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Câmara aprova 
projeto que 
privatiza os 
Correios

A Câmara dos Deputados 
concluiu a votação do Projeto 
de Lei 591/21, do Poder Exe-
cutivo, que autoriza a explora-
ção pela iniciativa privada de 
todos os serviços postais. A 
proposta estabelece condições 
para a privatização dos Cor-
reios (ECT). O Plenário rejei-
tou os destaques apresentados 
ao texto do relator.

Segundo o substitutivo apro-
vado, do deputado Gil Cutrim 
(Republicanos-MA), o monopólio 
para carta e cartão postal, telegra-
ma e correspondência agrupada 
continuará com a ECT por mais 
cinco anos, podendo o contrato 
de concessão estipular prazo su-
perior.

A regulação do setor ficará com 
a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). A matéria será 
enviada ao Senado.

Para o senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN), nada garante que os 
serviços postais brasileiros serão 
universalizados após a venda dos 
Correios, como argumenta o go-
verno.

Ele citou o exemplo da United 
States Postal Service, empresa pú-
blica dos Estados Unidos, com 
cinco vezes mais funcionários que 
os Correios.

Segundo o senador, essa 
companhia jamais foi repassa-
da à iniciativa privada, porque 
o governo acredita que a priva-
tização pode prejudicar os pe-
quenos negócios que dependem 
dela para enviar encomendas e 
afetar os moradores das cidades 
mais distantes.

Endividamento das famílias 
bate novo recorde em julho
11 em cada 100 não têm como pagar dívidas

O percentual de famílias 
que relataram ter dí-
vidas no mês de julho 

chegou a 71,4%, o maior patamar 
da série, iniciada em 2010. A alta é 
de 1,7 ponto percentual na com-
paração com junho e de 4 pon-
tos em relação a julho de 2020, o 
maior aumento anual verificado 
desde dezembro de 2019.

Os dados são da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), divulgada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). As dívidas in-
cluem cheque pré-datado, cartão 
de crédito, cheque especial, carnê 
de loja, crédito consignado, em-
préstimo pessoal, prestação de 
carro e de casa.

As famílias com dívidas ou con-

tas em atraso chegaram a 25,6%, o 
terceiro aumento seguido. O nú-
mero é 0,5 ponto percentual aci-
ma do nível de junho e 0,7 ponto 
abaixo do apurado em julho do 
ano passado.

A quantidade de famílias que 
disseram não ter condições de pa-
gar suas dívidas em atraso e que 
vão continuar inadimplentes au-
mentou de 10,8% para 10,9% de 
junho para julho. Na comparação 
anual, houve queda de 1,1 ponto 
percentual.

Na análise por grupos de ren-
da, o endividamento entre as fa-
mílias que recebem até 10 salários 
mínimos aumentou de 70,7% 
para 72,6% na passagem mensal, 
atingindo nova máxima histórica. 
Em julho de 2020, o indicador 

estava em 69% das famílias. A 
inadimplência nessa faixa passou 
de 28,1% para 28,7%. Vão per-
manecer com as contas em atraso 
13,1% dos entrevistados.

No grupo que recebe mais de 10 
salários mínimos, o endividamen-
to vem batendo recordes men-
sais desde fevereiro. O percentual 
passou de 65,5% em junho para 
66,3% julho, ante os 59,1% em 
julho de 2020. A inadimplência 
nesse grupo de renda cresceu de 
11,9% para 12,1% na passagem 
mensal e 3,5% afirmaram que não 
têm condições de colocar as dívi-
das em dia.

Segundo a CNC, a inflação el-
evada tem diminuído o poder de 
compra das famílias e deteriorado 
os orçamentos domésticos.

Bahia e Sergipe exercerão direito de 
preferência em relação à Gaspetro
Privatização levaria a monopólio de 2/3 do gás canalizado

Os governos da Bahia e de 
Sergipe manifestaram o 
interesse de exercer o 

direito de preferência na compra 
das ações das distribuidoras de gás 
dos quais são sócios junto com a 
Gaspetro e a japonesa Mitsui. A 
Petrobras possui 51% das ações 
da Gaspetro que, por sua vez, tem 
participação em 19 companhias 
de gás.

A Petrobras anunciou em 28 de 
julho que assinou acordo com a 
Compass, do grupo Cosan, para 
venda de sua participação na Gas-
petro por R$ 2,03 bilhões. A esta-

tal deu 30 dias para que os estados 
do Nordeste decidam se vão exer-
cer seu direito de preferência.

O Secretário da Infraestrutura 
da Bahia e presidente do Conse-
lho de Administração da Bahia-
gás, Marcus Cavalcanti, disse que 
exercerá o direito. O governo 
baiano é majoritário, com 51% 
das ações; Gaspetro e Mitsui têm 
24,5% cada.

O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) questionou a venda por 
dois motivos: primeiro, porque vai 
promover a concentração do mer-
cado nas mãos de uma empresa, 

que ficará responsável por dois 
terços de todo o gás natural mo-
vimentado e comercializado por 
companhias de gás canalizado no 
país.

O segundo motivo é o valor 
da transação. Segundo o senador, 
analistas acreditam que deveria 
ser o dobro, porque está havendo 
transferência de controle.

“Não se vende empresas dessa 
forma, subavaliada. Não se pode 
permitir que um negócio incenti-
vado pelo governo gere um mo-
nopólio privado”, disse à Agência 
Senado.

Geada leva a 
risco de choque 
em preços de 
alimentos

Levantamento realizado pela 
Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado de São Paulo (Faesp) 
sobre as perdas provocadas pelas 
geadas ocorridas em 19 e 20 de ju-
lho, evidencia o risco de choques 
nos preços de alguns alimentos. 
Houve danos em várias culturas, 
especialmente na cana-de-açúcar, 
milho e café. Prejuízos foram re-
portados também nas pastagens e 
plantações de citros, grãos, frutas 
e hortaliças.

O café foi a cultura mais afe-
tada também em Minas Gerais, 
maior estado produtor. A atual 
safra de café (2021) já foi colhi-
da e será suficiente para atender 
a demanda de consumo interno 
e os contratos no mercado ex-
terno.

Em relação ao milho, a Conab 
também não vê cenário de falta de 
produto. A atual safra sofreu com 
a seca, pelo plantio tardio, e o go-
verno já suspendeu a alíquota do 
imposto de importação aplicado 
às importações de milho até de-
zembro. A Conab passou a divul-
gar em seu site um trabalho extra 
de acompanhamento e análise es-
pecífica dos impactos climáticos 
nas localidades atingidas pelo frio 
extremo.

Os efeitos no seguro rural tam-
bém preocupam os produtores. 
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Banco Mundial 
fez desembolso 
inédito para 
América Latina

O Banco Mundial destinou 
mais de US$ 29 bilhões para a 
América Latina e Caribe como 
resposta às consequências da pan-
demia na região. O montante re-
corde foi alocado para combater 
os impactos sociais, econômicos e 
de saúde.

Desde o início da pandemia, 
em abril de 2020, o Banco Mun-
dial já destinou US$ 157 bilhões 
para mais de 100 países.

Com 20% dos casos e um terço 
das mortes globais durante a pande-
mia, a América Latina e Caribe é a 
região mais atingida pela Covid-19.

Para o vice-presidente do Ban-
co Mundial para a região, Carlos 
Felipe Jaramillo, o foco para a de-
cisão de desembolsos foi cuidar 
principalmente dos “segmentos 
mais vulneráveis da população”.

Divulgação
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Saindo da bolha para o concreto
Por Ranulfo 
Vidigal

O Brasil foi forma-
do e feito para 
produzir “pau de 

tinta” para o luxo europeu 
por volta do século 16. De-
pois, açúcar para adoçar as 
mesmas bocas e ouro para 
enriquecê-los. Após a inde-
pendência, nos estruturamos 
para produzir algodão e café 
em nossas extensas fazendas. 
E hoje produzimos alimen-
tos, minério de ferro e petró-
leo bruto para a China.

Nos contentamos com 
muito pouco na divisão in-
ternacional do trabalho, on-
de a moeda conversível, o 
controle das comunicações, 
o conhecimento, a produti-
vidade e a inovação valem 
muito mais. Produzir chips 
escassos atualmente tem 
muito mais valor, mas a no-
va fábrica tem como desti-
no Dresden, na Alemanha, 
por exemplo.

Aliás, num país de passa-
do colonial e elite escrava-
gista, a negritude e o Nor-
deste ganham as medalhas 

de ouro e prata, em plena 
Tóquio vivendo dias de 
emergência pelo surto da 
pandemia. Bravo!

Enquanto isso, na terra 
da jabuticaba, o risco hi-
drológico causado pelo fe-
nômeno “La Ninha”, traz 
desconforto para um país 
de dimensões continentais e 
uma matriz energética com 
60% de oferta oriunda da 
variável hidrelétrica.

Os preços da energia re-
sidencial e industrial ficam 
a cada dia mais salgados, 
ou seja, pratica-se sorratei-

ramente um verdadeiro ra-
cionamento via choque de 
tarifas.

Isso forçará o Banco 
Central a levar a Taxa Se-
lic aos 7% ao ano, rapi-
damente, para evitar uma 
aceleração/aquecimento da 
economia e da inflação que 
corrói o poder de compra 
dos salários e deprime a 
massa de rendimentos do 
trabalho, dos aposentados e 
pensionistas, às vésperas da 
eleição que se mostra, cada 
dia, mais acirrada.

Esse episódio comprova, 

por exemplo, a necessidade 
do chamado “progressis-
mo” tupiniquim incorpo-
rar a questão ambiental nos 
seus programas de governo 
– um setor gerador de vagas 
formais de trabalho.

Aliás, o país já contabiliza 
mais de 30 milhões de sua 
força de trabalho subocupa-
da, totalmente desocupada, 
ou desalentada, e nenhum 
dos candidatos “progressis-
tas” cita priorizar a redução 
da jornada de trabalho (ain-
da que temporária), como 
forma de reabsorver esse 

extraordinário contingente 
ocioso e desesperançado.

A melhora dos números 
da pandemia no Brasil e a 
recuperação gradual da ati-
vidade econômica motiva-
ram a redução do nível de 
incerteza, segundo a FGV. 
Mas, diante da lenta acelera-
ção da imunização de nossa 
população e da ausência de 
programas compensatórios, 
contra indigência e pobreza 
extrema, a crise tende a se 
manter!

Ranulfo Vidigal é economista.

Os oitentões de Ney Matogrosso e a despedida de Francisco Weffort
Por Paulo Alonso

Ney Matogros-
so chega aos 80 
anos repleto de 

luz, esbanjando charme e 
sensualidade e sempre com 
talento múltiplo. O artista, 
transgressor, é considerado 
um dos precursores da an-
droginia, enquanto estética 
de arte, desenvolvida nos 
primórdios da Tropicália, 
quando se apresentava com 
coreografias erotizantes e 
arrepiantes, expondo nessa 
ocasião sua masculinidade 
como grande contraponto 
aos Anos de Chumbo, em 
plena ditadura militar.

Foi ameaçado, perse-
guido, mas não desistiu de 
impor sua arte e da forma 
como queria ser entendido 
pelo seu público fiel. E foi 
justamente nesse período 
sangrento que Ney lançou 
alguns dos seus maiores 
sucessos: Homem com H, Vi-
da, Vida, Pro dia nascer Feliz, 
Vereda Tropical, Amor Objeto, 
Seu tipo, Por debaixo dos panos, 
Promessas demais, Tanto amar, 
Ando meio desligado, Sangue 
latino, dentre tantos outros.

Coreógrafo, iluminador 
e dançarino, atuou como 
diretor de seus espetáculos 
musicais; dirigiu grandes 
nomes e ganhou o extinto 
Prêmio Sharp de Música 
com os temas Gilberto Gil 
e Ângela e Cauby. Atuou 
como ator de cinema, em 
Sonho de valsa, de Ana Caro-
lina, e em Caramujo flor, de 
Joel Pizzini, tendo sido res-
ponsável pela iluminação de 
espetáculos de Nana Caym-
mi, Nelson Gonçalves, Chi-
co Buarque, da Fundação 

Osvaldo Cruz e peças de 
teatro, como Somos irmãs e 
Mistério do amor.

Ex-integrante dos Secos 
& Molhados, foi o artista 
que mais sobressaiu do gru-
po após iniciar sua carreira 
solo com o disco Água do 
Céu – Pássaro. É considera-
do pela revista Rolling Stone 
como a terceira maior voz 
brasileira de todos os tem-
pos e, pela mesma revista, 
31º maior artista brasileiro 
de todos os tempos.

Ney é um artista de di-
mensão eterna no universo 
da música popular brasileira 
e sua belíssima voz de con-
tralto sempre embaralhou 
noções de masculino e fe-
minino, de novo e antigo, 
do belo e do feio. Ele é de 
fato um dos maiores e mais 
completos cantores brasilei-
ros de todos os tempos, pe-
la singularidade da sua voz 
generosa e vibrante e, claro, 
pela construção da sua obra 
fonográfica.

Ney é artista vocacio-
nado para a cena e sempre 
usou seu corpo para cantar, 
personificando tipos dos 
mais variados, mas sempre 
com alto grau de sexuali-
dade e de sensualidade. E 
essa altíssima carga erótica 
demonstrada nos palcos 
hipnotizou, e continua a 
hipnotizar, milhões de fãs.

E no mês em que come-
mora seus oitentões, Ney 
ainda surge como objeto 
de desejo de muitos, pela 
sua energia, vitalidade, bom 
humor, despudor e, sobre-
tudo, coragem de se apre-
sentar como é e gosta de 
ser. Ney Matogrosso é um 
exemplo de artista mágico, 

frenético e de bem com a 
vida e com o meio ambien-
te, que cultiva desde sem-
pre, defendendo-o. 

Mas nem tudo é alegria.
Nesta semana, o Brasil 

perdeu um dos seus mais 
ilustres intelectuais e que, 
durante oito anos no Go-
verno FHC, ocupou o Mi-
nistério da Cultura. No car-
go de ministro da Cultura, 
entre 1995 e 2002, Fran-
cisco Weffort defendeu o 
aumento do orçamento da 
pasta e fez alterações na 
Lei Rouanet e, na sua ges-
tão, foi implantada a Lei do 
Audiovisual, considerada 
responsável pela retomada 
da produção cinematográ-
fica no país, ao permitir 
que o valor dos recursos 
destinados pelas empresas 
privadas ao financiamento 
de projetos fosse integral-
mente abatido no Imposto 
de Renda.

O balanço da passagem 
de Weffort pelo Ministério 
da Cultura feito pela revis-
ta Época, em dezembro de 
2002, destacou o fato de 
que ela esteve “longe de ser 
uma unanimidade”. Os afa-
gos vinham do setor cine-
matográfico e de áreas be-
neficiadas pela Lei Rouanet. 
As críticas ácidas vinham 
do setor de preservação do 
patrimônio e de órgãos fe-
derais ligados à cultura, que 
o acusavam de descaso. O 
próprio ministro reconhe-
ceu o desequilíbrio no de-
sembolso de recursos cap-
tados via Lei Rouanet, 85% 
dos quais se concentraram 
na região Sudeste do país.

