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Setor de 
serviços tem 
alta acima
da esperada

O volume de serviços cresceu 
1,7% na passagem de maio para 
junho, acumulando ganho de 4,4% 
nos últimos três meses. Com isso, 
o setor está 2,4% acima do nível 
pré-pandemia, de fevereiro do ano 
passado e alcançou o patamar mais 
elevado desde maio de 2016. Os 
dados são da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) do IBGE.

Em relação a junho de 2020, 
o volume de serviços avançou 
21,1%, quarta taxa positiva conse-
cutiva. No acumulado do ano, o 
setor cresceu 9,5% frente a igual 
período do ano anterior. Em 12 
meses, ao passar de -2,1% em 
maio para 0,4% em junho, mante-
ve a trajetória ascendente iniciada 
em fevereiro deste ano. Mesmo 
com o avanço, o setor ainda está 
9,1% abaixo do recorde alcançado 
em novembro de 2014.

A PMS veio acima das expec-
tativas do mercado financeiro, 
que previa expansão de 18,2% na 
comparação com junho de 2020. 
“Com as leituras mensais do IB-
GE, projetamos um avanço de 
0,15% no IBC-Br [índice do BC 
que busca antecipar o comporta-
mento do PIB] de junho”, afirma 
o estrategista-chefe do Banco Di-
gital Modalmais, Felipe Sichel.

“Embora todas as atividades te-
nham avançado, esse resultado se 
deve, principalmente, a um con-
junto de serviços que se beneficiou 
da própria pandemia ou não foi tão 
afetado por ela. São setores mais 
dinâmicos, mais focados em inova-
ção, em capital do que em mão de 
obra”, explica o analista da pesqui-
sa do IBGE, Rodrigo Lobo.

Taxar ultra-ricos permitiria pagar 
US$ 20 mil a cada desempregado
Em 17 meses, riqueza cresceu mais que em 15 anos

Uma taxa única de 99% 
sobre os ganhos extras 
dos bilionários durante 

a pandemia poderia pagar vaci-
nas contra a Covid-19 para toda 
a população mundial e fornecer 
uma bolsa de US$ 20 mil a todos 
os trabalhadores desempregados, 
de acordo com uma nova análise 
divulgada pela Oxfam, Luta De-
sigualdade Aliança, Instituto de 
Estudos de Políticas e Milionários 
Patrióticos.

As organizações pedem aos go-
vernos que tributem os ultra-ricos 
que lucraram com a crise pandê-
mica para ajudar a compensar os 
custos do combate. O imposto 
bilionário levantaria US$ 5,4 tri-
lhões e ainda deixaria os 2.690 
bilionários do mundo US$ 55 bi-
lhões mais ricos do que antes de o 
vírus atacar.

Os cálculos foram feitos em 
cima da lista da Forbes. Em 17 

meses de pandemia, entre 18 de 
março de 2020 e 31 de julho de 
2021, os bilionários aumentaram 
sua riqueza de US$ 8 trilhões pa-
ra US$ 13,5 trilhões. Isso é mais 
do que US$ 5,4 trilhões que os 
ultra-ricos ganharam em um 
período de 15 anos, de 2006 a 
2020.

Desde o início da pandemia, 
325 bilionários se juntaram ao 
clube, entre eles os CEOs da Mo-
derna e da BioNTech, fabricante 
de vacinas.

A crise empurrou mais de 200 
milhões de pessoas para a pobre-
za, segundo o Banco Mundial, 
e custou às mulheres em todo o 
mundo pelo menos US$ 800 bi-
lhões em perda de renda em 2020, 
o equivalente a mais do que o PIB 
combinado de 98 países, infor-
mam as ONGs.

“No passado, os governos re-
correram aos mais ricos em res-

posta a grandes crises. Após a 
Primeira e a Segunda Guerra 
Mundial, impostos pontuais so-
bre a riqueza foram cobrados nos 
países europeus e no Japão para 
financiar a reconstrução. A Fran-
ça, por exemplo, tributou ganhos 
excessivos de riqueza durante a 
guerra a uma taxa de 100% após a 
Segunda Guerra Mundial”, expli-
cam as entidades.

O custo da vacinação da popu-
lação adulta mundial foi calculado 
da seguinte forma: duas doses a 
US$ 7 por dose para 5 bilhões de 
pessoas, um total de US$ 70 bi-
lhões.

