicação
feita no dia  13 de julho de 2021 , as folhas 06 do jornal “ MONITOR
MERCANTIL”. para composição da Diretoria Efetiva, suplente, Conselho
Fiscal – titular e suplente e Delegados Representantes junto à Federação,
para o quadriênio de dois mil e vinte um a dois mil e vinte e cinco, tendo sido
eleita a CHAPA ÚNICA, assim constituída:DIRETORIA–EFETIVA: André
Luiz Faria Fernandes, José Luiz Fernandes, Cristina Faria
Fernandes, Raquel Toledo Duarte, Jose Donato Duarte, Fabiano
Faria Fernande, Ari Spoladore. DIRETORIA SUPLENTE: Paulo
Espindola Sotinho, Antonio Germano da Silva, Emilio Rodrigues
de Barros, Elisangela Machado Moreira. CONSELHO FISCAL EFETI-
VO: Zilton Rodrigues da Silva, Fabio Fernandes, Sebastião Vieira
Marques Filho SUPLENTES: Andynne Cruz Basílio, Berlito Noguei-
ra Grilo, Moacir Donato Duarte. DELEGADOS REPRESENTANTES JUN-
TO A FEDERAÇÃO: José Luiz Fernandes, André Luiz Faria
Fernandes Não foi apresentado quaisquer recursos ou protestos, ver-
bais ou escritos, declarando-se desta forma eleita a CHAPA
ÚNICA registrada, para cumprir o mandato de quatro anos, que terá início
em vinte e um de julho de dois mil e vinte e um a vinte de julho de dois mil e
vinte e cinco, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias corridos para
impugnação da eleição, após a publicação resumida deste termo, cumprin-
do, assim, as determinações legais pertinentes. Rio de Janeiro, 29 de julho
de 2021 – André Luiz Farias Fernandes - Presidente

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ N° 13.912.675/0001-59 NIRE 333.0029771-5

AGO/E (Lavrada sob forma de sumário, conforme facultado pelo Art. 130 §1° 
da Lei 6.404/76). Dia, hora e local: Em 25/06/21, às 11h, em formato exclusi-
vamente digital conforme autorizado pela Media Provisória n° 931 de 30/03/20, 
por meio da plataforma Zoom. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Dio-
go Valle Bueno, que convidou a mim, Alexandre Rodrigues Tavares, para se-
cretariar a reunião. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social da Cia., conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. 
Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, 
conforme dispõe o §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Ordem do dia: Em sede de 
AGO: 1. Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao 
exercício encerrado em 31/12/20; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado 
de exerc./20. Em sede de AGE: i. Tomar conhecimento da renúncia do Conse-
lheiro de Administração, deliberar sobre a eleição de novo membro do Conselho 
de Administração. ii. Deliberar sobre a remuneração global anual dos adminis-
tradores da BRF Biorefino de Lubrificantes S/A para o período de abril/21 a mar-
ço/22. Deliberações conforme a ordem do dia: Dando início à AGO da Cia., os 
acionistas presentes, por unanimidade de votos, deliberam: 1) Aprovar o Rela-
tório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis do exerc./2020. 2) 
Aprovar a absorção parcial do prejuízo apurado no exerc./20 findo em 31/12/20, 
no valor de R$ 21.449.419,00, pelo saldo total em Reservas de Lucros no valor 
de R$ 153.855,00 e o restante do resultado negativo do exerc./20 seja alocado 
na conta de Prejuízos Acumulados. Ato contínuo, e sede de AGE, os acionistas 
presentes, por unanimidade de votos, deliberam: i. Tomam conhecimento da 
renúncia do Sr. Rodrigo Dias Calado do Amaral, nos termos da carta de renún-
cia anexo I desta Ata , e elegem o Sr. Klaus Nolte, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, RG 081764524IFPRJ e CPF 012.959.717-12, residente 
e domiciliado no RJ/RJ a Rua Correia Vasques, 250, CEP 20211-140, como 
Presidente do Conselho de Administração da BRF Biorefino de Lubrificantes 
a partir da data desta Assembleia em substituição ao conselheiro renunciante 
para cumprir o mandato que se encerra no dia 01/08/22. ii. Aprovam a fixação da 
remuneração anual global dos administradores para o período de competência 
de abril/21 até março/22 no montante total de até R$ 97.930,48. Encerramento, 
lavratura, aprovação e assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como nin-
guém se manifestou, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada em 4  vias de igual teor e forma. 
Certifico que a presente é cópia original da lavrada em livro próprio. Duque de 
Caxias, 25/06/21. Diogo Valle Bueno - Presidente da Mesa; Alexandre Rodri-
gues Tavares - Secretário. Acionistas: Alexandre Rodrigues Tavares - Petrobras 
Distribuidora S.A.; Diogo Valle Bueno - Luís Gustavo Poli - RRF Participações e 
Administração de Empresas S.A. Jucerja nº 4121028 em 08/07/21. 

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ N° 13.912.675/0001-59 - NIRE 333.0029771-5

96ª RCA: Ao 01/07/21 na Sede da Cia., na Av. Fabor s/n, Campos Elíse-
os, Duque de Caxias/RJ, realizou-se a 96ª RCA, sob a presidência do Sr. 
Klaus Nolte e com a presença dos conselheiros, Sr. Diogo Valle Bueno e Sr. 
Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos e Sr. Paulo Geraldo Vilarinho. Iniciada 
a reunião às 14:30h, o Presidente convidou o Sr. Diogo Valle Bueno para 
secretariar os trabalhos e passou-se ao exame do Seguintes Assuntos: 
- Item 1 - Pauta 001/20 - Renúncia de Diretor - O Conselho tomou conheci-
mento da renúncia do Sr. Glauco Maximiano de Campos ao cargo de Diretor 
de Operação e Manutenção a partir de 07/06/21 conforme carta constante 
do anexo I. - Item 2 - Pauta 002/20 - Eleição de Diretor. Atendendo ao Art. 
19, inciso xii, do Estatuto Social da Cia., o Conselho deliberou, por unani-
midade, aprovar, em substituição a de Glauco Maximiano de Campos, e a 
eleição de Felipe Marcos Varela Sant Anna, brasileiro, casado, advogado, 
C.I. OAB/RJ n° 124.394 , CPF n° 090.678.147-76, com domicílio comercial 
à Rua Correia Vasques, 250/6°andar, Cidade Nova/RJ, CEP 20211-140, in-
dicado pelo acionista Petrobras Distribuidora S/A. para exercer o cargo de 
Diretor de Operação e Manutenção para cumprir, a partir de 01/07/21, o res-
tante do mandato de 2  anos, cujo período de gestão vigora desde 01/08/20 
a 31/07/22. O Diretor ora eleito, presente à reunião, manifestou aceitação 
ao cargo e declara, sob as penas da lei, que não se encontra incurso em 
qualquer crime ou impedimento de qualquer outra ordem ao exercício das 
atividades empresarias, tomando posse na forma do termo constante do 
anexo II. Klaus Nolte - Presidente da Mesa /Conselheiro; Diogo Valle Bueno 
- Conselheiro/Secretário; Paulo Geraldo Vilarinho - Conselheiro; Oswaldo de 
Carvalho Barbosa Ramos - Conselheiro. Jucerja nº 4169198 em 22/07/21. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 236, 240 E 242-B CENTRO
Tel.: (21) 3133-2207 - E-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS

AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO TIGIPIO em face de FLÁVIO DAMA SAFI, SILVANA
BALZANO SAFI, MICHEL SAFI e CRISTIANO SAFI - PROCESSO

Nº 0020986-66.2016.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LEDIR DIAS DE ARAUJO – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessa-
dos, e especialmente ao(s) condôminos(es)
supramencionado(s) - FLÁVIO DAMA SAFI, SILVANA BALZANO
SAFI, MICHEL SAFI e CRISTIANO SAFI - que será realizado o
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E  ELETRÔNICO/
ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leilo-
eiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do
CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e
do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encer-
rado no dia 24/08/2021 às 15:30h e, não havendo licitantes, se
iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou supe-
rior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 31/08/2021
às 15:30h. O Leilão presencial será realizado e encerrado si-
multaneamente na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s),
no seguinte local: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, situa-
do na Avenida Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008 - Castelo -
20020-000. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de ava-
liação às fls. 975e) Apartamento 601, Da Rua Sá Ferreira Nº 19,
Copacabana – RJ 216m². Matriculado no 5º RGI sob o nº 18.193
e na Prefeitura sob o nº IPTU: 0.291884-5. (....) AVALIO INDIRETA-
MENTE o Imóvel acima descrito, em R$ 2.582.280,00 (Dois Mi-
lhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta
Reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os inte-
ressados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, fi-
cando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (FLÁVIO DAMA SAFI,
SILVANA BALZANO SAFI, MICHEL SAFI e CRISTIANO SAFI)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC,
sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS
AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS
DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE.
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 15 de
julho de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo
__. (ass.) LEDIR DIAS DE ARAUJO – Juiz de Direito.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/ME Nº 27.626.647/0001-80 - NIRE 33.3.0031438-5