Formado em Ciências 
Sociais pela USP, Weffort 

participou da fundação do 
Partido dos Trabalhado-
res, sigla na qual ocupou o 
cargo de secretário-geral, 
tendo sido filiado até 1994. 
Antes de ser nomeado 
ministro, participou ativa-
mente da campanha das 
Diretas Já, mobilizações 
populares em prol do res-
tabelecimento das eleições 
diretas para Presidência no 
Brasil.

Weffort também foi fun-
dador e presidente da As-
sociação Nacional de Pós-
-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais (Anpocs), 
pesquisador do Centro de 
Estudos da Cultura Con-
temporânea (Cedec) e le-
cionou no Wilson Center e 
no Helen Kellogg Institu-
te, ambas instituições nos 
EUA.

Integrou, ainda, o gru-
po do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento 
(Cebrap). Como pesquisa-
dor, dedicou-se a estudar a 
democracia no Brasil e em 
outros países do mundo. 
Entre seus livros publica-
dos estão Por que Democra-
cia? (1984), e Qual Democra-
cia? (1992), Um olhar sobre a 
cultura brasileira (1998) e A 
cultura e as revoluções da moder-
nização (2000).

Weffort deixa quatro 
filhas de seu primeiro ca-
samento, com Madalena 
Freire Weffort, filha do 
educador Paulo Freire. 
Desde 2002, ele era casa-
do com a socióloga He-
lena Severo, ex-secretária 
estadual de Cultura do Rio 
de Janeiro. Recentemente, 
lançou, ao lado do também 
cientista político José Ál-

varo Moisés, o livro Crise 
da Democracia Representati-
va e Neopopulismo no Brasil, 
publicado pela Fundação 
Konrad Adenauer. Na obra, 
eles analisam o impacto do 
neopopulismo na atual crise 
da democracia e as possibi-
lidades de superá-la.

Durante o golpe militar, 
deixou o país e foi admitido 
como professor e pesqui-
sador no Instituto Latino-
-Americano de Planificação 
Econômica e Social (Ilpes), 
instituição sediada em San-
tiago do Chile e vinculada 
à Organização das Nações 
Unidas (ONU). Em 1968, 
doutorou-se pela Universi-
dade de São Paulo e passou 
a trabalhar como professor 
visitante na Universidade 
de Essex, na Inglaterra, on-
de permaneceu até o ano 
seguinte.

Em 1974 transferiu-
-se para a Argentina, onde 
trabalhou na Universidade 
de La Plata e foi assessor 
da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). 
Em 1977, tornou-se livre 
docente na USP e, no ano 
seguinte, publicou O popu-
lismo na política brasileira, 
obra que exerceu grande in-
fluência nos estudos sobre 
o tema e lhe rendeu grande 
prestígio nos meios acadê-
micos do país.

Em 2004 foi eleito presi-
dente do Conselho Superior 
da Faculdade Latinoame-
ricana de Ciências Sociais 
(Flacso) e até 2006 foi pro-
fessor visitante do Institu-
to de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS) da Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro. Em 2007, recebeu 

da Academia Brasileira de 
Letras (ABL) o prêmio de 
Ensaio, Crítica e História 
Literária pelo livro Formação 
do pensamento político brasi-
leiro: ideias e personagens. Em 
2008, no âmbito do Iepes, 
iniciou, como coordenador, 
a pesquisa intitulada “Ban-
deirantes e jesuítas”.

De José Aparecido de 
Oliveira, primeiro ministro 
da Cultura, passando por 
Aluísio Pimenta, Celso Fur-
tado, Ipojuca Pontes, Sérgio 
Paulo Roaunet, Antonio 
Houaiss, Jerônimo Mos-
cardo, Luiz Roberto Nasci-
mento e Silva, Gilberto Gil 
e Ana Hollanda, o Brasil 
teve ilustres ocupantes nes-
sa pasta que, no Governo 
Bolsonaro, foi extinta, de-
monstrando total desprezo 
pela cultura do país. Cultura 
essa jogada às traças e sem 
qualquer olhar pela classe 
artística.

Entre a alegria de o país 
comemorar os 80 anos de 
Ney Matogrosso e a tristeza 
com a partida de Francisco 
Weffort, ficamos todos na 
expectativa de ainda viver-
mos dias mais democráticos 
neste imenso país assolado 
pela falta de uma política 
eficiente e eficaz em relação 
ao combate ao coronavírus, 
que já subtraiu mais de 550 
mil vidas em nosso terri-
tório. Resta-nos, todavia, 
a esperança de mudarmos 
esse cenário tão sombrio, 
em 2022, quando iremos às 
urnas eletrônicas depositar 
votos de alternância no po-
der central.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Carência de defensores 
públicos no Brasil

Embora a Constituição Federal garanta assistência 
jurídica aos necessitados, 58 milhões de brasileiros 

ficariam sem acesso à justiça gratuita por falta de defensor 
público. O Brasil tem 2.762 comarcas, mas os defensores 
estão presentes em apenas 42%. Infelizmente, apenas 
14 milhões de pessoas são atendidas anualmente. Faz-se 
necessário um concurso público urgente.

Vergonha internacional

Embora convidado oficialmente para participar da inau-
guração do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, o 
presidente Bolsonaro preferiu participar de um evento em 
prol do voto impresso. O presidente português Marcelo 
Rebelo de Sousa, presente ao evento, ficou estarrecido, con-
forme noticiaram o canal português de TV SIC e jornais 
daquele país. Fora que ficou surpreso em ser recebido pelo 
brasileiro sem máscara, em audiência oficial, no Planalto.

Flexibilização no Rio

Sem consultar parte do Comitê Científico, o prefeito 
Eduardo Paes anunciou medidas de flexibilização, inclu-
sive não uso da máscara em ambientes abertos a partir de 
setembro. Tais medidas precisam ser reavaliadas em fun-
ção da atual situação pandêmica do Rio, com a nova cepa. 
Embora a vacinação esteja caminhando bem no municí-
pio, o grande problema é a população flutuante.

Gastronomia nota  
10 em Congonhas

O Restaurante Casa da Ladeira, em pleno conjunto 
barroco do Aleijadinho, em Congonhas, é um exemplo de 
sofisticação da comida mineira. Sob a batuta de Rosângela 
Vartulli, traz sabor e glamour.

Festa suíça

Para festejar a data nacional, o cônsul Rudolf  Wyss, em 
função da pandemia, enviou uma caixa de guloseimas de 
várias partes da Confederação Helvética para um grupo 
de sortudos. Também um vídeo que mostrou o trabalho 
solidário daquele país com índios e população vulnerável. 
Merci. Danke. Grazie. Grazia fitg.

Realidade olímpica brasileira

Dos 309 atletas que estão em Tóquio, 42% não têm 
nenhum patrocínio. É uma superação que merece nossos 
aplausos e um apelo para que se invista mais em esporte.

Frase da semana

“Eu construo uma ponte infinita. Ela une e não é sar-
cástica. Enigmática, no sentido de misteriosa, permite jun-
tar e agregar talentos. Outrora distantes e hoje caminhan-
do com altivez e prosa poética. Ela me lembra o quanto 
cada um de nós luta para ser o que sempre desejou e pode 
um dia apenas viver. Une sensibilidades sempre contidas, 
mas de uma pureza de verdade consumida. Queria apenas 
que não tropeçassem e que não a considerassem se vivem 
longe de tudo que é amor incondicional da ressurreição 
poética de um dia cinzento.” 

Pagar dívida pendente 
preocupa 33% dos idosos
O pagamento de dí-

vidas pendentes é 
o plano mais cita-

dos, para os próximos dois 
anos, por 33% por brasilei-
ros com mais de 60 anos. É 
o que mostra estudos em 
todas as capitais do país re-
alizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em parceria com a 
Offer Wise Pesquisas, para 
entender como as pessoas 
da terceira idade enxergam 
esta fase da vida e suas ex-
pectativas para o futuro.

Além disso, 33% dos 
entrevistados pretendem 
aproveitar a vida com fami-
liares, enquanto 25% que-
rem fazer um tratamento 
odontológico. Já 24% pre-
tendem viajar pelo Brasil e 
23% planejam trabalhar.

Insegurança

A insegurança quanto ao 
futuro também é um dos 
sentimentos mais presentes 
na terceira idade. De acordo 
com o levantamento, 92% 
dos entrevistados têm al-
gum temor e preocupação, 
sendo que o medo de ficar 
doente e depender de ter-
ceiros para tudo (42%) é o 

principal receio.
Também se destacam o 

temor de ficar sem dinhei-
ro para o próprio susten-
to (31%), de não ter saúde 
física (27%), de perder as 
pessoas que amam (25%) e 
de não se sentir útil (20%). 
Ainda assim, numa escala 
de zero a 10, os idosos atri-
buíram média 7 para o grau 
de felicidade atual. Entre as 
classes A/B, a nota média 
sobre para 8.

Tecnologia

Aprender novas habilida-
des, estimular a capacidade 
cognitiva e cultivar a convi-
vência social são essenciais 
para manter-se ativo na 
terceira idade. E a tecnolo-
gia vem contribuindo para 
que se relacionem com as 
pessoas e com o mundo, 
principalmente nestes tem-
pos de pandemia. Dados da 
pesquisa mostram que em 
momentos de lazer, a prin-
cipal atividade apontada 
pelos idosos é a navegação 
pela internet (60%, com 
aumento de 29 pontos per-
centuais em relação a 2018, 
período pré-pandemia), se-
guida por assistir televisão 
(56%), ouvir música (41%), 
ler livros (38%) e fazer ca-

minhada ou corrida (31%).
Nessa mesma direção, a 

internet cresceu como um 
meio de comunicação de 
uso frequente entre os ido-
sos, saindo de 46% em 2018 
para 79% em 2021 (um 
crescimento de 33 pontos 
percentuais).

Enquanto isso, a TV 
aberta caiu de 73% para 
58% em 2021, o rádio pas-
sou de 43% em 2018 para 
36%, o jornal impresso de 
22% para 13% e revista de 
16% para 10% este ano.

Dados da pesquisa tam-
bém revelam o expressivo 
potencial de consumo ainda 
inexplorado pelo mercado 
em relação a esta parcela de 
brasileiros. Mais da metade 
dos entrevistados (60%) 
considera difícil encontrar 
algum produto específico 
para a terceira idade, sendo 
que os mais mencionados 
foram os locais para sair à 
noite com público de ter-
ceira idade (22%), os ali-
mentos especiais (22%), os 
celulares com teclado maior 
(18%) e serviços de turismo 
exclusivo para terceira idade 
(17%).

Considerando os itens 
que os idosos pretendem 
adquirir nos próximos três 
meses da data da pesqui-

sa, as roupas lideram a lista 
com 25%. Já os tratamentos 
dentários ficaram em segun-
do lugar com 24%, segui-
dos dos eletrodomésticos 
(19%), viagens (19%) e dos 
smartphones (18%). Entre 
os atributos considerados 
mais relevantes na hora de 
escolher o local de compra 
foram citados: preço (66%), 
qualidade dos produtos e 
serviços (45%), confiança 
no estabelecimento (38%) e 
o atendimento (38%).

Farmácias

Desconsiderando-se os 
supermercados, as farmá-
cias foram citadas por 47% 
dos idosos como um dos 
principais locais de com-
pra. Em seguida, aparecem 
as lojas de departamento 
(30%), as lojas de rua (29%) 
e loja online (28%). Quan-
to aos serviços de entrega 
a domicílio, 51% dos ido-
sos mencionaram a entre-
ga de medicamentos como 
um dos mais importantes, 
seguido de entrega de lan-
ches e comida (45%, com 
aumento de 17 p.p. e rela-
ção a 2018) e a entrega de 
compras de supermercado 
(41%, com crescimento de 
7 p.p. e relação a 2018).

Mulheres discutem nova regulação  
de fundos de investimento

Na próxima quarta-
-feira (11), às l7 
horas, mulheres 

do mercado de capitais es-
tarão reunidas para falar 
sobre a nova resolução so-
bre fundos da Comissão de 
Valores Mobiliários(CVM), 
que deve ser divulgada até 
o final do ano. Elas discu-
tirão melhorias para o fun-
cionamento eficiente da 
indústria de fundos e para a 
redução dos custos das ins-
tituições financeiras na hora 

de implementar as regras. O 
Webinar, promovido pelo 
Comitê Brasil do 100 Wo-
men in Finance, conta com 
participação da Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima).

O evento terá a participa-
ção da gerente de Represen-
tação de Gestão e Serviços 
Fiduciários da Anbima, Ta-
tiana Itikawa. Outros parti-
cipantes são Isabella Nunes, 
do JP Morgan; Julya Wellis-

ch, da Vinci Partners; e Ni-
cole Dyskant, da Dyskant 
Advogados, Compliasset e 
da 100 Womem in Finance.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas por mem-
bros da 100 Women in Finan-
ce ou pelo público em geral. 
O evento será em português 
com tradução simultânea pa-
ra o inglês. A 100 Women 
in Finance é uma associação 
global de mulheres que traba-
lham no setor financeiro cria-
da em 2001 e com sede em 

Nova Iorque, nos Estados 
Unidos. Ao todo, são mais 
de 15 mil profissionais-mem-
bros de 21 países. O objetivo 
da entidade é capacitar mu-
lheres em todos os estágios 
de suas carreiras, promoven-
do conexões e criando opor-
tunidades de crescimento. 
Público em geral (não é pre-
ciso pagar o membership, 
basta pular esta etapa). ht-
tps://app.100women.org/
pages/event_registration.
php?e=2729

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPMERC

CNPJ 22.645.967/0001-63 / NIRE 33400054083
O Presidente da Cooperativa COOPMERC, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem
da Assembleia Geral  Extraordinária, a ser  realizada em nossa sede,
porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido
ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
20 de Agosto de 2021, em primeira convocação às 09h00min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados,
em segunda às 10h00min com  metade mais 01 (um)do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para delibe-
rar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordiná-
ria. 1- Entrada de Novos Cooperados; 2- Renúncia de Cargo na Diretoria;
3-Eleição/Substituição de Diretor. Niterói/RJ, 06 de Agosto de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
LAIANDRO SILVÉRIO MAYWORM

ARREMESSAR PARA O FUTURO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO
Prezados Senhores(as) Membros do Conselho de Administração do Insti-
tuto Arremessar para o Futuro. O presidente do Instituto, CNPJ. 21.507.571/
0001-97, no uso de suas atribuições, convoca todos os membros do
Conselho de Administração para Assembleia Geral Extraordinária de Dis-
solução, a realizar-se no próximo dia 23 de agosto de 2021, na Avenida
das Américas, 17.500 – Parte – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro
– RJ- CEP. 22.790-701, iniciando-se os trabalhos às 15h, com qualquer
numero de presente, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:-
Formalizar a extinção do Instituto, em razão de sua longa inatividade, nos
termos da do CAPITULO XV Das Disposições Gerais, Artigo 33º de seu
Estatuto Social. Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021.