O Relatório Flagship 2021 do 
World Employment and Social 
Outlook da OIT estima que 220 
milhões de pessoas estão atual-
mente desempregadas. Destes, 
114 milhões de pessoas perde-
ram o emprego devido à pande-
mia.

Queda de preços de commodities gera 
apreensão em países dependentes na AL

O Brasil está entre as eco-
nomias da América La-
tina onde o aumento 

expressivo de preços de commo-
dities durante a pandemia elevou 
receitas, mostra o novo relatório 
da Conferência das Nações Uni-
das sobre Comércio e Desenvol-
vimento (Unctad, por sua sigla 
em inglês). No entanto, a entidade 
alerta para os efeitos da incerteza 
nos mercados exportadores e para 
a dependência de bens de consu-
mo, e recomenda aumentar a resi-
liência aos futuros choques.

A Unctad realça que o cenário 
nem sempre é bom para os países 

dependentes de commodities, que 
totalizam 14 das 33 economias da 
região, dentre eles o Brasil. Essas 
nações contam com pelo menos 
60% da receita total vinda da ex-
portação de mercadorias. Outras 
sete nações têm uma participação 
destes bens básicos entre 50% a 
60%.

Na última semana, a Organi-
zação das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) reportou que a queda nos 
preços das principais commodi-
ties alimentares do mundo em 
julho, pelo segundo mês conse-
cutivo. O Índice de Preço dos 

Alimentos da agência registrou 
123 pontos no mês passado, fi-
cando 1,2% menor que os níveis 
de junho. Mas, na comparação 
com julho de 2020, o índice está 
31% superior.

A publicação da Unctad destaca 
casos onde a alta de custos impul-
sionou as receitas, mas os volumes 
de exportação estão estagnados 
ou em queda. No Brasil, o preço 
das oleaginosas, por exemplo, su-
biram 24,3% no primeiro semes-
tre do ano, comparado ao mesmo 
período de 2020, mas a situação é 
acompanhada de uma ligeira baixa 
nos volumes de exportação.

Contrariado, 
Lira adia 
votação do 
projeto de IR

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), adiou para a próxima terça-
-feira a votação do Projeto de Lei 
2337/21, do Poder Executivo, 
que altera regras do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). 
A decisão foi tomada após pedido 
dos líderes partidários. Lira pediu 
que os parlamentares usem o tem-
po até terça-feira para agir com 
“grandeza e lucidez” para levar o 
projeto ao Plenário.

“Eu aceito o apelo dos líderes, 
os senhores líderes são compa-
nheiros, grandes idealizadores das 
matéria”, disse à Agência Câmara. 
Lira, porém, não escondeu a in-
satisfação com a decisão tomada 
pelos líderes e disse que o adia-
mento abre espaço para atuação 
de corporações em busca de man-
ter regalias.

O presidente-executivo da As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Máquinas (Abimaq), José Velloso, 
listou 10 sugestões para melhorar 
o quarto relatório substitutivo ao 
PL 2337/21:

1) Redução da alíquota do IRPJ 
de 15% para 5% em 2022 e 2,5% 
em 2023;

2) Inserção de regra expressa 
no sentido de que os dividendos 
acumulados até 31 de dezembro 
de 2021 terão preservada a sua 
isenção tributária no momento da 
distribuição;

3) Reduzir alíquota de IR sobre 
dividendos ou fazer um escalona-
mento até uniformizá-la em rela-
ção às aplicações financeiras (com 
teto de 15%);

4) Manutenção dos JCP e sua 
dedutibilidade para fins de neutra-
lidade fiscal;

5) Manutenção da possibilidade 
de apuração anual do imposto pa-
ra evitar custos de conformidade;

6) Fim da trava de utilização 
de apenas 30% do prejuízo fiscal. 
Possibilidade de aproveitamento 
de 100%;

7) Não ampliação da base de 
cálculo do IRPJ e CSLL como em 
algumas operações praticadas no 
âmbito de reorganizações socie-
tárias;

8) Depreciação acelerada dos 
bens de capital fixando o prazo 
máximo de 36 meses;

9) Retirada do texto do disposi-
tivo que amplia o prazo de amor-
tização dos ativos intangíveis, 
devendo permanecer a legislação 
atual;

10) Retirada completa da limi-
tação da isenção do IR sobre di-
videndos em caso de parentesco.