Ata de AGE em 31/05/21. 1. Data, Hora e Local: no dia 31/05/21, às 15h, na 
sede da Cia., localizada na Av. Fued Moisés LT S/N, Tribobó, São Gonçalo/
RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do 
art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976 (“LSA”), face à presença da totalidade dos 
acionistas da Cia.. 3. Composição da Mesa: Presidente: Victor Leonardo 
Ferreira de Araújo Coutinho; e Secretário: Marcelo Villela de Cunha Gomes. 
4. Ordem do Dia: deliberar sobre a intenção, dos acionistas da Cia. em re-
duzir o capital social da Cia., por considerá-lo excessivo, no montante total 
de até R$124.622.440,67, nos termos do art. 173 da LSA. 5. Deliberações: 
Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da 
Cia. deliberaram e aprovaram, sem ressalvas, a intenção de reduzir o capital 
social da Cia. no montante total de até R$124.622.440,67, nos termos do 
art. 173 da LSA (“Redução de Capital”). 5.1. A Redução de Capital somente 
tornar-se-á efetiva mediante: (i) término do prazo de 60 dias contados da 
publicação do extrato desta ata, desde que não impugnada por credores ou, 
caso impugnada, que referida impugnação seja quitada ou contestada judi-
cialmente, nos termos do art. 174 da LSA; e (ii) deliberação, em nova AGE 
de acionistas da Cia., pela efetiva Redução de Capital, com a consequente 
alteração do Estatuto Social da Cia. para refletir tal Redução de Capital. 5.2. 
Por fim, fica a administração da Cia., desde já, autorizada a praticar todos os 
atos que sejam necessários para implementar as deliberações aprovadas 
nesta Assembleia, incluindo a publicação desta ata em jornal. 6. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a 
presente Ata em forma de sumário, conforme admitido pelo art. 130, §1º, da 
LSA, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 
Fica autorizada a publicação da presente Ata com omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, §2º, da LSA. 7. Assi-
naturas: Presidente da Mesa: Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho. 
Secretário: Marcelo Villela de Cunha Gomes. Acionistas presentes: Marília 
Ferreira de Araújo Coutinho e Espólio de José Carlos Pires Coutinho. São 
Gonçalo, 31/05/21. Mesa: Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho - 
Presidente; Marcelo Villela de Cunha Gomes - Secretário. Acionistas: Ma-
rília Ferreira Araújo Coutinho, Espólio de José Carlos Pires Coutinho.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO “BLOCO CARNAVALESCO ALEGRIA DA FREGUESIA”
O BLOCO CARNAVALESCO ALEGRIA DA FREGUESIA, vem,
representado aqui pelo Sr. JULIO CESAR ALVES OLIVEIRA,
CONVOCAR, por meio desse edital, todos os interessados e
interessadas, para Assembleia Geral constitutiva da Associação,
que será realizada VIRTUALMENTE, em razão das restrições
sociais da pandemia, no dia 06/08/2021, às 11:00 horas, com a
seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do Estatuto e Constituição da
Associação 2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria e do Conselho
Deliberativo A reunião será realizada por meio de uma
plataforma Google Meet, com identificação dos presentes. Por
questões de segurança, o link da reunião será disponibilizado
a partir de quinze minutos antes da sua realização para aqueles
que enviarem e-mail com identificação (RG e CPF) para o
endereço eletrônico alexandrevalle.advogados@gmail.com,
manifestando seu interesse em participar da Assembleia.
Aqueles e aquelas que não puderem comparecer poderão se
fazer representar por um procurador, com procuração
respeitando os ditames legais e enviada até o dia anterior para o
mesmo e-mail em que manifestou seu interesse. Contando com a
presença e participação de todos os interessados e
interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.

JULIO CESAR ALVES OLIVEIRA
Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2021

SEGUNDA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, 
Dr. Mario Cunha Olinto Filho - Juiz Titular, do Cartório da 2ª Vara Cível da 
Regional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, 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 Av. Luiz Carlos 
Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3385-8700 e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Procedimento 
Comum - Enriquecimento sem Causa, nº 0002351-86.2006.8.19.0209, requerida 
por TRANSCHILDREN TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, em face de JOSE 
CARLOS SUCUPIRA GONÇALVES. Assim, pelo presente edital, INTIMA o 
executado JOSE CARLOS SUCUPIRA GONÇALVES, CPF 664.327.587-34, na 
forma do Art 513, IV do CPC, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, 
para pagar a quantia indicada pelo credor (R$ 14.299,39) acrescida de custas, 
observadas as regras de intimação do artigo 513, § 2º, do CPC, no prazo de 15 
dias (corridos - vide parágrafo único do art. 219, do CPC), sob pena de multa de 
10% e honorários advocatícios sobre o total do débito, além de penhora imediata, 
inclusive na modalidade “on line”. Decorrido o prazo sem pagamento, certifique o 
cartório e proceda-se inicialmente à penhora “on line”. Caso indicado bem que não 
dinheiro ou frustrada ou insuficiente a penhora “on line”, proceda-se a extração 
de mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo 
credor. Intime-se ainda o devedor para ciência de que, transcorrido o prazo para 
pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias (úteis - vide art. 219, caput, do CPC) 
para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação. “Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2021. Eu, Adriana Souza Pinho 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/25173, digitei. E eu, Luciane Saintive 
Barbosa - Responsável pelo Expediente - Matr. 17434, o subscrevo.

Três perguntas: a LGPD e o início da aplicação das sanções
Por Jorge Priori

As penalidades ad-
ministrativas pre-
vistas na Lei Ge-

ral de Proteção de Dados 
(LGPD – Lei 13.709, de 
14 de agosto de 2018), co-
meçam a valer a partir do 
dia 1º de agosto, próximo 
domingo. Por mais que a 
lei tenha sido publicada há 
quase 3 anos e esteja em 
vigência há quase 1 ano, as 
empresas, órgãos e institui-
ções tiveram este período 
para se adaptarem antes do 
início da aplicação dessas 
sanções (artigos 52, 53 e 
54), incluindo a famigerada 
multa que pode chegar até 
R$ 50 milhões.

Mesmo assim, frequen-
temente nós temos nos de-
parado com casos como o 
megavazamento de dados 
do início de 2021, em que 
os responsáveis pelos ban-
cos de dados expostos não 
se pronunciaram sobre o 
incidente, ficando no mais 
absoluto silêncio, apesar de 
a LGPD determinar que 
eles deveriam ter avisado 
os titulares dos dados vaza-
dos e a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD).

Temos também o caso 
do Linkedin, que recente-
mente voltou a ser notícia 
com relação ao vazamento 

de dados dos seus usuá-
rios. Em abril, a Linkedin 
Corporation Inc, sediada 
nos Estados Unidos, teria 
sofrido o vazamento de in-
formações de 500 milhões 
de usuários. Em junho, 
teriam sido 700 milhões. 
A empresa reconheceu o 
problema, mas diminuiu 
a sua gravidade. Num ma-
labarismo retórico ímpar, 
no último dia 29 de junho, 
a Linkedin conseguiu dizer 
que o segundo vazamento 
“não se tratava de uma vio-
lação de dados”, mas que 
a “investigação inicial da 
empresa havia descoberto 
que os dados haviam sido 
extraídos do Linkedin e de 
outros sites”. Por mais que 
a empresa e seus servido-
res estejam no exterior, 
ela opera no Brasil, aten-
dendo usuários brasileiros 
e tendo que respeitar a le-
gislação brasileira.

Como os desafios são 
muitos, aproveitamos a 
oportunidade para con-
versarmos sobre o início 
da aplicação das sanções 
da LGPD com o advoga-
do Márcio Chaves, sócio 
responsável da área de Di-
reito Digital do Almeida 
Advogados, professor e co-
ordenador de cursos de for-
mação e do MBA de Priva-
cidade e Proteção de Dados 
do Cedin.

Como você tem visto a 
aplicação da LGPD?