PAULO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA - Presidente
ID. 031683287 IFP e do CPF. 370.092.227-20

BTG Pactual 
está em todas

A Eneva S/A deve com-
prar o Polo de Urucu, a 
maior reserva terrestre de 
gás natural, localizada na 
Bacia dos Solimões, no 
Amazonas. Segundo o Ob-
servatório Social da Petro-
bras, a empresa tem como 
principal acionista o banco 
BTG Pactual, fundado pelo 
ministro da Economia, Pau-

lo Guedes, responsável pelo 
programa de privatizações 
do governo Jair Bolsonaro.

O BTG Pactual tem li-
derado a coordenação da 
quase totalidade de IPO de 
ações em bolsa de valores. 
Levantamento do Instituto 
Brasileiro de Estudos Polí-
ticos e Sociais (Ibeps) mos-
tra que o banco, segundo o 
Relatório de Referência da 
Eneva de 2020, é dono de 
21,3% do total das ações da 
Energética.

Três Poderes 
sem reunião

O presidente do STF, 
Luiz Fux, anunciou nesta 
quinta-feira o cancelamento 
de uma reunião entre os che-
fes dos três Poderes (Execu-
tivo, Legislativo e Judiciá-
riio), acertada em meados de 
julho. A decisão ocorre em 
resposta aos frequentes ata-
ques do presidente Jair Bol-
sonaroa ministros do STF.

“Sua Excelência (Bol-
sonaro) mantém a divul-
gação de interpretações 
equivocadas de decisões do 
plenário, bem como insis-
te colocar sob suspeição a 
higidez do processo eleito-
ral brasileiro. Diante dessas 
circunstâncias, o STF in-
forma que está cancelada a 
reunião outrora anunciada 
entre chefes de Poderes, 
entre eles o presidente da 
República”, disse Fux, nes-
ta quinta-feira.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Deputados já votam e 
despacham no novo 
endereço da Alerj

O novo plenário da Alerj, inaugurado na última terça-
-feira, não tem o charme retrô do Plenário Barbosa 

Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, e nem sua impor-
tância histórica, mas ganhou em conforto, modernidade e 
tamanho. O presidente da Alerj, deputado André Cecilia-
no (PT), disse que ficou muito satisfeito com a mudança. 
Maior que o antigo, o novo plenário tem 185 lugares para 
deputados e assessores. Ao centro, o painel eletrônico 
de alta resolução (7k), com 504 placas de LED, dá maior 
agilidade e transparência às sessões legislativas. A tela de 
14 metros de comprimento se apoia no madeiramento de 
jacarandá, recuperado no edifício da década de 1960. Já a 
galeria poderá comportar até 120 pessoas.

Reis pega carona  
na solenidade

A inauguração da nova sede da Alerj, no Centro do Rio, 
foi marcada por discursos de recuperação econômica e 
união entre os poderes para oferecer o melhor aos flumi-
nenses. O prefeito Eduardo Paes representou os dirigentes 
dos 92 municípios fluminenses. Mas quem chamou a aten-
ção foi o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. 
Ele percorreu todo o plenário cumprimentando os deputa-
dos, posando para fotos. Foi bem recebido e já iniciou arti-
culações para sua candidatura ao Senado no ano que vem.

André Ceciliano na inauguração do plenário

Julia Passos/Alerj

Rosenverg Reis, Martha Rocha,  
Washington Reis e Tânia Rodrigues

Ex-deputados também 
marcam presença

Ex-deputados compareceram à inauguração do novo 
plenário. Entre eles as ex-deputadas Graça Matos e Tânia 
Rodrigues. Paraplégica, Tânia Rodrigues pôde testar a aces-
sibilidade na nova sede da Alerj, uma deficiência difícil de 
superar na antiga sede do Legislativo. Rafael Picciani repre-
sentou o pai, o ex-deputado Jorge Picciani, que faleceu em 
maio deste ano e iniciou a transição da Alerj para o novo 
endereço quando presidia a Casa.

Modernidade chega  
ao Legislativo

No novo plenário, os deputados votam de forma onli-
ne, através de tablets instalados no local que são acionados 
com as digitais de cada parlamentar. Também foi criado 
um sistema, chamado de SevWeb – Terminal Virtual do 
Parlamentar, em que cada deputado tem seu login e senha, 
podendo participar, inclusive, das sessões de forma virtual.

MP que simplifica abertura de 
empresas é aprovada na Câmara

A Câmara dos De-
putados concluiu 
nesta quinta-feira 

a análise da Medida Pro-
visória 1040/21, que traz 
uma série de medidas para 
simplificar a abertura de 
empresas e o seu funcio-
namento. Os deputados 
rejeitaram as emendas apro-
vadas pelo Senado na noite 
desta quarta-feira e, dessa 
forma, o texto segue para 
sanção presidencial.

Ao recomendar a rejei-
ção das mudanças propos-
tas pelos senadores, o rela-
tor da matéria na Câmara, 
deputado Marco Bertaiolli 
(PSD-SP), afirmou que ne-
nhuma das mudanças pa-
recia oportuna. “Como a 
volta da discussão sobre 
subsídios cruzados entre 
consumidores de energia 
elétrica ou exclusões pro-
postas pelo Senado como 
sendo inconstitucionais”, 
argumentou o deputado.

O texto prevê a emissão 

automática, sem avaliação 
humana, de licenças e alva-
rás de funcionamento para 
atividades classificadas co-
mo de risco médio. Quando 
não houver legislação esta-
dual, distrital ou municipal 
específica, valerá a classifi-
cação federal disponível na 
plataforma da Rede Nacio-

nal para a Simplificação do 
Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios 
(Redesim).

A proposta aprovada 
amplia as atribuições do 
Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e In-
tegração (Drei) para exami-
nar pedidos de autorização 

para nacionalização e arti-
cular órgãos e integrar pro-
cedimentos no registro de 
empresas. O departamen-
to poderá também propor 
programas de cooperação 
e planos de ação, coordenar 
ações, desenvolver sistemas 
e implementar medidas de 
desburocratização.

DHL Express compra 12 aviões  
de carga elétricos da Eviation

A DHL Express, em-
presa de armazena-
gem, distribuição e 

serviços expressos, firmou 
parceria com a Eviation, 
fabricante global de aerona-
ves totalmente elétricas com 
sede na área de Seattle, pa-
ra a aquisição de 12 aviões 
Alice e-Cargo totalmente 
elétricos. Com isso, parte da 
frota da DHL operará com 
zero emissão de carbono. A 
Eviation espera entregar as 
aeronaves elétricas à DHL 
Express em 2024.

“Acreditamos firmemen-
te em um futuro com lo-
gística de emissão zero”, 
disse John Pearson, CEO 
da DHL Express. “Por is-
so, nossos investimentos 
sempre seguem o objetivo 
de melhorar nosso com-
promisso com o meio am-
biente. Em nosso caminho 
para operações logísticas 
limpas, a eletrificação de ca-
da modo de transporte de-
sempenha um papel crucial 
e contribuirá significativa-
mente para nossa meta ge-
ral zero emissões até 2050. 
Fundada em 1969, a DHL 
Express é conhecida como 
pioneira na indústria da 
aviação há décadas. Encon-
tramos o parceiro perfeito 
na Eviation, pois eles com-
partilham nosso propósito 
e, juntos, decolaremos pa-
ra uma nova era da aviação 
sustentável.”

O Alice é tripulado por 
um único piloto e possui 
capacidade para transportar 

até 1.250 kg, com alcance 
máximo de até 815 quilô-
metros. A nova aeronave irá 
operar em todos os locais 
atualmente atendidos por 
aviões a pistão e turbina. Os 
motores elétricos avança-
dos do Alice têm menos pe-
ças móveis para aumentar 
a confiabilidade e reduzir 
os custos de manutenção. 
Seu software operacional 
monitora constantemente 
o desempenho do voo para 
garantir a eficiência ideal.

“Desde o primeiro dia, 
estabelecemos uma meta 
audaciosa de transformar a 
indústria da aviação e criar 
uma nova era com aerona-
ves elétricas”, disse o CEO 
da Eviation, Omer Bar-Yo-
hay. “A parceria com em-
presas como a DHL, que 
são líderes em transporte 
sustentável, é uma prova de 
que a era da eletricidade es-
tá chegando. Este anúncio é 
um marco significativo em 
nossa busca para transfor-
mar o futuro dos voos em 
todo o mundo.”

A aeronave é ideal pa-
ra rotas de fornecimento e 
requer menos investimen-
to em infraestrutura de 
estação. O Alice pode ser 
abastecido por meio de sua 
fonte de energia, durante as 
operações de carregamento 
e descarregamento, garan-
tindo tempos de resposta 
rápidos e entregas eficien-
tes. A DHL Express, pla-
neja construir várias redes 
de abastecimento para o 

Alice com emissão zero nos 
EUA, tendo a Califórnia co-
mo provável ponto de iní-
cio das rotas.

“Meus cumprimentos 
à Eviation pelo desenvol-
vimento inovador da ae-
ronave Alice totalmente 
elétrica”, disse Travis Co-
bb, EVP Global Network 
Operations and Aviation 
da DHL Express. “Com o 
alcance e a capacidade do 
Alice, temos uma solução 
fantástica e sustentável para 
nossa rede global que será 
direcionada para operações 
na costa sudeste e oeste dos 
Estados Unidos. Nossa as-
piração é fazer uma contri-
buição substancial na redu-
ção de emissões de carbono 
e esses avanços em frota e 
tecnologia irão nos ajudar 
a  alcançar essas metas. Para 
nós e nossos clientes, este é 
um passo muito importante 
em nossa jornada de des-
carbonização e um avanço 
significativo para a indústria 
de aviação como um todo.”

Com inovação, desem-
penho e sustentabilidade 
como seus norteadores, a 
Eviation está criando uma 
nova era na aviação com a 
aeronave totalmente elétri-
ca. Alice foi projetado espe-
cificamente para que possa 
ser configurado para carga 
ou passageiros e está a ca-
minho de seu primeiro voo 
ainda em 2021. 

“Na próxima vez que 
você solicitar um pacote 
sob demanda, verifique se 

ele foi entregue com uma 
aeronave de emissão zero 
como a DHL fará”, disse 
o presidente executivo da 
Eviation, Roei Ganzarski. 
“O Alice está permitindo 
que a DHL estabeleça uma 
operação limpa, silenciosa 
e de baixo custo que abrirá 
maiores oportunidades para 
mais comunidades come-
çando aqui mesmo nos Es-
tados Unidos.”

A descarbonização de 
suas operações é um dos 
principais pilares do novo 
roteiro de sustentabilidade 
do Grupo Deutsche Post 
DHL, anunciado no pri-
meiro trimestre de 2021. O 
Grupo está investindo um 
total de 7 bilhões de euros 
(Opex e Capex) até 2030 
em medidas para reduzir 
suas emissões de CO2. Os 
recursos irão, em particular, 
para a eletrificação da frota 
de entrega de última milha, 
combustível de aviação sus-
tentável e edifícios neutros 
para o clima. No caminho 
para a meta de emissões ze-
ro até 2050, que já existe há 
quatro anos, a empresa es-
tá se comprometendo com 
novas e ambiciosas metas 
intermediárias. Por exem-
plo, como parte da reno-
mada Science Based Target 
Initiative (SBTi), o Deuts-
che Post DHL Group está 
comprometido em reduzir 
suas emissões de gases de 
efeito estufa até 2030, de 
acordo com o Acordo Cli-
mático de Paris.

Thiago Lontra/Alerj

Fernando Frazão/ABr
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Três perguntas: o novo aumento da Selic e os investimentos
Por Jorge Priori

Por unanimidade, o 
Copom aumentou 
a Selic em 1 ponto 

percentual, passando a taxa 
básica de juros para 5,25% 
ao ano. O Comitê também 
informou que “antevê out-
ro ajuste da mesma mag-
nitude” para a próxima 
reunião, que será realizada 
nos dias 21 e 22 de setem-
bro. Conversamos sobre o 
impacto do aumento da Se-
lic nos investimentos com 
Jansen Costa, sócio da Fa-
torial Investimentos.

Para Jansen, “o merca-
do teme que a inflação não 
seja transitória, e sim mais 
recorrente, e que isso tra-
ga uma alta significativa de 
preços em serviços e con-
sumo”. Ele também destaca 
que “se o BC não continuar 
subindo os juros, a inflação 
pode virar mais permanen-
te, o que não é bom para a 
economia brasileira”.

Na sua opinião, o mer-
cado de ações já precifi-
cou o ciclo de aumentos 
da Selic? Quais setores se 
beneficiam do aumento 
da taxa de juros e quais 
são impactados negativa-
mente?

O mercado já leu o au-
mento de juros. Inclusive, 
a curva de juros já pre-
cifica um aumento pior. 
Basicamente, quem se 
beneficia com o aumento 
de juros são os bancos, e 
quem se prejudica muito 
são as empresas endivida-
das e de construção civil, 
que é mais impactada que 
o varejo. Isso porque este 
setor depende muito mais 
de crédito, que acaba fi-
cando mais caro, benefi-
ciando os bancos.

Como fica a renda fixa?
Com a alta da Selic, a 

renda fixa pode voltar 
para o jogo se o inves-
tidor optar por mudar 

a maneira de investir e 
buscar títulos pré-fixados 
para um prazo de até 12 
meses, conseguindo uma 
rentabilidade de mais de 
7%. Com isso, ele con-
segue ter juros reais perto 
de zero e um rendimento 
melhor do que no Tesou-
ro Selic ou na caderneta 
de poupança, diminuindo 
a chance de ficar negativo 
em relação à inflação.

Cuidados com fundos de 
renda fixa – As pessoas de-
vem tomar cuidado com 
os fundos pré-fixados e de 
inflação. Esses fundos vão 
variar bastante com o au-
mento dos juros. Uma vez 
que a taxa de juros pre-
fixada está subindo, a cota 
desses fundos tende a cair, 
podendo ser negativa.

Caderneta de poupança e 
Tesouro Selic seguem perden-
do da inflação – A caderne-
ta de poupança não é um 
bom investimento. Apesar 
do aumento da Selic para 

5,25%, sua remuneração é 
de 70% da Selic. Qualquer 
CDB de banco remunera 
muito mais do que a cad-
erneta de poupança. Mes-
mo sendo isenta de Im-
posto de Renda, ela não é 
uma boa aplicação. O Te-
souro Selic, com o descon-
to do Imposto de Renda, 
renderá em média 4,46% 
num prazo de 2 anos, ten-
do uma rentabilidade neg-
ativa em relação à inflação. 
Dessa forma, mesmo com 
o aumento da Selic, o in-
vestidor continua tendo 
rentabilidade negativa 
nesses dois tipos de inves-
timentos.