Divulgação
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Enquanto isso, 
País beira 600 

mil mortes, e as 
famílias estão sem 
comida na mesa

Sexta-feira, 13 de agosto de 2021

Tanques nas ruas não impedem rejeição ao voto impresso
Por Paulo Alonso

Absolutamente pa-
tético, inacredita-
velmente ridículo 

e assombrosamente into-
lerável foi o desfile militar 
promovido pelo Comando 
da Marinha, com a partici-
pação das duas outras For-
ças Armadas, na Esplanada 
dos Ministérios, para exibir 
força ou covardia do pre-
sidente da República, que 
recebeu um convite para 
participar de uma manifes-
tação militar que acontece 
há anos, em Formosa, ci-
dade de Goiás, próxima de 
Brasília. É de fato inadmis-
sível que os militares se pro-
miscuam com a política e 
que tome parte ou promova 
atos desse gênero, sobretu-
do no dia que a Câmara dos 
Deputados votaria a PEC 
do voto impresso.

Mesmo com toda essa 
pressão, indecência e des-
compromisso com o Brasil 
de vários parlamentares que 
acabaram por apoiar mais 
esse devaneio do presidente 
da República, o Congresso 
aplicou uma dura derrota 
ao “líder” da nação ao rejei-
tar a proposta de Emenda 
Constitucional que introdu-
ziria a obrigatoriedade do 
voto impresso. Para que o 
desejo de Bolsonaro fosse 
exitoso seriam necessários 
308 votos. Dos 513 deputa-
dos federais, 229 votaram a 
favor; 218 contra; 64 estive-
ram ausentes; 1 se absteve; 
e o presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira, não 
votou, tratando o assunto 
por encerrado, já que “es-
se esticar de cordas já havia 
passado de todos os limi-
tes.”

Brasília, na última terça, 
fervilhou com o incrível 
e nefasto desfile militar, 
que passou pelas portas 

do Congresso Nacional, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Palácio do Pla-
nalto, e com a votação na 
Câmara. Cara de pau, o 
presidente da República, 
sempre provocativo, ainda 
teve a audácia de convidar 
para a “cerimônia” militar 
os presidentes dos demais 
poderes que, obviamente, 
não aceitaram participar de 
manifestação tão esdrúxula 
e equivocada.

Mesmo assim, por mo-
tivos óbvios, ministros de 
Estado estiveram ao lado 
do “líder”, aplaudindo suas 
gaiatices, com a presença 
notadamente contrariada 
do Comandante do Exérci-
to, que tem procurado, sem 
conseguir, afastar a Força 
que comanda desses atos 
tão danosos à imagem das 
Forças Armadas, que agin-
do dessa forma se afastam 
dos princípios constitucio-
nais que regem suas atribui-
ções.

Obviamente, o ministro 
da Defesa, general Braga 
Neto, apareceu rindo e sor-
rindo, como se estivesse em 
um evento esportivo e so-
cial. Afinal, para ele, ao que 
tudo indica, o Brasil está no 
caminho certo e da “demo-
cracia”.

Vozes sensatas ecoaram, 
todavia, naquela terça, no 
Planalto Central. O próprio 
presidente do Congresso 
Nacional, senador Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), 
que aparentemente apoia o 
governo, declarou que “ab-
solutamente nada e nem 
ninguém haverá de intimi-
dar as prerrogativas do Par-
lamento”. Nessa corrente 
coerente, o também sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM) 
mostrou forte constrangi-
mento com a cena patética 
acontecida na Esplanada, 
acrescentando que “essa 

paisagem mostra apenas a 
ameaça de um fraco que sa-
be que perdeu”.

Mas foi o prefeito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, 
que cunhou a frase talvez 
mais marcante, diante dessa 
palhaçada toda: “É vergo-
nha, não é? Olhem só co-
mo o mundo nos vê hoje: 
República de Banana”. Os 
jornais internacionais de-
ram manchetes com críticas 
contundentes ao Governo 
Bolsonaro e suas ações para 
intimidar os parlamentares, 
cunhando que o Brasil se 
tornara uma República de 
Bananas.

No seio das Forças Ar-
madas, militares da ativa 
acreditam que o presidente 
da República tenha querido 
dar uma demonstração de 
controle das tropas, o que 
não traduz, segundo mui-
tos, verdade.