Neste quase 1 ano de vi-
gência, a LGPD tem sido 
aplicada em 3 situações: a 
primeira é nas relações con-
tratuais, onde as empresas 
que já se adequaram co-
bram contratualmente das 
empresas com as quais se 
relacionam, como clientes, 
parceiros e fornecedores, 
a conformidade com a lei. 
A comprovação vai muito 
além de simples cláusulas 
contratuais, uma vez que o 
papel aceita tudo, e avança 
para a exigência de evidên-
cias de conformidade. É a 
mais real e imediata conse-
quência da lei, pois a em-
presa que não estiver em 
conformidade pode sim-
plesmente perder um novo 
negócio, ou até mesmo um 
antigo cliente, pelo medo, 
bastante fundado, da res-
ponsabilidade solidária pre-
vista na LGPD.

A segunda é a judicia-
lização, pois o Brasil é um 
país bastante judicializado, 
inclusive pela facilidade de 
acesso à justiça advinda, 
principalmente, nas rela-
ções trabalhistas e de con-
sumo. Centenas de ações 
já foram decididas com 
base na LGPD, individuais 
e coletivas, e as empresas 
condenadas têm recebido 
consideráveis indenizações 

a pagar, além das despesas 
indiretas com advogados, 
correspondentes, prepostos 
e custas processuais.

A terceira, que parece ser 
a única que é regularmente 
citada quando o assunto é 
a LGPD, é a atuação, ain-
da que limitada, da ANPD, 
órgão responsável pela fis-
calização e aplicação de pe-
nalidades administrativas. A 
ANPD já está a todo vapor 
na sua estruturação, orga-
nização e regulamentação 
de diversos pontos que de-
la carecem, inclusive, com 
grande engajamento da so-
ciedade civil em consultas 
públicas. A Autoridade tem 
o grande desafio de conse-
guir exercer seu papel fisca-
lizador e punitivo o quanto 
antes, já que a partir de 1º 
de agosto, a vigência das 
penalidades administrativas 
passa a valer. 

A aplicação das san-
ções da LGPD já foi Bre-
gulamentada?

Ainda não, e isso gera 
mais riscos do que pode 
soar como um motivo de 
alívio. Embora uma regu-
lamentação que permita à 
ANPD fiscalizar e aplicar 
as penalidades ainda esteja 
sendo discutida, inclusive 
com a participação da so-
ciedade civil por meio da 
consulta pública que con-

tou com centenas de contri-
buições ao texto proposto 
pela Autoridade, enquanto 
não se tiver um texto final 
aprovado, publicado e vi-
gente, poderá haver uma 
grande insegurança quanto 
ao que pode vir dessa regu-
lamentação.

Esta insegurança é ainda 
maior uma vez que a LGPD 
já está em vigor, dando ple-
nos direitos aos titulares 
quanto aos direitos trazidos 
na proteção da privacidade, 
podendo acarretar na atua-
ção por outras autoridades, 
como os Ministérios Públi-
cos e Procons, fazendo as 
vezes da ANPD, ainda que 
expressamente proibido pe-
la LGPD.

No início de 2021, nós 
tivemos o episódio que 
ficou conhecido como 
megavazamento de da-
dos. Os responsáveis pe-
las bases de dados que 
foram vazados ficaram 
em silêncio, apesar de a 
LGPD determinar que 
eles deveriam ter comu-
nicado o vazamento aos 
seus titulares e a ANPD. 
O fato deste episódio ter 
ocorrido antes do início 
da aplicação das sanções 
implica que estes respon-
sáveis não responderão 
pelo silêncio com que 
trataram este caso?

Este episódio foi apenas 
um das dezenas que ocorre-
ram e ganharam exposição 
nos noticiários apenas em 
2021. Todos esses casos já 
encontraram uma LGPD 
vigente quanto à obrigação 
de comunicar o incidente. 
Aliás, essa é uma das maio-
res novidades trazidas pela 
LGPD: a mudança do com-
portamento do “nice to ha-
ve” (bom ter) para o “must 
have” (tem que ter) quando 
se trata da comunicação dos 
incidentes.

Antes, a comunicação era 
considerada uma boa práti-
ca de segurança da informa-
ção, mas que quase nunca 
era feita pelas empresas pe-
lo temor das consequências 
dessa publicidade negativa 
e, principalmente, por não 
haver uma obrigação legal 
para tanto. Agora não. A 
LGPD deixa clara a obriga-
ção de comunicar tanto os 
titulares quanto à ANPD 
sempre que o incidente de 
segurança possa acarretar 
risco ou dano relevante.

Não comunicar passa a 
ser uma nova violação à lei, 
trazendo todas as consequ-
ências que falamos anterior-
mente, e cai por terra aquela 
velha estratégia que muitas 
empresas ainda adotam de 
esperar acontecer um inci-
dente para procurarem se 
adequar à LGPD.



7Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 30 de julho de 2021 Financeiro

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.
CNPJ Nº 03.568.496/0001-92 / NIRE 33300298291