Títulos prefixados de curto 
prazo são uma boa opção – O 
mercado sempre antecipa 
os movimentos de alta. As 
curvas dos prefixados ho-
je já precificam uma alta 
muito maior. Ao longo das 
últimas quatro altas, os in-
vestidores que compraram 
prefixados de curto prazo 

ganharam mais dinheiro 
que os investidores que 
deixaram recursos nos títu-
los pós-fixados. O prefixa-
do de curto prazo continua 
sendo uma boa opção, dada 
a diferença entre as taxas 
pós-fixadas e prefixadas pa-
ra 6 e 12 meses.

Nos ciclos de aumento 
de juros, uma pessoa deve 
tomar cuidado para não 
alongar muito uma apli-
cação financeira prefixada e 
ganhar com a inclinação da 
curva que está maior que a 
subida da Selic.

Como se proteger da 
inflação? Qual a expecta-
tiva para 2022?

Para ficar com dinheiro 
na renda fixa e fugir da in-
flação, vale a pena procu-
rar títulos que compõem 
na rentabilidade o IPCA. 
Assim, teria uma proteção 
em relação à variação da 
inflação sobre o patrimô-
nio. Ativos reais como 

imóveis, ações ou ativos 
de renda fixa atrelados 
ao IPCA garantem mais 
proteção da inflação do 
que os prefixados.

Para 2022, devemos per-
manecer com juros reais 
negativos na caderneta de 
poupança e no Tesouro Se-
lic, porque a inflação deve 
continuar rodando junto à 
taxa de juros que temos no 
país. A melhor forma de se 
proteger é mudar a maneira 
de investir. A pessoa deve 
sair da poupança e do Te-
souro Selic e buscar produ-
tos atrelados à inflação que 
subam a rentabilidade con-
forme a correção da própria 
inflação, como IPCA+, 
ações e pré-fixados.

É melhor mudar a forma 
de investir do que deixar 
no pós-fixado. A curva de 
juros já precifica a alta el-
evada, aumentando assim 
a rentabilidade de hoje ao 
comprar prefixado para até 
12 meses.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/03/2021

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias do mês de março de 2021, às 
16:00 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) 
localizada no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de 
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da 
Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos 
acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Compa-
nhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. 
Sabrina Indelicato Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1 Aprovar (i) a emissão, pela 
Companhia, de 42.270 (quarenta e duas mil e duzentas e setenta) debêntures 
nominativas e não conversíveis, da espécie subordinada, todas com valor 
nominal unitário R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 59 da Lei 
nº 6.404/76, as quais serão objeto de colocação privada; e (ii) autorização 
para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários à 
efetivação da emissão referida no item (i) acima. 5. Deliberações: Por unani-
midade, os acionistas deliberaram o que segue: 5.1 Aprovar a sexta emissão 
de debêntures (“Emissão”), em série única, nominativas e não conversíveis, 
da espécie subordinada, nos termos do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, a ser 
composta de 42.270 (quarenta e duas mil e duzentas e setenta) debêntures, 
todas com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Debên-
tures”), para colocação privada. As características, termos e condições das 
Debêntures encontram-se definidos abaixo e no “Instrumento Particular de 
Escritura da Sexta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Subordinada, da Autopista Fluminense S.A.” (“Escritura 
de Emissão”): 5.1.1 Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será 
de R$ 422.700.000,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões e setecentos mil 
reais), na data de emissão das Debêntures, conforme definido na Escritura de 
Emissão (“Data de Emissão”). 5.1.2 Prazo e Vencimento. As Debêntures terão 
prazo de vigência de 45 (quarente a cinco) meses e 9 (nove) dias contados 
da Data de Emissão, com vencimento previsto para 31/12/2024 (“Data de 
Vencimento”). 5.1.3 Séries, Quantidade de Títulos, Conversibilidade e Forma. 
Serão emitidas, em série única, 42.270 (quarenta e duas mil e duzentas e 
setenta) debêntures. As Debêntures serão nominativas e não conversíveis 
em ações. Não será emitido certificado representativo das Debêntures. Para 
todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo 
registro do titular das Debêntures no Livro de Registro de Debêntures da 
Emissora. 5.1.4 Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário de cada 
Debênture será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitário”) na 
data de integralização. 5.1.5 Preço de Subscrição e Forma de Integralização. 
As Debêntures poderão ser subscritas, no todo ou em parte, de uma única 
vez ou em lotes com qualquer número de Debêntures, a qualquer momento 
dentro do prazo de 12 (doze) meses a contar da Data de Emissão (“Prazo 
de Subscrição”). As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato de 
subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário. 
5.1.6 Amortização do Principal. O Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será integralmente pago pela Emissora, em uma única parcela, na Data 
de Vencimento. 5.1.7 Amortização Extraordinária. Nos termos e condições 
previstas na Escritura de Emissão, a Emissora poderá promover amortização 
extraordinária parcial da totalidade das Debêntures a qualquer tempo (“Amor-
tização Extraordinária”), observado que as Amortizações Extraordinárias 
não poderão ultrapassar, em conjunto, 95% (noventa e cinco por cento) do 
Valor Nominal Unitário original das Debêntures, atualizado monetariamente 
nos temos da Escritura de Emissão. 5.1.8 Remuneração. Não haverá atua-
lização monetária do Valor Nominal das Debêntures. Sobre o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes 
à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias 
do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida exponencialmente de sobretaxa ou spread de (i) 1,00% (um inteiro 
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis entre 
a Data da Emissão e o dia 31/03/2021, e (ii) 1,60% (um inteiro e sessenta 
décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis entre o dia 01/04/2021 e a Data de Vencimento (“Remuneração”). A 
Remuneração será paga em uma única parcela na Data de Vencimento, 
exceto no que diz respeito à Remuneração devida por ocasião de Amortiza-
ção Extraordinária ou de resgate antecipado facultativo, que será paga nos 
termos da Escritura de Emissão, e será calculada pro rata temporis por dias 
úteis decorridos desde a Data da Integralização (inclusive) até a Data de 
Vencimento ou até a data de Amortização Extraordinária ou do vencimento 
antecipado (exclusive). 5.1.9 Resgate Antecipado e Vencimento Antecipado. 
A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar qualquer Debênture, 
a qualquer tempo até a Data de Vencimento, pelo Valor Nominal Unitário de 
cada Debênture, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis 
até a data de pagamento do resgate, sem que seja devido o pagamento de 
qualquer prêmio ou penalidade, mediante envio de notificação ao Debentu-
rista com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência. Os debenturistas 
poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às 
Debêntures nos termos previstos na Escritura de Emissão. 5.1.10 Garantias. 
As Debêntures serão da espécie subordinada, não contando com garantias 
reais ou fidejussórias. 5.1.11 Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos 
por meio da Emissão das Debêntures serão destinados à execução do plano 
de investimentos da Emissora. 5.2 Os acionistas delegam à Diretoria poderes 
para firmar a Escritura de Emissão nos termos do documento anexo, bem 
como a celebrar todos os demais contratos relacionados à, e tomar todas as 
providencias necessárias à Emissão das Debêntures 5.3 Aprovar a lavratura 
desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 
130, § 1º, da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, 
após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sra. 
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; 
Acionista: Arteris S.A. (por Sergio Moniz Barreto Garcia e Flávia Lúcia Mattioli 
Tâmega). Niterói, 22/03/2021. “Confere com a original lavrada em livro próprio”. 
Sabrina Indelicato Penteado – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Certifico o arquivamento em 05/08/2021 sob o nº 00004271741 e 
demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2021/554627-0 de 
04/08/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

RECREIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 35.687.708/0001-47 - NIRE 33300333410 

Ata da AGO/E em 29/07/21. Data, Horário e Local. No dia 29/07/21, às 
12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o com-
parecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque; Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório 
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia., re-
ferentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) a destinação dos resulta-
dos apurados no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2021; (iv) a 
reeleição dos membros da Diretoria da Cia.; (v) a consolidação do Estatuto 
Social; e (vi) outros assuntos do interesse social. Deliberações. Após exa-
me e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as No-
tas Explicativas e as DFs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 
31/12/20, publicados em 28/07/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) 
Consignar a ausência de resultado do exercício social findo em 31/12/20. 
(iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício 
social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos 
aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos 
do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Reeleger, para o cargo de Diretor 
Presidente da Cia., o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, bra-
sileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0 - IFP/RJ e 
CPF 025.989.187-89, com mandato de 2 anos a contar da presente data, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Reeleger, para 
o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Felipe Franco da 
Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9 - SSP/SP e 
CPF 261.377.018-08, com mandato de 2 anos a contar da presente data, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Reeleger, para 
o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Rodrigo da Costa 
Azevedo, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 13.221.143-
4 - DIC/RJ e CPF 035.333.357-39, com mandato de 2 anos a contar da 
presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Re-
eleger, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Marcelo 
Duarte, brasileiro, casado, empresário, RG 06.584.368-2, Detran/RJ e CPF 
688.187.187-20, com mandato de 2 anos a contar da presente data, permi-
tida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. (v) Aprovar a consolida-
ção do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada. (vi) Outros 
assuntos do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material 
de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas 
Explicativas e as DFs. da Cia. O acionista aprovou integralmente o referido 
material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede 
social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a tomar todas 
as providências necessárias à efetivação das deliberações, ora aprovadas. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, 
na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos termos do Art. 130, 
§1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: 
Eiger Brasil Partners I O - Fundo de Investimento em Participações Multies-
tratégia Investimento no Exterior. RJ, 29/07/21. Mesa: Marcelo Hudik Fur-
tado de Albuquerque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. 
Acionista Presente: Eiger Brasil Partners I O - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Por: BRL 
Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 03/08/21 sob o nº 4261131. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ n° 42.270.603/0001-53
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Presidente da INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S.A, 
CNPJ n° 42.270.603/0001-53, convoca os acionistas da Companhia para 
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em formato 
presencial na sede da Companhia, no dia 16 de agosto de 2021, onde a 
primeira convocação acontecerá às 10 horas e a segunda convocação às 
11 horas para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Deliberar sobre 
a eleição de nova diretoria; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
dos exercícios findo em 31/12/2018 e 31/12/2019; e eventuais distribuições 
de dividendos; 3) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2018 
e 31.12.2019; 4) Assuntos diversos. A maioria dos Acionistas foram 
pessoalmente comunicados e anuíram com os termos da Convocação.
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
STOP TAXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO TIJOLINHO 

LTDA. - CNPJ 02.902.326/0001-30 – Nº NIRE 33.4.0003140-7.
O Presidente da STOP TAXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI 
DO TIJOLINHO LTDA, CNPJ 02.902.326/0001-30, com sede na Rua Pereira 
Nunes, 152, 3º andar, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.540-132, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os seus coo-
perados para a Assembleia Geral Extraordinária conforme determina a Lei nº 
5.764/71, que será realizada na Rua Luís Barbosa nº 98, apto. 201, Vila Isabel, 
CEP 20560-010, Rio de Janeiro, RJ, no dia 16/08/2021, segunda-feira, às 13:00 
horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados, às 13:30 horas em 
segunda convocação com metade mais um dos cooperados, e em terceira e 
última convocação às 14:00 horas com no mínimo 10 cooperados, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Justificativa da não realização da AGO 
2021, referente ao exercício 2020. 2. Prestação de contas dos órgãos de admi-
nistração referente aos anos de 2018,2019 e 2020, acompanhada do parecer 
do Conselho Fiscal compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço; c) De-
monstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.  3. Destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas. 4. Eleição para Conselho Fiscal. 5. 
Eleição Conselho de Ética e Disciplina. 6. Mudança de endereço. 7. Assuntos 
Gerais. Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2021. Clovis Gonçalves Cardoso, CPF 
nº 935.948.957-34, Diretor-Presidente. Para efeito de quórum: 23 cooperados.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
(S/A fechada, em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na 
qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 
2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 
espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distri-
buição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, 
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, 
para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, in-
ciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da 
Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Con-
cessionária de Transporte Ferroviário S.A.”  celebrado em 27/11/14, conforme aditado 
(“Escritura de Emissão”) e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/20, a ser 
realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco 
Webex, em 2ª convocação, no dia 31/08/21, às 14h, sendo o acesso disponibiliza-
do individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste 
edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do 
acesso indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) 
Declarar o Vencimento antecipado da Emissão, em decorrência do Evento de Inadim-
plemento ensejado pelo pedido de Recuperação Judicial da Emissora, em 07/06/21, 
que tramita nos autos de nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 2ª Vara Empresarial 
da Comarca do Rio de Janeiro- RJ (“Pedido de RJ” e “RJ”), conforme disposto nas 
cláusulas 6.1.1 caput e item (iii) e 6.2.1 e seguintes da Escritura de Emissão; (ii) Apro-
var a contratação de assessor legal, conforme propostas, que serão disponibilizadas 
aos Debenturistas mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.
com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade, para a defesa 
dos interesses dos Debenturistas no âmbito da RJ e de qualquer processo judicial 
ou extra judicial envolvendo a execução do crédito decorrente da Emissão no âmbito 
da RJ, e/ou excussão de todas as Garantias da Emissão (“Excussão das Garantias 
da Emissão”) caso vencida antecipadamente (“Assessor Legal da RJ”), ressalva-
do o processo de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro – RJ (“Processo Supervia”), 
assim como os seus demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes, que já 
possuem assessor legal contratado conforme AGD de 03/11/20; (iii) Ratificar todos os 
atos praticados pelo Agente Fiduciário (os quais serão disponibilizados aos Deben-
turistas mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.com.br e 
envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade), em defesa dos interesses 
dos Debenturistas, no âmbito da RJ e do Processo Supervia, até a data desta  AGD, 
seja em primeira ou segunda convocação, assim como suas possíveis reaberturas; 
(iv) Aprovar, caso seja aplicável na data de deliberação desta AGD, possível Excussão 
das Garantias da Emissão, assim como as medidas a serem tomadas para Excus-
são das Garantias da Emissão, caso aprovada, as quais deverão ser enviadas pelo 
Assessor Legal da RJ, após sua contratação, ao Agente Fiduciário, que enviará para 
conhecimento dos Debenturistas, mediante pedido por e-mail ao contecioso@pen-
tagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade; 
e (v) Autorizar o Agente Fiduciário, para em conjunto com a Emissora, adotar todas as 
providências e praticar todos os atos necessários para o cumprimento integral das de-
liberações referentes aos itens da Ordem do Dia. Em razão da situação de calamidade 
pública, visando a segurança de todos, em linha com a IN DREI nº 79, de 14/04/20 
e Instrução CVM Nº 625 de 14/05/20, naquilo que aplicável a AGD será realizada 
exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso 
será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio 
eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de 
representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – có-
pia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; 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 Debenturistas; e b) demais participantes – cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado 
de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e 
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso re-
presentado 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 Debenturista. RJ, 04/08/21. Pentágono S.A. DTVM

Petromais Global Exploração e Produção S.A.
CNPJ/ME nº 34.186.669/0001-31 - NIRE 33300332413