Essa desfaçatez de Bol-
sonaro, mais uma dentre 
tantas e diárias, esse espan-
toso e tão ridículo desfile de 
tanques, em Brasília, mostra 
e comprova a mediocrida-
de do próprio presidente, 
que vem perdendo cada vez 
mais popularidade, confor-
me demonstram todas as 
pesquisas de opinião, mas 
nem poderia ser diferente. 
O Brasil de hoje está sendo 
chacota pelo mundo, por 
ter um dirigente atrapalha-
do, desorientado, enlouque-
cido com coisas pequenas 
e atuando como um verda-
deiro incendiário.

O que está faltando, nes-
te momento, ao Brasil é a 
falta de coragem de muitas 

autoridades, para o enfren-
tamento direto dessa crise 
que se arrasta, importando 
malefícios ao povo. Já pas-
sou da hora de a Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal, em que pese o vi-
gor de muitos parlamenta-
res, deixarem de ser tímidos 
e mostrarem suas forças 
constitucionais. Com mais 
de 200 pedidos de impea-
chment, não é possível que 
o deputado Arthur Lira não 
coloque essa questão na or-
dem do dia.

Por todas essas situa-
ções, atos e provocações, 
o senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL), relator da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
acredita que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) deva ser enquadrado 
em crime de responsabi-
lidade pela comissão. De 
acordo com o parlamentar, 
já está comprovado que 
Bolsonaro cometeu crime 
de prevaricação no caso das 
suspeitas de irregularidades 
na tentativa de compra da 
vacina Covaxin pelo Gover-
no Federal.

A proposta do voto im-
presso já tinha sido rejei-
tada na comissão especial 
da Câmara, mas o presi-
dente da Casa, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), puxou 
a emenda para o plenário, 
no qual foi derrotada. Lira 
já avisou a Bolsonaro que, 
com a derrota do governo, 
e se ele não respeitar a de-
cisão, o Centrão deixará de 
ser aliado. Citou até mesmo 
um “botão amarelo” a ser 
acionado, sinal de que tem 
às mãos a possibilidade de 
abrir caminho para o impe-
achment. Finalmente!

De acordo com o cientis-
ta político Bruno Carazza, 
Bolsonaro age assim para 
“energizar” sua base à me-

dida que se vê acuado por 
fatores como a pandemia 
da Covid-19 e com a crise 
econômica, além de desa-
fiado pela liderança do ex-
-presidente Lula, nas pes-
quisas de intenção de voto. 
“Ao questionar as eleições e 
o Judiciário, Bolsonaro dá 
elementos para essa base 
de apoio, que não é despre-
zível, e soma hoje de 20 a 
25% do eleitorado”, acredi-
ta Carazza.

A reação às investidas de 
Bolsonaro contra a demo-
cracia tem se ampliado cada 
vez mais, e por essa razão 
subprocuradores da Repú-
blica cobraram uma ação do 
procurador-geral, Augusto 
Aras, aliado de Bolsonaro. 
Um manifesto assinado por 
29 subprocuradores diz que 
o chefe do Ministério Pú-
blico Federal deve agir em 
“defesa do STF e do TSE, 
de seus integrantes e de su-
as decisões, não lhe sendo 
dado assistir passivamente 
aos estarrecedores ataques 
àquelas Cortes e a seus 
membros”.

Bolsonaro trata os outros 
poderes como inimigos e 
as Forças Armadas como 
um monarca absoluto, ele 
fala “meu exército”, e, ao 
não responderem, as For-
ças Armadas acabam por 
aceitar esse tratamento. E 
justamente as Forças Arma-
das, que são instituições de 
Estado.

Com o clima cada vez 
mais pesado, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
enviou ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), na última 
segunda-feira, uma nova 
notícia-crime contra o pre-
sidente, pela divulgação de 
um inquérito sigiloso nas 
redes sociais, que investiga 
suposta invasão aos siste-
mas do TSE, em 2018. A 
notícia-crime foi enviada 

ao ministro Alexandre de 
Moraes e solicita uma apu-
ração de possível conduta 
criminosa do presidente no 
Inquérito 4.781/DF, que in-
vestiga a divulgação de fake 
news, do qual o magistrado 
é relator.

O TSE pede, ainda, uma 
medida cautelar que possi-
bilite a remoção das pos-
tagens de Bolsonaro: “Por 
se tratar de conjunto de 
informações que deveriam 
ser de acesso restrito e po-
dem causar danos à Justi-
ça Eleitoral e ao próprio 
processo democrático de 
realização e apuração das 
eleições, solicita-se, ain-
da, a concessão de medi-
da cautelar criminal com 
o objetivo de remover as 
referidas publicações das 
redes sociais”, diz o texto.