Ata da Assembléia Geral Ordinária. Data, Hora e Local: 18/05/2021, às 10h, 
na sede social, na Rua da Ajuda 35, Salão 1401 - RJ/RJ, Centro. Convoca-
ção e Presença: Dispensadas as formalidades da convocação haja vista a 
presença da totalidade dos subscritores do capital social da Sociedade, em 
conformidade com o § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: 
Ricardo Linhares Colares; Secretário: Renardo Linhares Colares. Ordem do 
Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1 Neste ato os conselhei-
ros outorgam à Cia. a mais ampla, plena, ampla, irrevogável, irretratável, rasa 
e geral quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido 
pela Cia. em razão do exercício de seus cargos de membros do Conselho de 
Administração, declarando estarem cientes de que não têm nada a reclamar da 
Cia. em relação a ou em decorrência do exercício do cargo de Conselheiros ou 
da presente renúncia, a qualquer tempo, seja a que título for. 2 A Cia. outorga 
plena, rasa e irrevogável quitação aos membros do Conselho de Administra-
ção, para nada deles reclamarem, seja a que título for, em juízo ou fora dele, 
renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e supervenien-
te relativo aos atos de gestão praticados por este no exercício de suas funções. 
A Cia. agradece aos conselheiros pelos relevantes serviços prestados. 3 Fica 
extinto o Conselho de Administração da Cia., representados por seus mem-
bros, o Sr. Ricardo Linhares Colares, CI n° 08.544.484-2 Detran/RJ, CPF 
n° 021.922.357-20 como Vice-Presidente, o Sr. Renardo Linhares Colares 
CI nº 99.975 OAB/RJ., portador do CPF n° 021.911.917-11, e como Conse-
lheiro o Sr. Aldacir Medeiros Junior, brasileiro, casado, engenheiro Civil, CI 
nº. 83.105.674-7, CREA/RJ, CPF nº. 698.945.907-72, todos com endereço na 
sede da Sociedade. 4 Fica aprovada a revogação do antigo 1º até o Art. 27º 
do estatuto, e tendo reformulado e aprovado o novo estatuto conforme Anexo I 
conforme os Arts. 1º ao 31º. Foi autorizada a lavratura da presente ata na sua 
forma sumária e dispensada a publicação das assinaturas dos acionistas pre-
sentes, nos termos do art. 130, § 1º e § 2º, da Lei 6.404/76. Encerramento, La-
vratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi a presente ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada.  RJ, 18/05/2021. 
Ricardo Linhares Colares - Presidente; Renardo Linhares Colares - Secretário. 
Subscritores: Ricardo Linhares Colares; Renardo Linhares Colares. Mem-
bros do Conselho de Administração extintos: Ricardo Linhares Colares; 
Renardo Linhares Colares; Aldacir Medeiros Junior. Certidão: Jucerja reg. sob 
o nº 4096538 em 02/07/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. 
Estatuto Social da Construtora Colares Linhares S.A. Nome e Duração - 
Art. 1º A CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A. (“Cia.”) é uma socieda-
de por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no 
presente Estatuto Social, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A’s”), e por eventuais acordos de acionistas arquivados na 
sede da Cia., nos termos do Art. 118 da Lei das S.A’s. Sede Social - Art. 2º A 
Cia. tem sua sede e foro jurídico na Rua da Ajuda, nº 35, Salão 1401, Centro, 
RJ/RJ, CEP: 20.040-000, e possui filiais nos seguintes endereços: Filial 01 - 
Av. Simão Soares, nº 1.199, Loja 01 do Ed. Barra Shopping, Areias Negras, na 
cidade de Marataízes, Espírito Santo, CEP: 29.349-000, com capital social 
destacado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Filial 02 - Estrada Rio Friburgo - 
Km 28, Rabelo-Cachoeira de Macacú - RJ - CEP: 28.680-000, com capital 
social destacado de R$ 5.000,00. Filial 05 - Rua Conceição Daumas - Quadra 
37 - Lote 02 - Ampliação - Itaboraí - Rio de Janeiro - Cep. 24808-400. Filial 06 
- Rua Doutor Renato Paes de Barros, 750 - Conjunto comercial 43 - Itaim Bibi, 
São Paulo - SP - Cep. 04530-001. Filial 07 - Estrada Roberto Burle Marx. Nº 
861 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro - RJ- Cep 23020-255. Filial 10 - Rua 
Arthur Bernardes, 81 - Centro - Brumadinho -Minas Gerais - MG - CEP. 35.460-
000. § Único. A Cia. poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, encerrar e al-
terar endereço de filiais, agências, depósitos, escritórios e/ou quaisquer outros 
estabelecimentos no Brasil ou no Exterior. Objeto Social - Art. 3º A Cia. tem 
por objeto social a (i) exploração da indústria de construção civil e construção 
pesada de obras públicas e privadas; (ii) incorporação compra e venda de 
bens imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; (iii) importação 
e exportação de compra e venda de materiais, e as de equipamentos ligados 
a obras de construção; (iv) participação, com recursos próprios em outras so-
ciedades no Brasil ou no exterior, estas quando ligadas aos seus objetivos 
sociais; (v) participação, com recursos próprios, no capital de outras empresas 
de prestação de serviços à indústria petrolífera; (vi) realização de estudos e 
projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo 
de engenharia consultiva ou projetos gerenciamento e administração nas áre-
as de óleo e gás; (vii) prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e 
administração na área de óleo, gás, química, petroquímica e limpeza urbana; 
(viii) execução de obras de construção de linhas de transmissão e distribuição 
de energia elétrica; (ix) participação, a critério da Diretoria, em consórcios com 
empresas congêneres, visando, participação associativa em licitações e exe-
cução de serviços de engenharia em geral; (x) execução de serviços de limpe-
za pública compreendida a coleta e transporte lixo domiciliar urbano, hospita-
lar, industrial, especiais e outros; serviços varrição de ruas, praças e 
logradouros públicos; operação e manutenção de sistemas disposição de re-
síduos sólidos e demais serviços inerentes e correlatos; (xi) exploração e exe-
cução de serviços e obras públicas em geral, mediante concessão da Adminis-
tração Pública Direta e indireta, Federal, Estadual e Municipal; (xii) construção 
de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços e eletrificação em áreas ur-
banas e rurais; (xiii) aluguel de bens móveis e imóveis de propriedade da em-
presa; (xiv) execução de serviços de transportes, apoio aquaviário e draga-
gem marítima e fluvial; (xv) fabricação, industrialização e a comercialização de 
artefatos e peças pré-moldadas de cimento e de concreto de todo o gênero; 
(xvi) realização de serviços de montagem industrial em geral e atividades cor-
relatas; (xvii) execução de obras e serviços de engenharia em geral, por conta 
própria ou de terceiros; (xviii) extração e comércio de substâncias minerais 
destinadas a construção civil e a construção pesada; (xix) exploração de usi-
nas de produção de asfalto, exploração de usinas de produção de concreto e 
exploração de usinas de produção de solos; (xx) execução dos serviços de 
terraplenagem, escavação, pavimentação, irrigação, dragagem, urbanização 
em geral e transporte com equipamentos, máquinas, caminhões e embarca-
ções, inclusive dragas, flutuantes e chatas; (xxi) obras de artes em geral; (xxii) 
participação em outras sociedades; (xxiii) execução de recuperação ambien-
tal, reflorestamento e/ou enriquecimento ambiental com remanejamento de 
mudas e espécies; e (xxiv) elaboração de projeto executivo de engenharia 
rodoviária, ferroviária, edificações e da construção civil e serviços correlatos 
de consultoria em geral; e (xxv) galpão de logística. Capital Social e Ações - 
Art. 4º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
58.100.000,00, dividido em 58.100.000 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. § Primeiro. Fica vedada à Cia. a emissão de partes beneficiá-
rias. Art. 5º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 voto nas 
Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na for-
ma da legislação aplicável. Art. 6º A propriedade das ações será comprovada 
pela inscrição do nome do Acionista no “Livro de Registro de Ações Nominati-
vas”. Art. 7º Os acionistas terão direito de preferência na subscrição de ações 
a serem emitidas em aumentos de capital da Cia. na proporção do número de 
ações que possuírem, na forma do Art. 171 da Lei das S.A’s. O direito de pre-
ferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 dias. § Único. Nos 
aumentos de capital mediante a emissão de novas ações, o acionista que não 
fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições previs-
tas no respectivo boletim de subscrição ficará de pleno direito constituído em 
mora, na forma do Art. 106, §2º, da Lei das S.A’s, sujeitando-se (i) à multa de 
2% sobre o valor da prestação devida, sem prejuízo da correção monetária de 
acordo com a variação da taxa SELIC ou índice que venha a substituí-lo, em 
caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Art. 
107 da Lei das S.A’s; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, calculada pro rata temporis. Art. 8º O montante a ser pago pela 
Cia. a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham exer-
cido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao 
valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento 
de avaliação aceito pela Lei nº 9.457/1997, sempre que tal valor for inferior ao 