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/07/2021
1. Data/Hora/Local: 01/07/2021, às 10hs, sede social, Rio de Janeiro/RJ, Rua 
Cinco de Julho, nº 89, Copacabana, CEP 22051-030. 2. Presença: Totalidade. 
Convocação: Dispensadas. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Cury Sampaio de Mi-
randa Pavan, Secretário: Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. 4. Ordem do Dia e 
5. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 5.1. Alteração do Artigo 1º do 
Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 1°: A Petromais Global Exploração e Produção S.A. (“Companhia”) é uma 
S.A., regida pelo presente Estatuto Social, pelas disposições legais aplicáveis, 
em especial a Lei nº 6.404/76 (conforme alterada, a “Lei das S.A.”) e pelos acor-
dos de acionistas arquivados na sede da Companhia. 5.2. Ampliação do objeto 
social da Companhia, o qual passará a compreender, além das atividades já 
existentes, também a atividade de geração de energia elétrica. 5.2.1. Em de-
corrência da alteração do objeto social ora deliberada, aprovar que o Artigo 2º 
do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º: A Com-
panhia tem por objeto social as atividades de exploração, extração, reabilitação, 
produção e comercialização de petróleo e gás natural, assim como a geração de 
energia elétrica. 5.3. Aumento de capital da Companhia, o qual passará de R$ 
3.000.100,00, dividido em 1.846.154 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, para R$ 303.132.100,00 mediante a emissão de 203.771.921 no-
vas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e inte-
gralizadas pela acionista Origem Energia S.A. nos termos do boletim de subscri-
ção que segue como Anexo I. 5.3.1. Em decorrência do aumento do capital social 
ora aprovado, aprovar que o Artigo 5º do Estatuto Social passe a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscri-
to e integralizado, é de R$ 303.132.100,00 dividido em 205.618.075 ações or-
dinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 5.4. Consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, o qual, com as alterações acima já incluídas, deverá ser 
lido de acordo com o Anexo II à presente ata. 5.5. Autorizar os membros da admi-
nistração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação 
das deliberações acima aprovadas, podendo representar a Companhia para a 
formalização das operações em questão e tomar todas as providências necessá-
rias perante os órgãos públicos e terceiros em geral, inclusive os registros, aver-
bações, subscrição, atualizações cadastrais e transferências necessários. 6. En-
cerramento: Nada mais. A Ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes 
assinada. Mesa: Presidente: Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan; Secretá-
rio: Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. Acionistas: Origem Energia S.A. e Petro-
mais Exploração e Produção S.A. RJ, 01/07/2021. JUCERJA nº 00004145033 
em 15/07/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger-Secretário Geral.
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Grajaú Participações S.A. 
CNPJ: 21.365.724/0001-09

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 (Em MR$)
Nota 2020 2019

Ativos 30.588 46.495
Ativos Circulantes 44 36
Caixa e equivalentes de caixa 4 14 1
Impostos a recuperar 5 30 35
Ativos Não Circulantes 30.544 46.459
Investimentos 6 30.544 46.459
Passivos e Patrimônio Líquido 30.588 46.495
Passivos Circulantes 4 7
Fornecedores - 7
Impostos a recolher 4 -
Patrimônio Líquido 7 30.584 46.488
Capital social 39.479 39.399
Reserva Legal - 610
Reserva de Lucros - 6.479
Prejuízos acumulados (8.895) -

Demonstração do Resultado em 31/12/2020 (Em MR$)
Nota 2020 2019

Gerais e Administrativas 8 (71) (37)
Outras receitas operacionais, líquidas 8 - 1
Equivalência patrimonial 6 e 8 (15.915) (4.203)
Total (15.986) (4.239)
Lucro antes do Resultado Financeiro e dos Impostos sobre 
o Lucro (15.986) (4.239)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 9 2 1
Total 2 1
Prejuízo do Exercício (15.984) (4.238)
Prejuízo Básico e Diluído por Lote de Mil Ações - R$ (0,40) (0,11)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 (Em MR$)
2020 2019

Prejuízo do Exercício (15.984) (4.238)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado Abrangente Total do Exercício (15.984) (4.238)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (Em MR$)
 Reservas de Lucro 

   Reserva de  
Capital 
social 

Reserva 
Legal 

Lucros a 
realizar 

Prejuízos 
acumulados  Total 

Saldos em 31/12/18 39.399 610 10.717 - 50.726
Prejuízo do exercício - - - (4.238) (4.238)
Absorção de prejuízos - - (4.238) 4.238 -
Saldos em 31/12/19 39.399 610 6.479 - 46.488
Aumento de capital 80 - - - 80
Prejuízo do exercício - - - (15.984) (15.984)
Absorção de prejuízos - (610) (6.479) 7.089 -
Saldos em 31/12/20 39.479 - - (8.895) 30.584

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 (Em MR$)
Nota 2020 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (15.984) (4.238)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 
Resultado equivalência patrimonial 6 e 8 15.915 4.203
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar 5 (1)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (7) 3
Impostos a recolher 4 -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (67) (33)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento
Aumento de capital social 7 80 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 80 -
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equivalentes 
de Caixa 13 (33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 1 34
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 14 1
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equivalentes 
de Caixa 13 (33)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Cia. é uma S.A. de capital 
fechado, situada na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.251/9º, sl. 901, Leblon/RJ, 
podendo manter filiais, escritórios e representações, no País ou no exterior, 
por deliberação dos sócios titulares da maioria do capital social. A Cia. tem 
como objeto social a participação em quaisquer outras sociedades como só-
cio, acionista ou quotista. Em 31/12/20 e 2019, a Cia. possui participação ape-
nas na Self It Academias Holding S.A.. Self It Academias Holding S.A.: É uma 
S.A. de capital fechado, constituída em 10/07/15, domiciliada na Av. Antônio 
de Goés, 275, sl. 1901, Bairro do Pina, Recife/PE. A Self It Academias tem 
como objeto social atividades de condicionamento físico e a participação em 
outras sociedades, empresariais ou simples, como acionista ou sócia, contro-
ladora ou não controladora. A Self It Academias possui 70 unidades operacio-
nais. Impactos da pandemia da COVID-19: A pandemia da COVID-19 gerou 
impactos relevantes de curto prazo nas empresas de academia de ginástica, 
como é o caso da investida da Cia., a Self It Academias. Na segunda quinzena 
de março de 2020, todas as unidades da Self It Academias foram fechadas 
temporariamente devido às restrições impostas pelas autoridades locais. As 
mesmas continuaram fechadas até que, em julho de 2020, iniciou-se um pro-
cesso de abertura dessas lojas, de acordo com autorização de cada um dos 
estados e/ou municípios que o grupo opera. Desde então, a Self It tem opera-
do de acordo com uma série de restrições quanto à (i) entrada e saída de 
clientes dentro de suas academias; (ii) disponibilidade de materiais de limpeza 
nos salões das unidades e (iii) sua capacidade de continuar com o plano 
agressivo de expansão que vinha ocorrendo até o começo de 2020. Apesar 
das restrições limitarem consideravelmente a rentabilidade do grupo no curto 
prazo, a administração acredita que o efeito de curto prazo negativo trazido 
pela pandemia da COVID-19 está próximo de terminar. A Self It Academias 
continua com decretos que visam conter o avanço do vírus em cada uma das 
cidades que possui operação. Mas, com o avanço da vacinação e a retomada 
da atividade econômica, ainda que de maneira gradual, a administração da 
Self It Academias têm indícios (maturação de novas unidades, retomada dos 
níveis de matrícula históricos em praças que já estão mais avançadas no com-
bate à pandemia), de que não só reestabelece a demanda pelos serviços ofer-
tados antes dessa crise, mas que as demandas serão superadas, dada a im-
portância ainda mais latente da atividade física na vida da população. Diante 
desse cenário, em 31/12/20, a Self It Academias incorreu no prejuízo consoli-
dado de R$70.691 mil durante o exercício findo em 31/12/20 e, nessa data, o 
passivo circulante consolidado da Self It Academias excedeu o ativo circulante 
consolidado em R$31.741 mil. A Self It Academias também apurou margem 
bruta consolidada negativa de R$23.307 mil e fluxo de caixa operacional con-
solidado negativo de R$2.882 mil para o exercício findo nessa data. Ao longo 
de 2020 e para 2021, a Administração da Self It Academias tomou uma série 
de medidas para proteger a posição de caixa da Cia. e reduzir os impactos 
negativos no seu resultado financeiro: (i) Renegociações dos contratos de lo-
cação, priorizando descontos e/ou isenções de taxas de reajustes. (ii) Suspen-
sões e/ou reduções de contratos de trabalho, sempre observando as determi-
nações de cada uma das legislações locais onde a Cia. opera. (iii) Repactuação 
dos prazos de pagamentos com os principais fornecedores, tanto na aquisição 
de ativos quanto nos custos e despesas do dia a dia. (iv) Redução dos servi-
ços contratados junto a terceiros, seja por uma escolha estratégica da Admi-
nistração, seja uma consequência do horário de funcionamento limitado, em 
decorrência de determinações das autoridades locais. A Administração da 
Cia. analisou os impactos da COVID-19 e não identificou quaisquer mudanças 
nas circunstâncias que indiquem “impairment” dos seus ativos em 31/12/20. A 
Administração tem analisado e tomado ações efetivas para preservar a integri-
dade de suas pessoas e de seus ativos. A Administração tem, na data de 
aprovação das Dfs., expectativa razoável de que a Cia. e sua controlada pos-
suem recursos adequados para sua continuidade operacional no futuro próxi-
mo. Portanto, adotamos a base contábil de continuidade operacional na elabo-
ração dessas Dfs.. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e 
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As Dfs. 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BR GAAP”). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orienta-
ções e as interpretações técnicas emitidos pelo CPC e aprovados pelo CFC. A 
Administração declara que todas as informações relevantes próprias das Dfs., 
e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As Dfs. foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto pelos instrumentos financeiros mensurados aos seus valores 
justos no final de cada período de relatório, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de bens e serviços. Essas Dfs. foram apro-
vadas e autorizadas para publicação pela Administração em 20/07/21. 2.2. 
Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico 
no qual a Cia. atua (“moeda funcional”). A Administração da Cia. definiu a 
moeda corrente do Brasil, o Real (R$), como sua “Moeda Funcional”. 2.3. Uso 
de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações contá-
beis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afe-
tam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, dos 
passivos, das receitas e das despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. As estimativas e as premissas são revisadas de forma 
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3. 
Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis que foram 
adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descri-
tas a seguir: a) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo seu valor justo quando a Cia. assume direitos contratuais de 
receber caixa ou outros ativos financeiros de contratos nos quais são parte. 
Ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber caixa 
atrelados ao ativo financeiro expiram ou foram transferidos substancialmente 
os riscos e benefícios para terceiros. Ativos e passivos são reconhecidos 
quando direitos e/ou obrigações são retidos na transferência pela Cia.. Passi-
vos financeiros são reconhecidos quando a Cia. assume obrigações contratu-
ais para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros atra-
vés de um contrato no qual é parte. Passivos financeiros são reconhecidos 

inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos quando são quitados, extin-
tos ou expirados. Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhe-
cimento inicial venham a ser mensurados pelo custo amortizado são mensura-
dos através da taxa efetiva de juros. As receitas e despesas de juros, a 
variação monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda 
por não recebimento de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorri-
das na demonstração de resultado do exercício como “Resultado financeiro”. 
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores 
líquidos se a Cia. detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou 
liquidá-los simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo. Em 31/12/20 
e 2019, os ativos e passivos financeiros da Cia. foram classificados como 
custo amortizado. Custo amortizado e método da taxa de juros efetiva: O cus-
to amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o 
ativo financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da 
amortização do valor do principal, acrescido da amortização acumulada usan-
do o método da taxa de juros efetiva de qualquer diferença entre o valor inicial 
e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisão para perdas. O valor 
contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo amortizado de um 
ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para perdas. A receita 
de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para instru-
mentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. A re-
ceita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Receitas finan-
ceiras - receita de juros”. Cia. avalia mensalmente as estimativas por perda 
pela não realização de ativos financeiros. Uma estimativa por perda é reco-
nhecida quando há evidências objetivas que a Cia. não conseguirá receber 
todos os montantes a vencer ou vencidos. Quando o recebimento de um ativo 
financeiro é improvável, o seu valor contábil e a respectiva estimativa de perda 
são reconhecidos no resultado do exercício. b) Caixa e equivalentes de caixa: 
Incluem dinheiro em caixa e recursos em contas bancárias de livre movimen-
tação e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os 
quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos au-
feridos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado 
ou de realização. c) Demais passivos circulantes e não circulante: São apre-
sentados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a 
data do balanço. d) Investimentos: São avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial. Conforme acordo de acionistas, a Cia. possui influência significa-
tiva e possui e controle compartilhado da investida Self It Academias Holding 
S.A.. e) Redução ao valor recuperável de ativos: Os investimentos são revis-
tos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou 
ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recu-
perável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu 
valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em 
uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor 
grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separada-
mente. f) Capital Social: i) Ações ordinárias: São classificadas como patrimô-
nio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e 
opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líqui-
do de quaisquer efeitos tributários. ii) Resultado por ação: O resultado por 
ação básico, é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acio-
nistas controladores e não controladores da Cia. e a média ponderada das 
ações ordinárias. g) Apuração do resultado: O resultado das operações é apu-
rado em conformidade com o regime contábil da competência. h) Demonstra-
ções dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram elabo-
radas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em 
conformidade com as instruções contidas no CPC 3 - Demonstração dos flu-
xos de caixa. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2020 2019
Bancos 14 1
Total 14 1
O saldo de aplicações financeiras registrados em 2020, é composto principal-
mente por aplicações em renda fixa (CDB) e fundos de investimento, cujo ob-
jetivo é atingir a remuneração de até 100% do CDI. 5. Tributos a Recuperar:

2020 2019
Imposto de Renda 30 35
Total 30 35
6. Investimentos: Segue abaixo os dados contábeis da investida Self It
Holding S.A. em 31/12/20 e 2019 a saber: 2020 2019
Patrimônio líquido 69.093 139.514
Resultado do exercício (70.422) (18.599)
Percentual de participação 22,60% 22,60%
A seguir demonstramos a movimentação do investimento ocorrido no exercí-
cio de 2020 e 2019, a saber:
Self It Academias 2020 2019
Saldos Iniciais 46.459 42.256
Equivalência patrimonial (15.915) (4.203)
Total 30.544 46.459
Investimento 15.615 31.530
Ágio 14.929 14.929
Total 30.544 46.459
Perdas pela não recuperabilidade dos investimentos (“impairment”): Anu-
almente, a Cia. analisa indicativos de eventuais perdas (“impairment”) na 
recuperabilidade dos investimentos, de acordo com a norma contábil. Em 
2020 e 2019, a Cia. não identificou indicativos de impairment para seus ati-
vos. 7. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: Em 31/12/20, o capital social 
subscrito da Empresa é de R$39.479 representado por 39.479.445 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal, totalmente integralizado. No 
dia 17 de novembro, houve o aporte na Cia. no montante de R$80.000,00  
e a emissão de 80.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, em tudo igual às já existentes, pelo preço de emissão de R$1,00, fixado 
nos termos do art. 170, §1º da Lei das S.A.. O capital social da Cia. passa de 
R$39.399.445,00 para R$39.479.445,00 dividido em 39.479.445 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão pago por cada 

ação será alocado às contas de capital social e de reserva de capital da Cia., 
na proporção de R$0,10 e R$0,90, respectivamente. b. Dividendos: O esta-
tuto social da empresa determina que a destinação do lucro do exercício e a 
distribuição dos lucros será aprovada por sócio ou sócios titulares de mais da 
metade do capital social, garantida a todos os sócios a sua participação pro-
porcional. Em 31/12/20 e 2019, consequência dos prejuízos, não houve distri-
buição de dividendos. c. Reserva Legal: É constituída anualmente à razão de 
5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do art. 193, 
da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 31/12/20 e 2019, 
consequência dos prejuízos, não houve constituição de reservas.
8. Despesas Administrativas: 2020 2019
Impostos e taxas (4) (2)
Outras despesas - (2)
Serviços prestados por terceiros (67) (33)
Equivalência patrimonial (15.915) (4.203)
Total (15.986) (4.240)
Gerais e administrativas (71) (37)
Outras receitas operacionais, líquidas - 1
Equivalência patrimonial (15.915) (4.203)
Total (15.986) (4.240)
9. Resultado Financeiro: 2020 2019
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras - 1
Atualização monetária 2 -
Resultado financeiro líquido 2 1
10. Instrumentos Financeiros: Classes e categorias de instrumentos financei-
ros e seus valores justos: Em 31/12/20 e de 2019 a Cia. possuía apenas ativos e 
passivos financeiros mensurados ao custo amortizado. Considerando a natureza, 
características e prazos desses instrumentos financeiros, os valores contábeis 
desses ativos e passivos reconhecidos no balanço patrimonial de 31/12/20 e de 
2019 aproximam-se dos seus valores justos. Objetivos da gestão de riscos fi-
nanceiros: A Administração da Cia. monitora e administra os riscos financeiros 
relacionados às operações da Cia. por meio de relatórios internos de riscos que 
analisam as exposições por grau e importância dos riscos. Esses riscos incluem 
o risco de mercado (risco de taxa de juros), o risco de crédito e o risco de liquidez. 
A Cia. não contrata ou negocia instrumentos financeiros, incluindo instrumentos 
financeiros derivativos, para fins especulativos. Em 31/12/20 e de 2019 a Cia. não 
possuía instrumentos financeiros derivativos. Não houve mudança na exposição 
da Cia. aos riscos de mercado ou na maneira na qual esses riscos são geridos 
e mensurados. a) Gestão do risco de capital: A Cia. gerencia seu capital com o 
intuito de garantir a continuidade normal dos negócios das entidades do grupo 
de forma a proporcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da 
otimização da sua estrutura de dívida e capital. A estratégia geral da Cia. per-
manece inalterada desde 2019. A estrutura de capital da Cia. é composta pelo 
patrimônio líquido da Cia.. b) Risco de crédito: A Cia. está exposta ao risco de 
crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa. 
Tal risco consiste na possibilidade de não saque ou resgate dos valores deposi-
tados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima 
ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa de equivalentes de 
caixa em 31/12/20 e de 2019. A Administração avalia que os riscos de crédito 
associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa são reduzidos em função 
de suas operações serem realizadas com instituições financeiras brasileiras de 
reconhecida liquidez. c) Gestão do risco de liquidez: A responsabilidade final pela 
gestão do risco de liquidez é da Administração, que estabeleceu uma estrutura de 
gestão de riscos de liquidez adequada para a gestão das exigências de financia-
mento e liquidez de curto, médio e longo prazos da Cia.. A Cia. administra o ris-
co de liquidez mantendo reservas adequadas, recursos bancários, monitorando 
continuamente os fluxos de caixa projetados e reais, e comparando os perfis de 
vencimento de ativos e passivos financeiros. d) Risco de taxas de juros: Decorre 
da possibilidade de a Cia. sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de 
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A Adminis-
tração avalia que os riscos das aplicações financeiras de suas disponibilidades 
são reduzidos em função de suas operações serem realizadas em bancos de 
reconhecida liquidez. 11. Eventos Subsequentes: A Administração da Cia. con-
siderou os eventos subsequentes à data de encerramento das demonstrações 
contábeis ocorridas em 31/12/20 até a data da conclusão das referidas Dfs.. Em 
06/04/21, foi aprovado um novo aumento de capital na investida Self It Academias 
Holding S.A. no valor total de R$77.000.000,00, através da emissão de 2.421.388 
novas ações preferenciais de Classe A, nominativas, e sem valor nominal, onde 
a Grajaú aportou R$23.325.651,98 referentes a 733.512 ações. No dia 06/04/21, 
foi aprovado o aumento de capital da Cia. no valor total de R$23.325.651,98, 
mediante a emissão de 23.325.651 novas ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Cia. atualmente 
existentes, pelo preço de emissão de R$1,00 para cada ação, dos quais R$0,01 
por ação foram atribuídos à conta de capital social e R$ 0,99 por ação foram 
destinados à conta de reserva de capital. O aumento de capital foi integralmente 
subscrito e integralizado pelo acionista Alto Leblon Participações S.A..
Marluci Azevedo Rodrigues - CPF: 888.402.557-53 - CRC-RJ 059.203/O-4

Relatório do Auditor Independente: Aos Acionistas e Administradores da Gra-
jaú Participações S.A.. Opinião: Examinamos as Dfs. da Cia., que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
Dfs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Grajaú Participações S.A. em 31/12/20, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício  
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das Dfs.”. Somos independentes em relação à 
Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: As Dfs. referentes ao exercício 
findo em 31/12/19, apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por 
outro auditor independente, que emitiu relatório datado de 26/05/20, sem res-
salvas. Responsabilidades da Administração pelas Dfs.: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das Dfs. de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 

das Dfs., a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. 
continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das Dfs., a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
Dfs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs., tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas Dfs.. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Dfs., indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-

mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Dfs. 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Dfs., inclusive as divulgações e 
se as Dfs. representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a 
Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. Salvador, 20/07/21.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Jônatas José Medeiros de Barcelos
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” BA CRC nº 1 RJ 093376/O-3

Petrobras garante que manterá planos de negócios 
A Petrobras seguirá os 

planos de negócios já 
anunciados, inclusive 

os desinvestimentos que vem 
fazendo com a venda de ati-
vos considerados não essen-
ciais pela estatal. A afirmação 
foi feita pelo presidente da 
estatal, Joaquim Silva e Luna, 
nesta quinta-feira durante te-
leconferência sobre os resul-
tados para analistas e investi-
dores.

Na noite de quarta-feira 
(4), a estatal reportou lucro 
líquido de R$ 42,855 bi-
lhões no segundo trimestre 

de 2021, revertendo o pre-
juízo de R$ 2,71 bilhões re-
gistrado no mesmo período 
de 2020. Com relação aos 
primeiros três meses deste 
ano, quando o lucro líquido 
foi de R$ 1,167 bilhão, a alta 
foi de 3.572,2%.

Em novembro de 2020, a 
Petrobras informou em fato 
relevante o Plano Estratégico 
para o quinquênio 2021-2025 
(PE 2021-25). Entre as metas 
da petroleira figura o investi-
mento de US$ 46 bilhões em 
exploração e produção de 
petróleo nos próximos cinco 

anos, destes US$ 32 bilhões 
(ou 70%) serão focados à ca-
mada pré-sal.

“A alocação está aderente 
ao nosso posicionamento 
estratégico, com foco em 
ativos de classe mundial em 
águas profundas e ultra pro-
fundas, os quais somos do-
nos naturais, tendo em vista 
a qualidade do capital hu-
mano, estoque de conheci-
mento tecnológico e capaci-
dade de inovar”, informou 
na ocasião a estatal.

“Compartilhamos com 
nossos acionistas os ganhos 

obtidos pela Petrobras”, 
disse Luna. O Conselho de 
Administração da Petrobras 
aprovou o pagamento de du-
as antecipações da remunera-
ção aos acionistas relativa ao 
exercício de 2021, no valor 
total de R$ 31,6 bilhões (cer-
ca de US$ 6 bilhões).

Essa distribuição extra-
ordinária considera as pers-
pectivas de resultado e ge-
ração de caixa da Petrobras 
para o ano de 2021, sendo 
compatível com a sustenta-
bilidade financeira da com-
panhia, sem comprometer 

a trajetória de redução de 
seu endividamento e sua 
liquidez, em linha com os 
princípios da Política de Re-
muneração aos Acionistas.

Os valores serão distri-
buídos da seguinte forma: 
1ª parcela - Valor total: R$ 
21 bi. Valor bruto por ação 
ordinária e preferencial: R$ 
1,609911 por ação. Data de 
corte: para os detentores de 
ações de emissão da Petro-
bras negociadas na B3 será 
no dia 16 de agosto de 2021 
e a record date para os de-
tentores de American De-

positary Receipts (ADRs) 
negociadas na New York 
Stock Exchange – NYSE 
será o dia 18 de agosto de 
2021. As ações da Petrobras 
serão negociadas ex-direi-
tos na B3 e na NYSE a par-
tir de 17 de agosto de 2021.

Data de pagamento: para 
os detentores de ações de 
emissão da Petrobras nego-
ciadas na B3 o pagamento 
será realizado no dia 25 de 
agosto de 2021. Os deten-
tores de ADRs receberão o 
pagamento a partir de 01 de 
setembro de 2021.
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BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.808.292/0001-99

Balanço Patrimonial em 31/12/20 (Em MR$)
Ativo Notas 31/12/20 31/12/19
Ativo circulante 474 493
Caixa e equivalentes de caixa 4 425 450
Tributos a recuperar 49 43
Ativo não circulante 81.641 106.063
Investimentos 5 81.641 106.063
Total do ativo 82.115 106.556
Passivo e patrimônio líquido Notas 31/12/20 31/12/19
Passivo circulante - 1
Obrigações tributárias - 1
Patrimônio líquido 6 82.115 106.555
Capital social 114.808 114.808
Prejuízos acumulados (32.693) (8.253)
Total do passivo e patrimônio líquido 82.115 106.556

Demonstração do Resultado em 31/12/20 (Em MR$)
Notas 31/12/20 31/12/19

Despesas administrativas 7 (33) (100)
Participação de equivalência patrimonial 5 e 7 (24.422) (6.450)
Prejuízo antes do resultado financeiro (24.455) (6.550)
Receitas financeiras 8 15 27
Resultado financeiro líquido 15 27
Prejuízo do exercício (24.440) (6.523)
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações - R$ (0,21) (0,06)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/20 (Em MR$)
31/12/20 31/12/19

Prejuízo do exercício (24.440) (6.523)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício (24.440) (6.523)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20 (Em MR$)
Capital social Prejuízos acumulados  Total 

Saldos em 31/12/18 114.808 (1.730) 113.078
Prejuízo do exercício - (6.523) (6.523)
Saldos em 31/12/19 114.808 (8.253) 106.555
Prejuízo do exercício - (24.440) (24.440)
Saldos em 31/12/20 114.808 (32.693) 82.115

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 (Em MR$)
Fluxo de caixa proveniente das operações Notas 31/12/20 31/12/19
Prejuízo do exercício (24.440) (6.523)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 
Resultado de equivalência 5 e 7 24.422 6.450
Aumento nos ativos operacionais:
Tributos a recuperar (7) (6)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (25) (79)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (25) (79)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 450 529
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 425 450
Redução de caixa e equivalentes de caixa (25) (79)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Cia., com sede na Rua Al-
cindo Guanabara, 25/1804, RJ, podendo manter filiais, escritórios e represen-
tações, no País ou no exterior, por deliberação dos sócios titulares da maioria 
do capital social. A Cia. tem como objeto social a participação em quaisquer 
outras sociedades como sócio, acionista ou quotista. Em 31/12/20 e de 2019, 
a Cia. possui participação apenas na Self It Academias Holding S.A. Self It 
Academias Holding S.A.: A Self It Academias Holding S.A. é uma S.A. de ca-
pital fechado, constituída em 10/07/15, domiciliada na Av. Antônio de Goés, 
275/1901 - Pina, Recife/PE. A Self It Academias tem como objeto social ativi-
dades de condicionamento físico e a participação em outras sociedades, em-
presariais ou simples, como acionista ou sócia, controladora ou não controla-
dora. A Self It Academias possui 70 unidades operacionais. Impactos da pan-
demia da Covid-19 e continuidade operacional: A pandemia da Covid-19 ge-
rou impactos relevantes de curto prazo nas empresas de academia de ginás-
tica, como é o caso da investida da Cia., a Self It Academias. Na segunda 
quinzena de março de 2020, todas as unidades da Self It Academias foram 
fechadas temporariamente devido às restrições impostas pelas autoridades 
locais. Elas continuaram fechadas até que, em julho de 2020, iniciou-se um 
processo de abertura dessas lojas, de acordo com autorização de cada um 
dos estados e/ou municípios que o grupo opera. Desde então, a Self It tem 
operado de acordo com uma série de restrições quanto à (i) entrada e saída 
de clientes dentro de suas academias; (ii) disponibilidade de materiais de lim-
peza nos salões das unidades; e (iii) sua capacidade de continuar com o plano 
agressivo de expansão que vinha ocorrendo até o começo de 2020. Apesar 
das restrições limitarem consideravelmente a rentabilidade do grupo no curto 
prazo, a Administração acredita que o efeito de curto prazo negativo trazido 
pela pandemia da covid-19 está próximo de terminar. A Self It Academias 
continua com decretos que visam conter o avanço do vírus em cada uma das 
cidades que possui operação. Mas, com o avanço da vacinação e a retomada 
da atividade econômica, ainda que de maneira gradual, a Administração da 
Self It Academias têm indícios (maturação de novas unidades, retomada dos 
níveis de matrícula históricos em praças que já estão mais avançadas no com-
bate à pandemia), de que não só reestabelece a demanda pelos serviços ofer-
tados antes dessa crise, mas que as demandas serão superadas, dada a im-
portância ainda mais latente da atividade física na vida da população. Diante 
desse cenário, em 31/12/20, a Self It Academias incorreu no prejuízo consoli-
dado de R$70.691 mil durante o exercício findo em 31/12/20 e, nessa data, o 
passivo circulante consolidado da Self It Academias excedeu o ativo circulante 
consolidado em R$31.741 mil. A Self It Academias também apurou margem 
bruta consolidada negativa de R$23.307 mil e fluxo de caixa operacional con-
solidado negativo de R$2.882 mil para o exercício findo nessa data. Ao longo 
de 2020 e para 2021, a Administração da Self It Academias tomou uma série 
de medidas para proteger a posição de caixa da Cia. e reduzir os impactos 
negativos no seu resultado financeiro: (i) Renegociações dos contratos de lo-
cação, priorizando descontos e/ou isenções de taxas de reajustes. (ii) Suspen-
sões e/ou reduções de contratos de trabalho, sempre observando as determi-
nações de cada uma das legislações locais onde a Cia. opera. (iii) Repactua-
ção dos prazos de pagamentos com os principais fornecedores, tanto na aqui-
sição de ativos quanto nos custos e despesas do dia a dia. (iv) Redução dos 
serviços contratados junto a terceiros, seja por uma escolha estratégica da 
Administração, seja uma consequência do horário de funcionamento limitado, 
em decorrência de determinações das autoridades locais. A Administração da 
Cia. analisou os impactos da Covid-19 e não identificou quaisquer mudanças 
nas circunstâncias que indiquem “impairment” dos seus ativos em 31/12/20. A 
Administração tem analisado e tomado ações efetivas para preservar a integri-
dade de suas pessoas e de seus ativos. A Administração tem, na data de 
aprovação das DFs., expectativa razoável de que a Cia. e sua controlada pos-
suem recursos adequados para sua continuidade operacional no futuro próxi-
mo. Portanto, adotamos a base contábil de continuidade operacional na elabo-
ração dessas DFs.. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e prin-
cipais práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: Foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”). As 
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na le-
gislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações técnicas emitidos pelo CPC e aprovados pelo CFC. A Administra-
ção declara que todas as informações relevantes próprias das DFs., e somen-
te elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. As DFs. foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto pelos instrumentos financeiros mensurados aos seus valores justos no 
final de cada período de relatório, conforme descrito nas práticas contábeis a 
seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapres-
tações pagas em troca de bens e serviços. Essas DFs. foram aprovadas e 
autorizadas para publicação pela Administração em 20/07/2021. 2.2. Moeda 
funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis 
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Cia. atua (“moeda funcional”). A Administração da Cia. definiu a moeda cor-
rente do Brasil, o real (R$), como sua “Moeda Funcional”. 2.3. Uso de estima-
tivas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações contábeis, a Admi-
nistração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, dos passivos, 
das receitas e das despesas. Os resultados reais podem divergir dessas esti-
mativas. As estimativas e as premissas são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3. Principais 
práticas contábeis adotadas. As principais práticas contábeis que foram 
adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descri-
tas a seguir: 3.1. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros são reconheci-
dos inicialmente pelo seu valor justo quando a Cia. assume direitos contratuais 
de receber caixa ou outros ativos financeiros de contratos nos quais são parte. 
Ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber caixa 
atrelados ao ativo financeiro expiram ou foram transferidos substancialmente 
os riscos e benefícios para terceiros. Ativos e passivos são reconhecidos 
quando direitos e/ou obrigações são retidos na transferência pela Cia. Passi-
vos financeiros são reconhecidos quando a Cia. assume obrigações contratu-
ais para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros atra-
vés de um contrato no qual é parte. Passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos quando são quitados, extin-
tos ou expirados. Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhe-
cimento inicial venham a ser mensurados pelo custo amortizado são mensura-
dos através da taxa efetiva de juros. As receitas e despesas de juros, a varia-
ção monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por 
não recebimento de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na 
demonstração de resultado do exercício como “Resultado financeiro”. Ativos e 
passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos 
se a Cia. detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-
-los simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo. Em 31/12/20 e de 
2019, os ativos e passivos financeiros da Cia. foram classificados como custo 
amortizado. Custo amortizado e método da taxa de juros efetiva: O custo 
amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o 