Na semana passada, Mo-
raes acatou outra notícia-
-crime enviada pelo tribu-
nal, que solicitou a inclusão 
de Bolsonaro como investi-
gado no mesmo inquérito, 
devido aos ataques ao sis-
tema de urnas eletrônicas 
feitos pelo presidente.

A assim vai caminhando 
o Brasil, numa temperatura 
elevada, com os atos cada 
vez mais insanos e truculen-
tos de um presidente fraco, 
sem qualquer brilho intelec-
tual, sem rumo e sem metas 
para o Brasil. Enquanto is-
so, o coronavírus continua 
fazendo vítimas, já estamos 
beirando às 600 mil mortes; 
a economia está parada; o 
desemprego em alta; as fa-
mílias sem comida na mesa; 
a educação vilipendiada; a 
cultura incendiada; as For-
ças Armadas humilhadas; 
e o Brasil sem lenço e sem 
documento, como na músi-
ca de Caetano Veloso.

Tristíssimos tempos!

Paulo Alonso é jornalista.

A intrepidez feminina
Por Paiva Netto

Há exemplos de 
extraordinárias 
mulheres em to-

dos os cantos do mundo, 
desde as mais destacadas 

às mais simples, a começar 
pela mais singela das mães. 
Uma delas é “a doceira de 
Goiás”, no vasto interior 
do Brasil. Trata-se da exí-
mia poetisa Cora Coralina 
(1889–1985). Aos 75 anos 

de idade, apenas contando 
com instrução primária, 
publicou seu primeiro li-
vro. Disse a saudosa Cora: 
“Feliz aquele que transfere 
o que sabe e aprende o que 
ensina.”

É o talento do povo bem 
instruído e espiritualizado 
que transforma miséria em 
riqueza! A fortuna de um 
país situa-se, antes de tu-
do, no coração solidário e 
na consciência esclarecida 

de sua gente – valorizando 
a mulher e dignificando o 
homem. Neles se encontra 
a capacidade criadora. É as-
sim em todas as nações.

Benjamin Franklin 
(1706–1790) há muito se le-

vantara para esclarecer: “A 
verdadeira sabedoria con-
siste em promover o bem-
-estar da humanidade”.

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.
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Finalmente o livro da 
bailarina Ana Botafogo

No próximo dia 1º de setembro, o Assirius, no templo 
da dança, que é o Theatro Municipal do RJ, vai se-

diar o lançamento de um dos livros mais esperados sobre 
a carreira da primeira bailarina do teatro e ícone do balé 
clássico: Ana Botafogo. Seu pai, Ernani Ernesto Fonseca, 
é o responsável pela pesquisa que deu origem à obra Ana 
Botafogo – palco e vida.

Exposição Lu Valença

A artista plástica niteroiense Lu Valença foi a escolhida 
pela Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ 
para uma exposição presencial, em novembro: Mulheres e 
Deusas. Claudio Castro, presidente dos Embaixadores, está 
vibrante com a atividade de retomada, em seu Petit Palais, 
em Laranjeiras, que sedia a Sergio Castro Imoveis, patroci-
nadora do evento.

Mais um gol contra

O desfile de blindados promovido pelo presidente 
Bolsonaro não passou desapercebido na imprensa inter-
nacional. O evento foi ridicularizado por vários jornais, 
entre eles, o New York Times e o The Guardian. Inusitado e 
com armamento ultrapassado, recebeu também criticas de 
políticos que apoiam o presidente.

Estagiário de peso em Sampa

Tomás Covas, de 16 anos, é o mais novo estagiário do 
Governo de São Paulo. Foi recebido por João Dória, no 
Palácio Bandeirantes, onde será preparado para grandes 
desafios políticos também. Quem sabe ocupar a prefeitura 
do falecido prefeito Bruno Covas. Inteligente e muito 
resiliente, promete!

Portugal vai vacinar adolescentes

Com o aumento de casos de Covid, no mundo inteiro, 
com jovens, Portugal decidiu recomendar a vacinação dos 
400 mil adolescentes entre 12 e 15 anos. Ainda não está 
definida o início da campanha, lembrando que a vacina 
não é obrigatória.