valor patrimonial apurado de acordo com o Art. 45 da Lei das S.A’s. Art. 9º A 
Assembleia Geral poderá deliberar sobre o resgate e a amortização de ações, 
autorizando a aplicação de lucros ou reservas para tal finalidade e determinan-
do as demais condições em que será efetivada a operação pretendida. § Úni-
co. O resgate das ações, uma vez deliberado pela Assembleia Geral, será re-
alizado independentemente de qualquer tipo aprovação por parte dos titulares 
das respectivas ações, ficando, portanto, dispensado o procedimento previsto 
no §6º do Art. 44 da Lei das S.A’s. Assembleia Geral de Acionistas - Art. 10º 
As Assembleias Gerais serão realizadas, ordinariamente, uma vez por ano, 
nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício so-
cial, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos na Lei das S.A’s, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem, ou 
quando as disposições do presente Estatuto Social, da Lei das S.A’s ou de 
eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social da Cia. demanda-
rem deliberações dos Acionistas. Art. 11º As Assembleias Gerais da Cia. serão 
convocadas e realizadas de acordo com as disposições da Lei das S.A’s, do 
Estatuto Social e, conforme aplicável, do acordo de acionistas arquivado na 
sede da Cia.. As Assembleias Gerais deverão ser realizadas sempre em dias 
úteis, durante o horário comercial, na sede da Cia., salvo se de outra forma 
expressamente acordado entre os acionistas. § 1º. Observado o disposto na 
Lei das S.A’s, as Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer diretor 
ou de qualquer outra forma prevista na Lei das S.A’s, mediante envio de uma 
cópia do respectivo edital de convocação a ser encaminhada pela Cia. aos 
acionistas, no dia da publicação do edital de convocação. O edital de convo-
cação deverá estabelecer a respectiva ordem do dia, não podendo incluir itens 
genéricos, como “questões de interesse geral da Cia.” e “outros assuntos”. A 
primeira convocação deverá ser realizada com 8 dias de antecedência, no 
mínimo, à data da realização da assembleia geral, e, não se realizando a as-
sembleia, será realizada segunda convocação, com antecedência mínima de 
5 dias. Nenhuma deliberação válida será aprovada a respeito de assuntos que 
não expressamente incluídos na ordem do dia, conforme estabelecido no edi-
tal de convocação, exceto (i) por deliberações que forem aprovadas por acio-
nistas representando 100% do capital social votante da Cia.; ou (ii) conforme 
previsto na Lei das S.A’s. § 2º. Independentemente das formalidades previstas 
no § 1º acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que compare-
cerem todos os acionistas da Cia.. § 3º. As Assembleias Gerais serão presidi-
das por um dos acionistas escolhidos entre os presentes. O presidente da 
Assembleia Geral deverá nomear um dos acionistas para atuar na qualidade 
de secretário, sendo que a mesa será responsável por anotar as discussões e 
deliberações em atas, sendo permitida a gravação da assembleia geral se 
determinada pela mesa, desde que seja abertamente aceita por todos os pre-
sentes. § 4º. Exceto se quórum diverso for requerido pela Lei das S.A’s, as 
Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação e em segunda 
convocação, com a presença de acionistas titulares de ações representando, 
no mínimo, a maioria do capital social da Cia.. § 5º. Os acionistas poderão se 
fazer representar por procurador, acionista ou não da Cia., devidamente habi-
litado, desde que munido de procuração válida, constituído há menos de 1 ano 
e com poderes específicos para assinatura da ata da respectiva assembleia e 
do livro de presença dos acionistas, admitindo-se que o procurador ou repre-
sentante do acionista seja portador de voto por escrito, observado o disposto 
no Art. 126, §1º, da Lei das S.A’s. A outorga de procuração deverá observar as 
restrições legais aplicáveis, não sendo admitida a constituição de procurador 
que tenha interesse conflitante com a Cia.. § 6º. Será admitida a participação 
de quaisquer dos acionistas por meio de teleconferência, videoconferência ou 
outros meios de comunicação remota e tal participação será considerada 
como presença pessoal dos acionistas nas assembleias gerais, desde que os 
Acionistas que participarem remotamente possam expressar seus votos pelo 
meio de comunicação remota, que constará da respectiva ata da assembleia 
geral em questão. § 7º. As atas de Assembleia Geral poderão ser: (i) lavradas 
na forma de sumário dos fatos corridos, contendo a indicação resumida do 
sentido do voto dos acionistas presentes, dos votos em branco e das absten-
ções; e (ii) publicadas com omissão das assinaturas. Art. 12º Todas e quais-
quer matérias e deliberações submetidas à Assembleia Geral dependerão do 
voto afirmativo da maioria absoluta de votos presentes, ressalvadas as maté-
rias com quórum maior expressamente previsto na Lei das S.A’s ou em Acordo 
de Acionistas. § Único. A transformação do tipo societário da Cia., nos termos 
do Art. 221 da Lei das S.A’s, poderá ser aprovada, a qualquer tempo, por deli-
beração dos acionistas representando a maioria do capital social presente na 
assembleia geral em que tal matéria seja discutida. Art. 13º Sem prejuízo de 
outras matérias de competência da Assembleia Geral previstas na Lei das 
S.A’s ou em eventual Acordo de Acionistas, a aprovação das seguintes maté-
rias será de competência da Assembleia Geral da Cia.: I. criação de novas 
classes de ações, bem como emissão de debêntures conversíveis em ou per-
mutáveis por ações, bônus de subscrição e opções de compra de ações, inclu-
sive para fins de planos de incentivos para os administradores; II. emissão de 
novas ações; III. qualquer alteração do Estatuto Social da Cia.; IV. fusão, incor-
poração, incorporação de ações, cisão, transformação ou drop down de ati-
vos, bem como qualquer operação de reorganização societária ou da qual 
decorra alteração na sua atual estrutura tributária, assim como qualquer aber-
tura do capital social da Cia.; V. redução do dividendo mínimo obrigatório ou 
qualquer alteração que possa impactar na sua política de distribuição de divi-
dendos; VI. aprovação das contas da administração e das demonstrações fi-
nanceiras anuais, bem como destinação do lucro líquido do exercício e distri-
buição de dividendos; VII. redução do capital social; VIII. recompra, resgate, 
reembolso e/ou amortização de ações; IX. liquidação, dissolução, requerimen-
to ou aprovação de plano de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou 
qualquer outro procedimento similar; X. aprovação da eleição e destituição 
dos membros da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se 
instalado; XI. aprovação da remuneração global anual dos Diretores; XII. elei-
ção e destituição de auditores independentes, se houver; XIII. aprovação de 
todos os atos e deliberações que excedam os limites atribuídos a diretoria; 
XIV. eleição do liquidante, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar 
no período de liquidação; e XV. aprovação de eventual pedido de falência, 
recuperação judicial ou extrajudicial. Administração da Companhia - Art. 14º 
A Cia. é administrada por uma Diretoria, cujas atribuições são conferidas por 
lei, pelo presente Estatuto Social e, conforme aplicável, pelo Acordo de Acio-
nistas arquivado na sede da Cia., sendo certo que todos os Diretores possuem 
reputação ilibada e não possuem qualquer conflito de interesses com as Par-
tes e a Cia.. Diretoria - Art. 15º A Diretoria será composta de 2 a 4 membros, 
todos eleitos, destituíveis e substituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia 
Geral de Acionistas, observados os termos deste Estatuto Social e, conforme 
aplicável, do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Cia., para um manda-
to unificado com o com prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Os Dire-
tores permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substi-
tutos. § 1º. A eleição da Diretoria ocorrerá até 5 dias úteis após a data da 
realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coin-
cidir com o término do mandato dos seus antecessores. § 2º. Em caso de au-
sência, o Diretor será substituído conforme deliberado pelos Diretores rema-
nescentes. § 3º. Em caso de vacância, compete aos Diretores remanescentes 
a escolha do substituto que assumirá a Diretoria até a realização da Assem-
bleia Geral, para a designação do Diretor substituto pelo restante do prazo de 
mandato. § 4º. Os diretores permanecerão no exercício do respectivo manda-
to até a data da realização da Assembleia Geral que proceder à eleição da 
nova Diretoria para o mandato subsequente. Art. 16º Compete à Diretoria a 
representação da Cia., ativa e passivamente, bem como a prática de todos os 
atos necessários ou convenientes à administração da Cia. e gestão de suas 
atividades, garantindo seu funcionamento regular e a consecução do objeto 
social, respeitados os limites previstos em lei e no presente Estatuto Social. 
Art. 17º Sem prejuízo de outras matérias previstas em lei, neste Estatuto So-
cial ou em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Cia., caberá à Diretoria 
a deliberação acerca das seguintes matérias: I. garantia do cumprimento des-
te Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; II. deliberação sobre 
a abertura, o encerramento e a alteração de endereços de filiais, agências, 
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Cia. no País ou 