ativo financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da 
amortização do valor do principal, acrescido da amortização acumulada usan-
do o método da taxa de juros efetiva de qualquer diferença entre o valor inicial 
e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisão para perdas. O valor 
contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo amortizado de um 
ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para perdas. A receita 
de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para instru-
mentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. A re-
ceita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Receitas finan-
ceiras - receita de juros”. A Cia. avalia mensalmente as estimativas por perda 
pela não realização de ativos financeiros. Uma estimativa por perda é reco-
nhecida quando há evidências objetivas que a Cia. não conseguirá receber 
todos os montantes a vencer ou vencidos. Quando o recebimento de um ativo 
financeiro é improvável, o seu valor contábil e a respectiva estimativa de perda 
são reconhecidos no resultado do exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de cai-
xa: Incluem dinheiro em caixa e recursos em contas bancárias de livre movi-
mentação e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, 
os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de merca-
do ou de realização. 3.3. Investimentos: São avaliados pelo método da equi-
valência patrimonial. Conforme acordo de acionistas, a Cia. possui influência 
significativa e possui e controle compartilhado da investida Self It Academias 
Holding S.A. 3.4. Redução ao valor recuperável de ativos: Os investimentos 
são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recupe-
ráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o 
valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver per-
da, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapas-
sa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o 
valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no 
menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis sepa-
radamente. 3.5. Provisões: São reconhecidas quando a Cia. tem uma obriga-
ção presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados 
e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obri-
gação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. A despesa relativa 
a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de 
qualquer reembolso.3.6. Capital social: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão 
de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio 
líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. 3.7. Resultado por ação: O re-
sultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível 
da Cia. e a média ponderada das ações ordinárias. 4. Caixa e equivalentes de 
caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

31/12/20 31/12/19
Aplicações financeiras 425 450
Total 425 450
As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições finan-
ceiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo 
com as necessidades de capital de giro da Cia. 5. Investimentos: Abaixo 
estão apresentados os investimentos da Cia.:
Self It Academias Holding S.A. 31/12/20 31/12/19
Patrimônio líquido 69.093 139.514
Participação 34,68% 34,68%
Resultado da coligada (70.422) (18.599)
Equivalência patrimonial (24.422) (6.450)
Saldo contábil do investimento
Investimento 23.962 48.384
Ágio 57.679 57.679
Total 81.641 106.063
Self It Academias 31/12/20 31/12/19
Saldos iniciais 106.063 112.513
Equivalência patrimonial (24.422) (6.450)

81.641 106.063
Investimento 23.962 48.384
Ágio 57.679 57.679
Total 81.641 106.063
Perdas pela não recuperabilidade dos investimentos (“impairment”): Anual-
mente, a Cia. analisa indicativos de eventuais perdas (“impairment”) na re-
cuperabilidade dos investimentos, de acordo com a norma contábil. Em 2020 
e 2019, a Cia. não identificou indicativos de “impairment” para seus ativos. 
6. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/20, o capital social subs-
crito da Cia. é de R$114.808.000,00 representado por 114.808,00 ações ON 
sem valor nominal, totalmente integralizado. b) Dividendos: O estatuto social 
da Cia. determina que a destinação do lucro do exercício e a distribuição 
dos lucros será aprovada por sócio ou sócios titulares de mais da metade 
do capital social, garantida a todos os sócios a sua participação proporcio-
nal. Em 31/12/20 e de 2019, consequência dos prejuízos, não houve distri-
buição de dividendos. c) Reserva legal: É constituída anualmente à razão 
de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do art. 
193, da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 31/12/20 e 
de 2019, consequência dos prejuízos, não houve constituição de reservas. 
7. Custos dos serviços prestados, despesas administrativas e outras
despesas operacionais: 31/12/20 31/12/19
Despesas tributárias (1) (3)
Outras despesas - (1)
Serviço de apoio operacional (32) (96)
Equivalência patrimonial (24.422) (6.450)
Total (24.455) (6.550)
Despesas gerais e administrativas (33) (100)
Equivalência patrimonial (24.422) (6.450)
 (24.455) (6.550)
8. Resultado financeiro: 31/12/20 31/12/19
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 11 27
Outras receitas financeiras 4 -
Resultado financeiro líquido 15 27
9. Instrumentos financeiros: Classes e categorias de instrumentos finan-
ceiros e seus valores justos: Em 31/12/20 e de 2019 a Cia. possuía apenas 
ativos e passivos financeiros mensurados ao custo amortizado. Considerando 
a natureza, características e prazos desses instrumentos financeiros, os valo-
res contábeis desses ativos e passivos reconhecidos no balanço patrimonial 
de 31/12/20 e de 2019 aproximam-se dos seus valores justos. Objetivos da 
gestão de riscos financeiros: A Administração da Cia. monitora e administra 
os riscos financeiros relacionados às operações da Cia. por meio de relatórios 
internos de riscos que analisam as exposições por grau e importância dos ris-
cos. Esses riscos incluem o risco de mercado (risco de taxa de juros), o risco 
de crédito e o risco de liquidez. A Cia. não contrata ou negocia instrumentos 
financeiros, incluindo instrumentos financeiros derivativos, para fins especu-

lativos. Em 31/12/20 e de 2019 a Cia. não possuía instrumentos financeiros 
derivativos. Não houve mudança na exposição da Cia. aos riscos de mercado 
ou na maneira na qual esses riscos são geridos e mensurados. a) Gestão 
do risco de capital: A Cia. gerencia seu capital com o intuito de garantir a 
continuidade normal dos negócios das entidades do grupo de forma a pro-
porcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da otimização 
da sua estrutura de dívida e capital. A estratégia geral da Cia. permanece 
inalterada desde 2019. b) Risco de crédito: A Cia. está exposta ao risco de 
crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa 
e dos recebíveis das administradoras de cartão de crédito. Tal risco consiste 
na possibilidade de não saque ou resgate dos valores depositados, aplicados 
ou garantidos por instituições financeiras e o não recebimento dos valores 
a serem repassados pelas administradoras de cartão. A exposição máxima 
ao risco de crédito está representada pelo saldo de caixa de equivalentes de 
caixa e contas a receber em 31/12/20. A Administração avalia que os riscos 
de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e contas a 
receber são reduzidos em função de suas operações serem realizadas com 
instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez e administradora 
de cartões com solidez no mercado. c) Gestão do risco de liquidez: A res-
ponsabilidade final pela gestão do risco de liquidez é da Administração, que 
estabeleceu uma estrutura de gestão de riscos de liquidez adequada para a 
gestão das exigências de financiamento e liquidez de curto, médio e Longo 
Prazos da Cia. A Cia. administra o risco de liquidez mantendo reservas ade-
quadas, recursos bancários, monitorando continuamente os fluxos de caixa 
projetados e reais, e comparando os perfis de vencimento de ativos e pas-
sivos financeiros. d) Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a 
Cia. sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros in-
cidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A Administração avalia que 
os riscos das aplicações financeiras de suas disponibilidades são reduzidos 
em função de suas operações serem realizadas em bancos de reconhecida 
liquidez. 10. Eventos subsequentes: A Administração da Cia. considerou os 
eventos subsequentes à data de encerramento das demonstrações contábeis 
ocorridas em 31/12/20 até a data da conclusão das referidas demonstrações. 
Em 6/04/21 foi aprovado um novo aumento de capital da Self it Holding no va-
lor total de R$77.000.000,00, através da emissão de 2.421.388 novas ações 
preferenciais de Classe A. No dia 6/04/21, foi aprovado o aumento de capital 
da Cia. no valor total de R$20.886.413,53, mediante a emissão de 20.886.413 
novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às 
ações ordinárias de emissão da Cia. atualmente existentes, pelo preço de 
emissão de R$1,00 para cada ação, dos quais R$0,01 por ação foram atribu-
ídos à conta de capital social e R$ 0,99 por ação foram destinados à conta 
de reserva de capital. O aumento de capital foi integralmente subscrito e in-
tegralizado pelo único acionista da Cia., Alto da Boa Vista Participações S.A.
Marluci Azevedo Rodrigues - CPF: 888.402.557-53 - CRC-RJ 059.203/O-4
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras 
Aos Acionistas e Administradores da Boa Viagem Participações S.A.. Opi-
nião: Examinamos as DFs. da Cia., que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de cai-
xa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em  
31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs.”. Somos 
independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos: As DFs. em 31/12/19, apresentadas para fins de compa-
ração, foram auditadas por outro auditor independente, que emitiu relatório 
datado de 29/05/20, sem ressalvas. Responsabilidades da Administração 
pelas DFs.: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs., a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando e 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs.: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas DFs.. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs., 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as 
DFs. representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Salvador, 20/07/21.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Jônatas José Medeiros de Barcelos
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” BA CRC nº 1 RJ 093376/O-3

Banco do Brasil já lucrou R$ 10 bi este ano
Influenciado pelo 

crescimento do cré-
dito e pela queda nas 

provisões (reservas finan-
ceiras para cobrir even-
tuais calotes), o Banco 
do Brasil (BB) lucrou R$ 
5,032 bilhões no segundo 
trimestre, 2,6% superior 
em relação ao primeiro 
trimestre deste ano e de 
52,2% na comparação 
com o segundo trimestre 
de 2020, no auge das me-
didas de restrição social 
provocadas pela pandemia 
de Covid-19.

Os R$ 5 bilhões elevaram 
para R$ 10 bilhões o lucro 

líquido ajustado nos seis 
primeiros meses do ano, 
resultado 48,4% maior que 
o registrado no primeiro se-
mestre de 2020.

Além do crédito e das 
provisões, o BB citou o 
crescimento das receitas e 
o programa de demissões e 
de fechamento de agências 
como fatores que elevaram 
os lucros no primeiro se-
mestre.

A soma de todo o valor 
emprestado pelo banco, a 
carteira de crédito atingiu 
R$ 766,5 bilhões em junho, 
alta de 6,1% em relação a 
junho do ano passado. Os 

destaques foram as opera-
ções de varejo e de agrone-
gócios. A carteira de crédi-
to a pessoas físicas cresceu 
10,3% na mesma compa-
ração. O crédito para o 
agronegócio bateu recorde 
e atingiu R$ 205,9 bilhões, 
expansão de 9,7% na com-
paração com junho de 2020 
e de 3,7% em relação ao 
primeiro trimestre.

O crédito para micro 
e pequenas empresas en-
cerrou junho em R$ 81,6 
bilhões, alta de 24,8% em 
relação a junho do ano 
passado. Segundo o BB, 
o crescimento deve-se a 

iniciativas como o Pro-
grama Nacional de Apoio 
às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe), o Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese) e o Pro-
grama de Capital de Giro 
para Preservação de Em-
presas (CGPE).

O crédito para micro 
e pequenas empresas en-
cerrou junho em R$ 81,6 
bilhões, alta de 24,8% em 
relação a junho do ano 
passado. Segundo o BB, 
o crescimento deve-se a 
iniciativas como o Pro-
grama Nacional de Apoio 

às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe), o Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese) e o Pro-
grama de Capital de Giro 
para Preservação de Em-
presas (CGPE).

O crédito para micro 
e pequenas empresas en-
cerrou junho em R$ 81,6 
bilhões, alta de 24,8% em 
relação a junho do ano 
passado. Segundo o BB, 
o crescimento deve-se a 
iniciativas como o Pro-
grama Nacional de Apoio 
às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 

(Pronampe), o Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese) e o Pro-
grama de Capital de Giro 
para Preservação de Em-
presas (CGPE).