Frase da semana 

“Ser pai traz embutido o conceito de estar pai. Um dia 
os filhos se vão. Constroem outras nações. Levam, no 
entanto, ensinamentos e interações, amor, vida e lembran-
ças. Partem para outros portos de esperança onde encon-
traram novos afetos e, quiçá, uma nova razão de viver, 
diferente da que queríamos, mas certos que são escolhas 
de cada um de nós. Pai é nunca esquecer o legado, o ab-
raço, o inconsciente prazer de trazer emoção e revolução 
de sentimentos. De ter sido amado. De simplesmente ter 
podido morar por algum tempo num coração alheio e 
sentir a dor de ser pai e perder um dia seus filhos. Filhos 
não nos pertencem. Pais são veículos de amor e de trans-
formação. Pais mostram vontade de perder e ganhar com 
a possibilidade de ter sempre um amor mesmo que longe 
e sem grandes aspirações, pois a vida é junção de gratidão, 
pressão e luz eterna!”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARALINA
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Ordinária

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar 
os Srs. Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio AMARALINA, que será realizada no próximo dia 17 
de Agosto de 2021 – terça-feira, no supramencionado Condomínio, 
às 20:00 horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 
20:30 horas, em segunda e última convocação com qualquer número de 
presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos 
constantes da “Ordem do Dia”: 1) Aprovação das contas referentes 
ao período de 09/2020 a 06/2021; 2) Aprovação do orçamento para o 
próximo período – 2021/2022; 3) Assuntos Gerais. OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES: Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) 
e por determinação do Sr. Síndico, informamos que a assembleia será 
organizada de modo que ocorra da forma mais célere possível. Serão 
adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social para realização 
da reunião, tais como: - As cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 
1,5 metros de distância entre si; - O condomínio disponibilizará álcool em 
gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será obrigatório 
para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, 
de 03.06.2020; e - A assembleia deve encerrar-se até as 22:00 horas. 
Para votação na assembleia, o condômino deverá estar quite com 
as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no 
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335 
III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar 
munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código 
Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de modo 
eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado 
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 
48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação 
do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição 
de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua 
eventual verificação no ato da assembleia. Rio de Janeiro, 22 de julho de 
2021. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes de 
Souza Júnior–Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS,

PROP. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DO ESTADO DO RJ.

CNPJ 29.448.621/0001-14 / NIRE 33.4.0005625-6
CONVOCAÇÃO DE AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ, registrada na JUCERJA sob o NIRE
33.4.0005625-6, e inscrita no CNPJ sob o nº. de registro 29.448.621/0001-14,
no exercício das suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da
COOPROVERB, convoca todos os cooperados para participarem da AGE –
Assembleia Geral Extraordinária, à ser realizada no dia 28/08/2021, na sua
sede, Rua Raimundo de Farias, Edifício Nossa Senhora da Conceição, nº 137,
sala 103, Centro, Itaboraí - RJ, CEP 24.800-037, em primeira convocação às
09:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados;
em segunda convocação às 10:00 h com a presença mínima de metade mais
um do total de sócios cooperados, e em terceira e última convocação às 11:00
h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a
ordem do dia. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte:  1. Eleição da Diretoria;
2. Registro da Entrada e Saída de Cooperados da Cooperativa: a) Entrada de
Cooperados; b) Saída de Cooperados; c) Ratificação do quadro social atualizado
dos cooperados; 3. Assuntos Gerais; Na data da presente convocação, a
cooperativa possui em seu quadro de cooperados, para efeito de quórum, o
total de 24 (vinte e quatro) cooperados. Itaboraí – RJ, 13 de agosto de 2021.

Sr. Ilson Davi Gudes Ferreira
Diretor Presidente

Próximo passo é revogar a Lei Áurea
MP tira direitos mas não resolve falta de demanda por trabalhadores

O plenário da Câ-
mara dos Depu-
tados concluiu 

nesta quinta-feira a votação 
da Medida Provisória (MP) 
1045/21. Originalmente 
editada para fornecer apoio 
a trabalhadores e empresas 
durante a pandemia, a nor-
ma recebeu uma série de 
“jabutis” (itens que não têm 
relação com o objetivo da 
MP), fazendo uma reforma 
nas leis trabalhistas. O texto 
agora segue para análise do 
Senado.

“Com essa vergonhosa 
MP 1045, o presidente Bol-
sonaro e os governistas na 
Câmara dos Deputados ata-
cam, mais uma vez, os direi-
tos da classe trabalhadora, 
já deteriorados pela refor-
ma trabalhista, e trazem de 
volta à cena a famigerada 
carteira verde amarela”, cri-
tica o presidente da CUT, 
Sérgio Nobre. “É uma car-
teira de trabalho sem direito 
nenhum, e trabalho sem di-
reitos tem nome: é escravi-
dão”, complementa.