no exterior; III. aprovação de contratação e demissão de integrantes da estru-
tura de gestão; IV. submissão anual do Relatório da Administração e as contas 
da Diretoria, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no 
exercício anterior, à Assembleia Geral de Acionistas; V. elaboração e proposi-
tura dos orçamentos anuais e plurianuais, planos estratégicos, projetos de 
expansão e programas de investimento à Assembleia Geral; VI. aprovação da 
participação em consórcios; VII. constituição de gravame, garantia ou restri-
ção sobre ativos ou direitos da Cia. ou de suas Controladas em valor inferior a 
R$ 2.500.000,00, sujeito a atualização anual pela variação do IPCA/IBGE apu-
rada no exercício imediatamente anterior; VIII. celebração de contratos de em-
préstimo, financiamento, arrendamento mercantil e/ou quaisquer modalidades 
de endividamento com bancos, instituições financeiras ou qualquer terceiro, 
cujo valor do principal que não exceda a R$ 2.500.000,00, sujeito a atualiza-
ção anual pela variação do IPCA/IBGE apurada no exercício imediatamente 
anterior; IX. celebração de qualquer acordo judicial ou extrajudicial em um 
determinado exercício social, a partir do momento em que o valor cumulativo 
dos acordos judiciais ou extrajudiciais celebrados no mesmo exercício social 
não exceda a R$ 2.500.000,00, sujeito a atualização anual de acordo com a 
variação do IPCA/IBGE apurada no exercício imediatamente anterior; X. aqui-
sição, alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis ou ativos, cujo valor, 
individualmente e/ou em uma série de investimentos relacionados, que não 
exceda a R$ 5.000.000,00 sujeito a atualização anual pela variação do IPCA/
IBGE apurada no exercício imediatamente anterior; XI. aprovação dos investi-
mentos e desinvestimentos em outras sociedades no País ou no exterior que 
não exceda a R$ 5.000.000,00; XII. representação e celebração, em nome da 
Cia., de contratos diversos no território brasileiro ou no exterior; e XIII. delibe-
ração sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da As-
sembleia Geral de Acionistas. Art. 18º Compete aos Diretores a administração 
dos negócios da Cia. e o exercício das atividades referentes às funções que 
lhes tenham sido atribuídas pela Assembleia Geral. Art. 19º Como regra geral, 
a Cia. será representada por 2 membros a Diretoria, conjuntamente. § 1º. A 
Cia. poderá ser representada ordinariamente por apenas 1 membro da Direto-
ria, e 1 procurador, nos seguintes casos: I. assinatura em propostas comer-
ciais, termos de compromisso de consórcios e declarações em processos lici-
tatórios, além da representação da empresa em todos os processos de 
Licitações Públicas e Privadas. II. receber e dar quitação de valores que sejam 
devidos à Cia., emitir e negociar, inclusive endossar e descontar, duplicatas 
relativas às suas atividades; § 2º. A Cia. poderá ser representada ordinaria-
mente por apenas 1 membro da Diretoria, ou apenas 1 procurador, nos se-
guintes casos: III. aprovação de contratação e demissão de integrantes da 
estrutura de gestão, salvas as hipóteses previstas no item III do Art. 17 do 
Presente Estatuto, incluindo, mas não se limitando a contratação de prestado-
res de serviço; IV. representação em juízo, perante todas as instâncias e tribu-
nais; V. bem como nos casos de correspondência que não crie obrigações 
para a Cia. e da prática de atos de simples rotina administrativa, bem como 
aqueles praticados perante repartições públicas, sociedades de economia 
mista, Secretaria da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estaduais, 
Secretarias das Fazendas Municipais, Juntas Comerciais, Banco Central, 
INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica natureza; e § 
2º. Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras: I. 
Todas as procurações serão outorgadas por dois Diretores em conjunto; II. 
Quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia 
autorização da Assembleia Geral de Acionistas, a sua outorga ficará expressa-
mente condicionada à obtenção dessa autorização, que será mencionada em 
seu texto. III. Os instrumentos de mandato deverão especificar a extensão dos 
poderes outorgados, bem como o prazo do mandato, salvo quando se tratar 
de mandato ad judicia, que poderá ter prazo indeterminado. Art. 20º São ex-
pressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Cia., os atos 
de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obriga-
ções relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais 
como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de ter-
ceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de 
Acionistas. Conselho Fiscal - Art. 21º O Conselho Fiscal funcionará de modo 
não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidas por lei, e so-
mente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, conforme previsto 
em lei. Art. 22º Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto por no 
mínimo 3 membros efetivos e no máximo 5 membros e por igual número de 
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a re-
eleição, com as atribuições e prazos de mandato unificado de 1 ano. § Único. 
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 
Geral de Acionistas que os eleger, observado o § 3º do Art. 162, da Lei nº 
6.404/76. Exercício Social e Lucros - Art. 23º O exercício social se inicia em 
1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o 
balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados. Art. 
24º Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria 
apresentará, à Assembleia Geral Ordinária, proposta sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referi-
das no Art. 190, da Lei nº 6.404/76 e no § 2º deste Art., ajustado para fins do 
cálculo de dividendos, nos termos do Art. 202 da mesma lei, observada a se-
guinte ordem de dedução: (a) 5%, no mínimo, para a reserva legal, até atingir 
20% do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido 
dos montantes das reservas de capital exceder a 30% do capital social, não 
será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a re-
serva legal; e (b) a parcela necessária ao pagamento de um dividendo obriga-
tório não poderá ser inferior, em cada exercício, a 3% do lucro líquido anual 
ajustado, na forma prevista pelo Art. 202, da Lei de S.A.’s. § 1º. O saldo das 
reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas 
para contingências, não poderá ultrapassar o valor do capital social. Uma vez 
atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a apli-
cação do excesso na integralização, no aumento do capital social ou na distri-
buição de dividendos. § 2º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros 
da Diretoria uma participação nos lucros, após deduzidos os prejuízos acumu-
lados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos casos, 
forma e limites legais. Art. 25º Por proposta da Diretoria, a Assembleia Geral 
Ordinária poderá aprovar o pagamento ou crédito, pela Cia., de juros aos acio-
nistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a 
legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas pode-
rão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório. Art. 26º A Cia. poderá 
elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por deli-
beração da Assembleia Geral: (a) O pagamento de dividendos ou juros sobre 
capital próprio, a conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao 
valor do dividendo obrigatório, se houver; (b) A distribuição de dividendos em 
períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados 
ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendos 
pagos em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das re-
servas de capital previstas no §1º, do Art. 204, da Lei nº 6.404/76; e (c) o pa-
gamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, a conta de 
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual 
ou semestral, imputados a valor do dividendo obrigatório, se houver. Art. 27º A 
Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de 
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legis-
lação aplicável. Art. 28º Os dividendos não recebidos ou reclamados prescre-
verão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos a 
disposição do acionista, e reverterão em favor da Cia.. Liquidação - Art. 29º A 
Cia. entrará em liquidação nos casos determinados em lei, sendo a Assem-
bleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indi-
car o liquidante ou liquidantes. Disposições Finais e Transitórias - Art. 30º 
Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia 
Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76. Art. 31º É 
vedado a Cia. conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a 
terceiros sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses 
sociais, salvo para sociedades controladas ou coligadas da Cia..

Lucro da Vale cresce 662% no segundo trimestre
Alta no minério de ferro alavanca resultado para US$ 7,5 bilhões 

Os altos preços e 
volumes das ven-
das de minério de 

ferro e pelotas alavancaram 
o lucro líquido da Vale para 
US$ 7,586 bilhões, no se-
gundo trimestre deste ano, 
resultado que convertido 
em reais chega a R$ 40,095 
bilhões, uma alta de 662% 
na comparação com o mes-
mo período de 2020, perío-
do que em que o mercado 
mineral ainda sofreu os im-
pactos iniciais da pandemia 
de covid-19, assim como 
outros setores.

Nas informações do 
balanço divulgado nesta 
quarta-feira. no consoli-
dado do primeiro semes-
tre de 2021, a Vale lucrou 
US$ 13,132 bilhões, 964% 
a mais que no primeiro 

semestre de 2020. O rela-
tório também indica um 
recorde no valor de Ebi-
tda ajustado proforma, 
que apura o lucro opera-
cional subtraído dos juros, 
impostos, depreciação e 
amortização. A minerado-
ra não inclui nesse cálculo, 
por exemplo, despesas de-
correntes da pandemia de 
covid-19 e da reparação da 
tragédia de Brumadinho. 
Foi reportado o montante 
de US$ 11,239 bilhões.

De acordo com a Vale, o 
bom desempenho se deve 
“aos maiores preços realiza-
dos e volumes de venda de 
minério de ferro e pelotas, 
parcialmente compensados 
por certos custos e despesas 
que são vinculados ao preço 
do minério de ferro como, 

por exemplo, compras de 
terceiros e royalties, eleva-
dos custos de frete e maio-
res custos de manutenção e 
serviços”.

Entre abril e junho, hou-
ve uma valorização de co-
modities. Os finos de mi-
nério, por exemplo, tiveram 
preço médio de US$ 182,80 
por tonelada, US$ 27,30 a 
mais que no trimestre ante-
rior.

A dívida líquida expan-
dida da Vale é atualmente 
de US$ 11,448 bilhões. Es-
te indicador, que considera 
o endividamento líquido 
mais algumas obrigações 
como as provisões para a 
reparação da tragédia de 
Brumadinho, teve um leve 
aumento frente aos US$ 
10,712 bilhões do fim do 

primeiro trimestre desse 
ano.

O relatório reúne ainda 
informações sobre os pro-
cessos de reparação das 
duas tragédias ocorridas 
nos últimos anos em Minas 
Gerais. No município de 
Mariana, o rompimento da 
uma barragem da minera-
dora Samarco, joint-venture 
da Vale e da BHP Billiton, 
causou 19 mortes em no-
vembro de 2015 e gerou 
uma devastação ambiental 
que atingiu diversas cidades 
mineiras e capixabas situa-
das na bacia do Rio Doce.

Cerca de três anos de-
pois, um episódio similar 
ocorreu em Brumadinho. 
Após a ruptura de uma es-
trutura da Vale em janeiro 
de 2019, uma avalanche de 

rejeitos tirou a vida de 270 
pessoas e alcançou o Rio 
Paraopeba, deixando um 
rastro de destruição no ca-
minho.

O balanço apresenta no-
vas metas para a recons-
trução dos dois distritos na 
zona rural de Mariana que 
foram arrasados em 2015. 
“A Fundação Renova es-
pera concluir ou entregar 
até dezembro de 2021: em 
Bento Rodrigues, um total 
de 79 casas e 15 terrenos 
no reassentamento; em Pa-
racatu de Baixo, 9 terrenos 
no reassentamento, além 
de reassentamento familiar 
com 9 casas e 2 terrenos”, 
informa a mineradora.

A Fundação Renova foi 
criada conforme o acordo 
de reparação firmado em 

março de 2016 entre a Sa-
marco, a Vale, a BHP Billi-
ton, a União e os governos 
de Minas Gerais e do Es-
pírito Santo. Foram nego-
ciados 42 programas que 
envolvem, por exemplo, a 
restauração florestal, a qua-
lidade das águas, o manejo 
dos rejeitos, a indenização 
dos atingidos e a recons-
trução das comunidades. 
As três mineradoras devem 
financiar todas as medidas 
previstas, enquanto a exe-
cução é de responsabilidade 
da Fundação Renova.