O índice de inadim-
plência acima de 90 dias 
alcançou 1,86% em junho, 
abaixo da média do Siste-
ma Financeiro Nacional. 
Com a inadimplência sob 
controle, a Provisão pa-
ra Créditos de Liquidação 
Duvidosa (PCLD) atingiu 
R$ 5,4 bilhões no primeiro 
semestre, valor 52,1% me-
nor que nos seis primeiros 
meses do ano passado.
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LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. 
CNPJ/MF nº 60.869.336/0001-17 - NIRE: 33.300.32002-4 - Extrato da 
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2021 
- 1. DATA, HORA E LOCAL: 22/04/2021, às 10:00 horas, na sede social 
na Rua Saravatá, nº 784, Bairro Marechal Hermes, CEP 21.557-010, Rio 
de Janeiro/RJ. 2. DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA: O 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício 
social de 2020 publicados no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro em 14/04/2021, juntamente com as notas 
explicativas e parecer dos auditores independentes. 3. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social. 
4. MESA: Norberto German Ledea, Presidente; e Roberta Fernandes 
Marques Mello Magalhães, Secretária. 5. ORDEM DO DIA: (i) a renúncia de 
Viviane Pampin Rodriguez ao cargo de Diretora Financeira; (ii) a nomeação 
de Guilhermo Luis Viano ao cargo de Diretor Financeiro; (iii) a reeleição 
dos demais membros da Diretoria; (iv) o Relatório da Administração e as 
demonstrações financeiras, e o parecer dos auditores independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (v) a destinação 
do resultado do exercício social findo em 31/12/2020. 6. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS: (i) a lavratura da 
presente Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 
1º da Lei das S.A.; (ii) consignar e aceitar a renúncia de Viviane Pampin 
Rodriguez ao cargo de Diretora Financeira; (iii) a nomeação, para o cargo 
de Diretor Financeiro, do Sr. Guillermo Luis Viano, com o mandato até 
30/04/2023; (iv) a reeleição dos demais Diretores da Companhia, na forma 
dos Artigos 10 e 11 do Estatuto Social, os Srs. Rodolfo Montero Chacon, 
Norberto German Ledea, Juliana Cassilha Andrigueto Sitta, Thiago 
Ferro Teixeira, Eduardo Sales Ferreira e Adrianno Romulo Leite Arantes, 
que permanecem nos cargos por eles já ocupados, com o mandato até 
30/04/2023; Diante das deliberações aprovadas, a Diretoria ficará composta, 
pelos seguintes membros, todos com mandato até 30 de abril de 2023: 
(a) Diretor Presidente: Sr. Rodolfo Montero Chacon, costarriquense, 
casado, empresário, portador do portador da Cédula de Identidade de 
Estrangeiro n° F162240T, expedida pela DELEMIG/DREX/SR/PF/RJ, 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.516.837-03; (b) Diretor Comercial: 
Sr. Norberto German Ledea, argentino, casado, empresário, portador 
da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNM n° V840477S, expedida 
pela CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.710.798-76; (c) 
Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação: 
Sra. Juliana Cassilha Andrigueto Sitta, brasileira, casada, empresária, 
portadora da carteira de identidade nº 1.452.631, expedida pela SSP/DF, 
e inscrita no CPF/MF sob o nº 778.833.141-49; (d) Diretor de Logística e 
Suprimentos: Sr. Thiago Ferro Teixeira, brasileiro, casado, empresário, 
portador da carteira de identidade nº 11.827.013, expedida pela SSP/MG, 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.670.796-40; (e) Diretor Industrial: Sr. 
Adrianno Romulo Leite Arantes, brasileiro, casado, empresário, portador 
da carteira de identidade nº 1.183.363, expedida pela SSP/ES e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 046.129.137-10, na qualidade de Diretor Industrial; (f) 
Diretor Financeiro: Sr. Guillermo Luis Viano, argentino, casado, gerente 
de controle e gestão, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro 
n° G064862-L, expedida pela CGPI/DEREX/DPF, e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 237.375.688-98; e (g) Diretor Sem Designação Específica: 
Sr. Eduardo Sales Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador 
da carteira de identidade nº 10534573-0, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 082.437.537-88; (v) Todos os membros da Diretoria 
eleitos e reeleitos têm endereço comercial no Rio de Janeiro/RJ, na Rua 
Saravata, nº 784, Bairro Marechal Hermes, CEP: 21.557-010, aceitaram os 
cargos e tomaram posse mediante assinatura do Termo de Posse lavrado 
em livro próprio, e declararam, sob as penas da lei, que não estão incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as 
atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; 
(vi) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, com 
parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020; e (vii) a destinação do prejuízo apurado no exercício 
social encerrado em 31.12.2020 à conta de prejuízos acumulados. 7. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, 
lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: 
Norberto German Ledea; Secretária: Roberta Fernandes Marques Mello 
Magalhães; Acionistas: Holcim Investments (Spain) SL; Holderfin B.V. Rio 
de Janeiro, 22 de abril de 2021 - REGISTRO: Certificamos o registro na 
Junta Comercial do Rio de Janeiro em 11/05/2021, sob o nº de registro 
00004064641 e protocolo nº 00-2021/112919-4. Autenticação:A3E17B92F
F4ECD66FB7B0E80312D08AEEAE41B6C784020F3F7783E805A36AC1F

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 26/08/2021

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, RENOVAÇÃO DO 
TERÇO DO CONSELHO DIRETOR E DAS MESAS DIRETORAS DAS 

DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS:  TRIÊNIO 2021/2024
O Clube de Engenharia em conformidade com o que dispõem os Arts: 22, § 
3º, alínea “a”; 26, Parágrafo Único; 27, item “c”; 28, § 1º e § 2º; 29; e 49 à 69 
do seu Estatuto, e nos termos do Título VII, Art. VII-55, § 1º do seu Regimento 
Interno, convoca os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se no dia 26 de agosto de 2021, quinta-feira, das 12 às 20 horas, 
para as eleições dos membros da DIRETORIA, do CONSELHO FISCAL, 
da RENOVAÇÃO do TERÇO DO CONSELHO DIRETOR e das MESAS 
DIRETORAS DAS DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, triênio 
2021/2024.  A Assembleia Geral Ordinária que dará início ao processo 
eleitoral será no formato não presencial, através de votação pela internet, 
obedecendo aos protocolos de governos (municipal, estadual e federal), 
que endossam a nossa preocupação na proteção do corpo associativo e 
administrativo, nesta época de pandemia, devido à Covid-19. A eleição só 
será válida se houver a participação de mais de 10% de Associados Efetivos 
quites com as suas obrigações e tributos no dia 26 de agosto de 2021. 
Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021. Pedro Celestino Pereira, Presidente

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Julho de 2021
Jucerja nº 4260421, em 03/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

Corrida atrás de seguro 
rural para a próxima safra
Enquanto órgãos ofi-

ciais recalculam as 
estimativas para a 

safra brasileira de grãos na 
atual temporada, produto-
res fazem as próprias con-
tas do tamanho do prejuízo 
que as intempéries deixaram 
e seguem deixando nas suas 
lavouras. Depois de uma 
estiagem prolongada que 
castigou diferentes culturas 
país afora, agora no inver-
no, as geadas agravam ainda 
mais a situação no campo.

Segundo dados prelimi-
nares da Emater de Minas 
Gerais, em Uberaba, por 
exemplo, 60% da safra de 
milho foi perdida pela falta 
de chuvas. Na horticultura, 
a perda calculada gira em 
torno de 40%, enquanto 
que na fruticultura, é de 
25%. Outra cultura forte-
mente prejudicada foi a do 
café. Não é difícil encontrar 
cafezais “queimados” pe-
lo fenômeno da geada em 
áreas de Minas Gerais e São 
Paulo.

Segundo a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a produção do ca-

fé ainda está sendo avaliada 
e espera-se redução já em 
função da restrição hídrica 
observada meses atrás. A 
estatal também explica que 
não há expectativa de im-
pacto significativo da geada 
na safra corrente, que está 
com mais de 60% da área 
colhida sob condições favo-
ráveis. Por outro lado, é de 
conhecimento que alguns 
produtores podem levar até 
três anos para recuperar as 
perdas causadas pelos even-
tos climáticos.

O cafeicultor André Do-
miniquini, de Conceição da 
Aparecida (MG), está ciente 
de que a safra de 2022 já es-
tá comprometida. A geada 
causou impactos significati-
vos na fazenda de mais de 
40 hectares divididos entre 
café e a pecuária de corte. 
“No momento, é necessário 
aguardar alguns dias para 
avaliar a resposta da planta 
para depois tomar a decisão 
que qual manejo mais ade-
quado”, declarou.

A preocupação é ainda 
maior porque a lavoura não 
está segurada, assim como 

quase 80% das lavouras no 
país, ou seja, apenas cerca 
de 20% da área plantada 
no Brasil está coberta por 
seguro agrícola. Segundo o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária de Abastecimento 
(Mapa), isso equivale a cer-
ca de 13,5 milhões de hec-
tares. Os motivos para esta 
adesão tão baixa são vários 
e o André pontua alguns. 
“Primeiramente, pela falta 
de informação sobre o se-
guro rural e também pela 
falta de clareza no momen-
to de contratação do segu-
ro”. Mas depois do susto, o 
produtor já começa a avaliar 
a contratação do benefício 
para a próxima safra.

Na plataforma BolsaA-
gro Seguros Agrícolas, é 
possível solicitar uma co-
tação de seguro de forma 
online e gratuita. No portal, 
o produtor pode encontrar 
diversas modalidades de 
seguros para mais de 80 ti-
pos de culturas diferentes. 
A contratação do seguro 
é uma forma importante 
de manter o produtor na 
atividade mesmo após um 

evento climático prejudicial. 
“Alguns produtores ainda 
olham para o seguro como 
um custo e, na verdade, ele 
deveria ser visto como um 
insumo na fazenda”, decla-
rou Roberto Trussardi, da 
A. Prado, corretora asso-
ciada à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, mantenedora 
da plataforma.

O seguro rural cobre os 
custos da produção e inclui 
uma remuneração do capi-
tal e do trabalho do produ-
tor. Em julho, por exemplo, 
um dos seguros contratados 
por meio da plataforma pa-
ra cultura do café, cobrirá, 
além da vida das plantas, a 
perda por produtividade 
pelos eventos climáticos, 
podendo chegar em até 
65% do valor do cafezal. 
Um movimento que deveria 
ganhar força. Segundo afir-
mação da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), quanto mais 
produtores contratarem o 
seguro rural, maior a proba-
bilidade de redução dos va-
lores das apólices ao longo 
do tempo.

Alta da Selic não influencia mercado de criptomoedas

B3 está negociando 
o primeiro ETF em 
Ethereum da AL

A B3 lançou nesta 
quarta-feira (4) o 
primeiro ETF que 

replica o preço do ethereum 
seguindo o índice CME CF 
Ether Reference Rate, um 
dos mais amplos e seguros 
do mercado, referência de 
contratos futuros de bi-
tcoin negociados na Chi-
cago Mercantile Exchange 
Group.

O ticker QETH11, da 
gestora QR Asset Manage-
ment do grupo QR Capital, 
proporciona uma opção de 
investir no segundo maior 
ativo digital do mercado. 
Com a sua chegada, a gestora 
agora oferece a possibilidade 
de exposição aos dois maio-
res e mais valiosos ativos di-
gitais do mercado, de forma 
regulada. No último mês, a 
empresa também lançou o 
QBTC11, ETF de bitcoin 
(BTC), que se tornou o pri-
meiro fundo brasileiro a in-
vestir 100% de seu patrimô-
nio na criptomoeda.

“A B3 está atenta para 
viabilizar as demandas do 

mercado e proporcionar 
mais diversificação aos in-
vestidores. Os ETFs de ati-
vos digitais abrem essa nova 
possibilidade aos investido-
res aqui no Brasil”, disse 
Rogerio Santana, diretor de 
Relacionamento da B3.

O CEO da QR Capital, 
Fernando Carvalho, apon-
ta a importância da chegada 
do ETF de ethereum à B3 e 
reforça a estratégia de ETFs 
monoativo da empresa. 
“Com ETFs dos dois princi-
pais ativos digitais do merca-
do na B3, o investidor ganha 
autonomia para elaborar sua 
própria estratégia, o que se 
alinha com o objetivo da QR 
Capital de oferecer opções 
robustas para que o investi-
dor possa entrar no mercado 
cripto de forma segura, sim-
plificada e com total autono-
mia para montar sua própria 
carteira”, explica Carvalho.

Este é o terceiro ETF re-
ferenciado em criptoativo 
disponível na bolsa do Bra-
sil, todos eles destinados 
para investidores em geral. 

Raízen  entra 
na listagem 
nível 2 da B3

A Raízen (ticker RAIZ4), 
empresa de energia, concluiu 
nesta quinta-feira a sua oferta 
pública inicial (IPO) na B3. 
A empresa, criada a partir 
de joint venture entre Cosan 
e Shell, atua na produção e 
comercialização de energias 
renováveis, açúcar e distribui-
ção de combustíveis.

A Raízen precificou sua 
oferta inicial de ações a R$ 
7,40 por papel na terça-feira, 
que movimentou R$ 6,9 bi-
lhões, no maior IPO do ano 
no Brasil. A empresa inau-
gurou no ano passado a sua 
planta de biogás. O empreen-
dimento, localizado em Gua-
riba, em São Paulo, é uma das 
maiores plantas de biogás do 
mundo, com 21 MW de ca-
pacidade instalada.

A oferta foi realizada nos 
termos da ICVM 400, no 
segmento de listagem Nível 
2 da B3, e teve coordenação 
dos bancos BTG Pactual 
(coordenador líder), Citi, 
Bank of  America, Credit 
Suisse, Bradesco BBI, JP 
Morgan, Santander, XP In-
vestimentos, HSBC, Safra e 
Scotiabank (Coordenadores 
da Oferta).

A alta da Selic não in-
fluencia nas criptomoedas, 
garante Tasso Lago, espe-
cialista em moedas digitais 
e fundador da Financial 
Move, por entender que 
o bitcoin faz parte de um 
mercado globalizado co-
tado em dólar. “O volume 
negociado no Brasil não é 

expressivo comparado ao 
mercado global, embora o 
brasileiro seja bem aderente 
a criptomoeda. Se o dólar 
cair com o aumento dos ju-
ros, a gente vê apenas uma 
precificação diferente, mas 
em termos de cotação glo-
bal do bitcoin não influen-
cia em nada”, esclarece. 

Para Tasso Lago o aumento 
já era esperado e o merca-
do já precificava porque as 
taxas estavam artificialmen-
te baixas para estímulo da 
economia, mas isso não é 
sustentável. Com o juro real 
negativo, a inflação estava 
acima da taxa de juros, o 
que faz com o que o inves-

tidor pague para investir no 
Brasil, então estamos vendo 
uma volta a normalidade, 
o que gera uma pressão no 
dólar para cair. “O aumento 
de juros acaba não incenti-
vando a renda variável por-
que faz com que os títulos 
de renda fixa fiquem mais 
interessantes”, ressalta.
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