Até mesmo economis-
tas conservadores fazem 
ressalvas às propostas. Crí-
tico da CLT, o professor 
da USP Helio Zylberstajn 
afirmou, em entrevista à 
imprensa, que a reforma 
não vai resolver o proble-
ma do desemprego. Para 
ele, o que falta é deman-
da por trabalhadores. “As 
empresas não estão con-
tratando em volume sufi-
ciente para reduzir a deso-
cupação. Falta dinamismo 
na economia”, afirmou.

A oposição tentou re-
tirar os “jabutis” do texto 
do relator Christino Aureo 

(PP-RJ), mas foi aprovado 
apenas um dos destaques ao 
relatório, em uma questão 
secundária sobre entidades 
qualificadas para a forma-
ção técnico-profissional.

Para Sérgio Nobre, a 
substituição de emprego 
formal por vaga precária 
gerará menos arrecadação 
ao caixa da Previdência, 
retirará recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), que financia sanea-
mento e habitação, e ame-
açará o futuro dos jovens, 
pois inviabiliza as condições 
para ficarem nas escolas. “A 
carteira verde amarela só 
aprofundará a crise do de-
semprego”, avalia.

O presidente nacional da 
CUT lembra que estudos 
do Dieese demonstram que 
quando a reforma trabalhis-
ta do ex-presidente Michel 
Temer passou a vigorar, no 
4º trimestre de 2017, a taxa 
de desocupação estava em 
11,8%. Dois anos depois, 
nos últimos três meses de 
2019, antes do início da 
pandemia, o desemprego ti-
nha caído apenas 0,8 ponto 
percentual. Hoje este índice 
supera os 14%.

Metade do salário míni-
mo

Algumas das medidas 
propostas pelo relatório 
aprovado na Câmara dos 
Deputados em cima da Me-
dida Provisória 1045/21:

1) Regime Especial de 
Qualificação e Inclusão 
Produtiva (Requip), que au-
toriza empresas a contrata-
rem jovens de 19 a 24 anos, 
por até dois anos, sem car-

teira assinada e ganhando 
metade do salário mínimo 
(R$ 550), com carga horária 
de 22 horas por semana.

As empresas poderão 
contratar pelo Requip quem 
está sem carteira de trabalho 
assinada há mais de 2 anos,  
e pessoas de baixa renda, 
oriundas de programas fe-
derais de transferência de 
renda. O único benefício 
que o trabalhador receberia 
é o vale-transporte. Não ha-
verá qualquer indenização 
no fim do contrato de tra-
balho, como aviso prévio, 
férias e 13º salário propor-
cionais.

As empresas de qualquer 
setor poderão contratar pe-
lo Requip 10% do seu qua-
dro funcional no primeiro 
ano de vigência da reforma 
Trabalhista, e no ano se-
guinte dobrar este número 
para 20% nos segundo e 
terceiro anos (2023), quan-
do terminaria o prazo de 
validade da nova lei.

2) Programa Primeira 
Oportunidade e Reinserção 
no Emprego (Priore), des-
tinado a jovens de 18 a 24 
anos e também a trabalha-
dores com 55 anos ou mais 
que estejam pelo menos 
um ano desempregados. A 
proposta é pagar o salário 
mínimo e dar direito à ajuda 
de R$ 550 do Bônus de In-
clusão Produtiva (BIP) se o 
trabalhador passar por cur-
sos de requalificação profis-
sional.

Por este regime de con-
tratação, o trabalhador não 
terá direito a 50% dos sa-
lários devidos, no caso de 
demissão do emprego antes 

do prazo de vigência estipu-
lado no contrato.

A multa sobre o FGTS 
cai de 40% para 20%, e as 
alíquotas depositadas no 
Fundo caem de 8% para até 
2% (no caso de microem-
presas), 4% (empresas de 
pequeno porte) e 6% (de-
mais empresas).

O governo pagaria me-
tade (R$ 275) do BIP, e a 
empresa poderia abater até 
15% da contribuição que 
faria ao Sistema S (Sebrae, 
Senai, Sesc etc.).

3) Fiscalização sem mul-
ta. As empresas só poderão 
ser multadas por infringir 
a lei após duas visitas de 
orientação da fiscalização. 
A regra valerá inclusive para 
trabalho análogo à escrtavi-
dão.