Passados quase seis anos 
da tragédia, as obras das no-
vas comunidades de Bento 
Rodrigues e de Paracatu 
são ainda um dos principais 
gargalos do processo repa-
ratório. 
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PERFORMANCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3 S.A
CNPJ: 18.109.544/0001-51

Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Ativo 27.929 27.099 48.001 50.920
Circulante 100 127 36.865 41.032
Caixa e equivalentes de caixa 7 49 68 8.531 515
Promitentes compradores de imóveis 8 - - 12.883 12.315
Adiantamentos diversos - - 630 807
Impostos e contribuições a recuperar 51 59 69 90
Estoque de imóveis 9 - - 14.718 27.183
Despesas pagas antecipadamente - - 34 122
Não Circulante 27.829 26.972 11.136 9.888
Realizável a Longo Prazo
Promitentes compradores de imóveis 8 - - 5.955 4.744
Transações com partes relacionadas 21 14 1.528 - 14
Outros créditos - - 15 -
Particip. em controladas e coligadas 10 27.815 25.444 5.166 5.130
Passivo 27.929 27.099 48.001 50.920
Circulante - 3 11.838 9.784
Empréstimos e financiamentos 11 - - 11.028 9.519
Contas a pagar - - 110 214
Impostos, taxas e contrib. a recolher 12 - - 445 17
I.R. e C.S. 12 - 3 255 34
Não Circulante - - 7.954 13.783
Empréstimos e financiamentos 11 - - 1.772 -
Obrigações por aquisição de imóveis 14 - - 3.155 6.882
Adiantamento de clientes 15 - - 591 4.990
Transações entre partes relacionadas 21 - - 6 14
Provisões para contingências 26 - - 1.680 1.257
Impostos e contribuições diferidos 13 - - 746 640
Outras obrigações - - 4 -
Patrimônio Líquido 27.929 27.096 28.209 27.353
Capital social 16 42.484 39.864 42.484 39.864
Prejuízos acumulados (14.555) (12.768) (14.555) (12.768)
Atribuível aos Controladores 27.929 27.096 27.929 27.096
Particip. dos Não Controladores 16 - - 280 257

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS (134) 364 2.501 1.738
Resultado antes do I.R. e C.S. (1.786) (1.459) (1.285) (1.261)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibi-
lidades Geradas pelas Atividades Operacionais:
I.R. e C.S. (1) (5) (520) (216)
Provisão/(Reversão) para perda de crédito esperada - - (1.910) (2.196)
Provisão para perda de estoque esperada - - 356 696
Equivalência patrimonial 1.648 1.342 (16) (11)
Ajuste no investimento - (3) - (3)
Provisão para contingência - - (37) (578)
Juros sobre financiamento apropriados - - 1.443 1.501
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber clientes - - 130 2.275
Adiantamentos diversos 177 494
Impostos e contribuições a recuperar 9 (10) 21 (16)
Estoque de imóveis - - 12.109 2.114
Outros créditos - 495 73 585
Contas a pagar - 0 (102) 144
Obrigações por aquisição de imóveis - - (3.567) 907
Adiantamento de clientes - - (4.399) (1.085)
Impostos a recolher (4) 3 647 (82)
Impostos diferidos - - 106 (72)
Outras obrigações - - 306 44
Juros sobre financiamento pagos - - (1.031) (1.501)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2.505) (1.776) (5) (156)
Aumento do investimento em empresas controladas (4.020) (247) (5) (142)
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.515 (1.528) - (14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 2.620 1.380 5.520 (4.655)
Integralização do capital social 2.620 1.380 2.650 1.390
Pagamento de Empréstimos e financiamentos - - (4.631) (6.065)
Aquisição de empréstimos e financiamentos - - 7.500 -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 1 20
Aumento/ (Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa (19) (32) 8.016 (3.073)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 68 100 515 3.589
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 49 68 8.531 515
Aumento/ (Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa (19) (32) 8.016 (3.073)

Diretor: LUIS OSWALDO LOPES LEITE 
Contador: RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS  - CRC/RJ 080719/o-1

As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório 
dos auditores independentes emitido pela KPMG Auditores Independentes sem 
ressalvas encontram-se a disposição  dos Srs. acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e
2019 (Em MR$) 

 
 
 

Capital 
Social 
Subs-

crito

Capi-
tal a 
Inte-

grali-
zar

Pre-
juízos 

Acumu-
lados Total

Partici-
pação 

dos não 
contro-

lados

Patri-
mônio 

Líquido 
Conso-
lidado

Saldos em 31/12/2018 38.600 (116) (11.305) 27.179 258 27.437
Aumento de capital 1.434 (1.434) - - 13 13
Integralização de capital - 1.380 - 1.380 - 1.380
Prejuízo do exercício - - (1.463) (1.463) (14) (1.477)
Saldos em 31/12/2019 40.034 (170) (12.768) 27.096 257 27.353
Aumento de capital 2.850 (2.850) - - 40 40
Integralização de capital - 2.620 - 2.620 - 2.620
Prejuízo do exercício - - (1.787) (1.787) (17) (1.804)
Saldos em 31/12/2020 42.884 (400) (14.555) 27.929 280 28.209

Demonstrações de resultados abrangente em 31/12/2020 e 2019 
(Em MR$) Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (1.787) (1.463) (1.804) (1.477)
Outros resultados abrangentes
Todos os resultados abrangentes do 
exercício (1.787) (1.463) (1.804) (1.477)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores (1.787) (1.463) (1.787) (1.463)
Acionistas não controladores - - (17) (14)

Demonstrações de resultados em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Líquida 17 - - 21.609 7.570
Custo das unidades vendidas 17 - - (20.618) (7.245)
Lucro Bruto - - 991 325
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas 19 - - (206) (394)
Despesas gerais e administrativas 18 (133) (135) (1.383) (525)
(Provisão)/Reversão de perda de 
crédito esperada 8 - - 1.910 2.196
Provisão para perda com estoques 9 - - (356) (696)
Outras receitas (despesas) operacio-
nais 25 - 1 (607) (617)
Resultado operacional antes do 
resultado financeiro e resultado de 
equiv. patrimonial (133) (134) 349 289
Resultado Financeiro 20
Receitas financeira 4 19 37 144
Despesas financeiras (9) (2) (1.687) (1.705)
Resultado da equivalência patrimonial 10 (1.648) (1.342) 16 11
Prejuízo Antes do I.R. e C.S. (1.786) (1.459) (1.285) (1.261)
I.R. e C.S. 13 (1) (5) (519) (216)
Prejuízo do Exercício (1.787) (1.463) (1.804) (1.477)
Quantidade de ações 
Resultado por ação

42.883 
(0,04)

40.033 
(0,04)

42.883 
(0,04)

40.033 
(0,04)

Resultado Atribuível aos:
Acionistas da Cia. Participação dos 
não Controladores (1.787) (1.463) (1.787) (1.463)

- -  (17)  (14)

Uma criptomoeda 100% brasileira
Parceria entre duas startups deu luz a ZCO2

Uma parceria entre 
as startups Stono-
ex e AMZ viabili-

zou o lançamento da cripto-
moeda brasileira ZCO2. É 
uma criptomoeda que pre-
vê a proteção da Amazônia 
Legal, preservação dos po-
vos indígenas e suporte ao 
empreendedorismo local, 
afirmam os idealizadores. A 
configuração da moeda foi 
baseada em “token de uti-
lidade”, ou seja, sem valor 
mobiliário.

O CEO da Stonoex, Ri-
cardo Azevedo, explicou 
à reportagem do Monitor 
Mercantil como é o fun-
cionamento da moeda. Se-
gundo ele, na criação do 
ZCO2, a meta foi minimi-
zar seu impacto para o meio 
ambiente. Por isso, o token 
utiliza uma blockchain cha-
mada PoC, que consome 
até 10.000% menos ener-
gia do que a PoW, e é uma 
das soluções encontradas 
para um dos principais pro-
blemas que a mineração 
de criptomoedas causa ao 
meio ambiente: o alto gasto 
energético.

O ZCO2 só será emi-
tido após os projetos de 
crédito de carbono serem 
certificados pela metodo-
logia eCarbono Social, o 
que vai garantir que não 
haja duplicação de tokens 
para o mesmo crédito de 
carbono gerado. A criação 
de tokens é ilimitada em 
capacidade, mas, ao mes-
mo tempo, limitada pela 
gestão baseada em gover-
nança e no desenvolvi-
mento sustentável. 

O objetivo das empre-
sas é que ZCO2 movimen-

te cerca de R$ 20 milhões, 
com a venda de 480 mil 
tokens, até o final de 2021. 
Segundo Azevedo, o Ban-
co Central e a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
não atuam no mercado de 
“tokens de utilidade”.

O mercado de crédito 
de carbono teve origem 
em 1997, com o Proto-
colo de Kyoto, como um 
esforço conjunto entre 
os governos para desace-
lerar o aquecimento glo-
bal. Os “pais” da ZCO2 
dizem que colaborar para 
preservação do chamado 
‘pulmão do mundo’, vai 
muito além da emissão de 
créditos de carbono e do 
modelo de compensação 
ambiental criado pelo Pro-
tocolo de Kyoto. 

Em que modelo foi ba-
seado essa criptomoeda? 
Ela já está disponível? 
Desde quando?

- A opção de modelagem 
passou pelas limitações le-
gais brasileiras, o que nos 
fez basear o projeto unica-
mente no que chamamos de 
“token de utilidade”, ou se-
ja, sem valor mobiliário. Ela 
acaba e ser lançada oficial-
mente e está disponível na 
bolsa de criptoativos (Ex-
change) da Stonoex, cujo o 
site é https://stonoex.com

Qual o valor em rela-
ção ao real?

- Os tokens emitidos 
possuem uma garantia real 
em créditos de carbono já 
existentes e adquiridos pela 
nossa empresa; dessa for-
ma, o único elemento que 
afeta o preço do token são 
os créditos de carbono no 
mercado nacional. Portan-

to, não existe sem vincula-
ção com qualquer moeda. 
Já no mercado secundário o 
valor tende a ter maior vola-
tilidade, uma vez que isso é 
definido diretamente entre 
as partes interessadas.

Que investidores vocês 
pretendem atrair?

- O grande objetivo do 
projeto é o de facilitar a en-
trada de pessoas e empresas 
no mercado de compensa-
ção de carbono, pois basta 
adquirir os tokens ZCO2 e 
submetê-los aos processos 
formais do setor. Assim, 
nosso interesse inicial está, 
além das pessoas físicas, 
empresas de pequeno e mé-
dio porte com interesse em 
ações concretas na área am-
biental.

Quanto tempo demo-
rou a concepção dessa 
moeda virtual?

- O projeto teve uma lon-
ga fase de preparação, pois 

a garantia dos créditos é re-
al, ou seja, teve que seguir 
todos os trâmites de valida-
ção. Ao todo, até seu lan-
çamento, tivemos um ciclo 
que durou 18 meses.

Como foi a autorização 
junto ao Banco Central?

- Nem BC nem CVM 
atuam no mercado de 
“tokens de utilidade” por 
questões de limitação de 
atuação, portanto não há 
necessidade de registros ou 
autorizações para este tipo 
de emissão. Apesar disso, 
nossa equipe jurídica, que 
possui grande expertise em 
questões regulatórias, man-
tém, desde 2017, quando 
começamos esta jornada, 
interações constantes com 
estes órgãos para manter 
sempre atualizadas nossas 
teses relativas ao criptomer-
cado.

Ricardo Azevedo: ‘A opção de modelagem 
passou pelas limitações legais brasileiras’

Aumenta investimento 
estrangeiro em Xangai

O investimento es-
trangeiro integra-
lizado em Xangai 

registrou um aumento anual 
de 21,1% no primeiro se-
mestre de 2021, anunciaram 
autoridades locais. A utiliza-
ção real do investimento es-
trangeiro em Xangai atingiu 
cerca de US$ 12,45 bilhões 
durante o período, disse a 
comissão municipal de co-
mércio.

No primeiro semestre 
deste ano, 31 sedes regio-
nais de empresas multina-
cionais com financiamento 
estrangeiro foram instala-
das no município, elevando 
o número total na cidade 
para 802. Enquanto isso, 
doze centros de pesquisa 
e desenvolvimento finan-
ciados pelo exterior foram 
construídos, elevando o to-
tal para 493 na cidade.

Foi divulgado na quar-
ta-feira (28), o início das 
atividades do Cluster de 
Organizações Econômicas 
Globais do Novo Bund na 
Nova Área de Pudong, em 
Xangai, como parte dos es-
forços da região para atrair 
mais entidades econômicas 
internacionais para impul-

sionar o crescimento de alta 
qualidade.

A China emitiu uma di-
retriz em 15 de julho para 
apoiar a reforma e a abertu-
ra de alto nível de Pudong. 
A diretriz listou medidas 
para tornar Pudong em 
uma área pioneira para a 
modernização socialista.

A diretriz também apon-
tou que Pudong deve de-
sempenhar um papel na 
atração de mais organiza-
ções econômicas interna-
cionais e sedes regionais 
de empresas multinacio-
nais para a Zona de Livre 
Comércio Piloto da China 
(Xangai). Atualmente, um 
total de 10 organizações 
econômicas internacionais 
estabeleceram escritórios 
no Novo Bund de Pudong 
(Área de Qiantan).

Yang Chao, vice-chefe da 
Nova Área de Pudong, disse 
que o Cluster reunirá mais 
sedes corporativas, organiza-
ções internacionais e institui-
ções com influência global, 
ajudando Pudong a se tornar 
a principal opção para muitas 
organizações internacionais e 
melhorando a competitivida-
de global de Xangai.

Tijoá Participações e Investimentos S.A. 
(“Tijoá” ou “Companhia”) – CNPJ/MF nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 16/06/2021, às 14 hs, na filial da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. 
Mesa: Presidente: Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta 
de distribuição de dividendos intermediários – 1º trimestre 2021. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os 
acionistas deliberaram, na forma do que foi autorizado nas reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 
realizadas em 11.06.2021, aprovar a proposta de distribuição de dividendos intermediários, referentes ao 1º trimestre 
de 2021, na proporção de suas respectivas participações na Companhia, no valor total de R$ 6.000.000,00, conforme 
valores indicados abaixo: 
Juno Participações e Investimentos S.A. R$ 3.006.000,00
Furnas Centrais Elétricas S.A. R$ 2.994.000,00
Total R$ 6.000.000,00

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi por 
todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária. Acionistas: 
Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A. Certifico que a presente certidão é cópia fiel de 
ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 16/06/2021. Renata Moretzsohn – Secretária. JUCESP – Registrado sob o 
nº 351.392/21-0 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE RADIO-TAXI, MISTA
DE TRANSPORTES, CONSUMO E HABITAÇÃO DOIS MIL LTDA

CNPJ nº 40.288.219/0001-52 NIRE nº 3340000431-1 EM 21/08/2021
0 Diretor Presidente no use de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca seus associados, para reunirem-se em Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada em 21 de Agosto de 2021, sito a Rua Vieira
Bueno no 68 - São Cristavão Rio de Janeiro/ RJ, nesta cidade, com
primeira convocação às 0811:00, com a presença de no mínimo 2/3 (dois
terços) dos associados, corn segunda convocação às 0911,00, com a
presença de metade mais um dos associados e em terceira e última
convocação às 101100min com a presença de no mínimo 10 (dez) asso-
ciados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Análise e
deliberação sobre a manutenção da vacância do cargo de diretor
operacional ate a AGO do ano 2023 devido a crise gerada pelo Covid 19
que atingiu o segmento de taxi, assim revertendo essa despesa em favor
dos associados. II — Eleição para o cargo de Diretor de Operações ora
em vacância, dependendo da deliberação do item I. III — Eleição do Diretor
Financeiro cargo também em vacância.

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 2021.
Claudinei Alves dos Reis

Diretor Presidente - VTR 098

EDITAL DE CONVOÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI DO

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 15.150.415/0001-49 NIRE nº 3340005186-6 EM 21/08/2021

O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca suas associadas, para reunirem-se em Assembleia Gera! Extra-
ordinária a ser realizada em 21 de Agosto de 2021, sito a Rua Vieira
Bueno n° 68 - São Cristovão Rio de Janeiro/ RJ; nesta cidade, com primei-
ra convocação às 08h:30min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois
terços) de delegados das associadas, corn segunda convocação às
09h:30min, com a presença de metade mais um dos delegados das asso-
ciadas e em terceira e última convocação às 10:30min com a presença de
no mínimo 3 (tres) delegados das associadas para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I — Análise e deliberação sobre a manutenção da
vacância do cargo de diretor operacional até a AGO do ano 2023 devido
crise gerada pelo Covid 19 que atingiu o segmento de táxi, assim rever-
tendo essa despesa em favor dos associados. II — Eleição para o cargo
de Diretor de Operações ora em vacância, dependendo da deliberação
do item I. III Eleição do Diretor Financeiro cargo tambem em vacância.

Claudinei Alves dos Reis
Diretor Presidente - VTR 098
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