4) Modificações nas nor-
mas que definem gratui-
dade da justiça, afetando 
não somente na esfera tra-
balhista, mas a justiça de 
modo geral. Só terá direito 
à gratuidade famílias com 
renda mensal per capita de 
até meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal de 3 
SM; na Justiça do Trabalho, 
apenas quem tinha salário 
inferior a 40% dos limites 
da Previdência Social (hoje, 
quem recebesse menos de 
R$ 2,5 mil).

5) Redução do percen-
tual das horas extras para 
trabalhadores com jornada 
inferior a 8 horas diárias, 
como bancários, jornalistas 
e operadores de telemarke-
ting, de 50% ou 100% para 
apenas 20%.

Abras: consumo em casa cai 0,68% no 1º semestre
O consumo das famílias 

aumentou 4% no primeiro 
semestre do ano em com-
paração com o período de 
janeiro a junho de 2020, 
segundo levantamento di-
vulgado nesta quinta-feira 
pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras).

Em junho, no entanto, 
o Índice Nacional de Con-

sumo nos Lares Brasileiros 
teve queda de 0,68% na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Segun-
do o vice-presidente Admi-
nistrativo e Institucional da 
Abras, Marcio Milan, o re-
sultado é o primeiro recuo 
nas vendas registrado neste 
ano. “Isso mostra um ponto 
de atenção”, enfatizou.

De acordo com Milan, a 
alta no semestre foi puxada 
por fatores como a prorro-
gação do auxílio emergen-
cial, o pagamento da segun-
da parcela do 13º para os 
aposentados e pensionistas 
e o pagamento do segundo 
lote da restituição do Im-
posto de Renda.

As perspectivas para o 

ano ainda são de crescimen-
to de 4,5% no consumo das 
famílias em 2020. O cenário 
positivo deve ser possível, 
na avaliação de Milan, pela 
melhora da situação eco-
nômica possibilitada pelo 
avanço da imunização con-
tra a covid-19. “O Brasil 
vem avançando na vacina-
ção. 
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Sidnei Domingues Sérgio Braga

Fundo Soberano criado 
pela Alerj garantirá 
recursos para Rio

Durante o mês de 
agosto, a Alerj vai 

discutir a regulamentação 
da lei que criou o Fundo 
Soberano do Estado. 
A ideia é criar uma 
poupança pública para 
garantir equilíbrio fiscal 
e, ao mesmo tempo, 
um fundo investidor em 
projetos estruturantes. 
O presidente da Alerj, 
deputado André 
Ceciliano (PT), disse 
que as discussões nesse sentido foram abertas no Fórum 
Rio de Desenvolvimento, que reúne deputados estaduais e 
federais, economistas e as universidades.

Desenvolvimento regional

O deputado André Ceciliano quer os recursos do Fundo 
Soberano do Estado investidos em projetos para o desen-
volvimento regional. “Agora é hora de discutirmos nas ci-
dades fluminenses como a regulamentação do fundo pode 
contribuir para cada região do estado. Se avançarmos nesse 
processo poderemos apontar caminhos para a necessária 
diversificação da economia fluminense e para um futuro 
mais estável para as novas gerações”, disse o deputado.

CPI encontra recursos não 
contabilizados

Os trabalhos da CPI da Alerj que apura a queda de arre-
cadação estadual das receitas da venda de petróleo avançam 
e comprovam que há recursos disponíveis para o estado. 
Os membros da CPI comprovaram a não contabilização 
de parte da produção de gás no Campo Marlim Sul, na 
Bacia de Campos, entre os anos de 2005 e 2015, com co-
nhecimento da ANP. A CPI pediu que a agência reguladora 
avalie o montante de receitas compensatórias que deveriam 
ter sido pagas ao estado nesse período.

Mais segurança no  
entorno da Ceasa

O deputado Val Ceasa (Pa-
triotas) enviou ofício ao go-
vernador Cláudio Castro soli-
citando reforço na segurança 
nos bairros de Irajá, Coelho 
Neto, Acari, Colégio e Vista 
Alegre, que ficam no entorno 
da Central de Abastecimento 
do Estado, a Ceasa, que em-
presta sobrenome ao parla-
mentar. O deputado conta que tem recebido reclamações 
de eleitores sobre o aumento da violência na região.

Peças de museu

Um deputado da base do Governo Federal observou 
bem o desfile patrocinado pela Marinha, em Brasília, na 
última terça-feira, e concluiu que a exibição só serviu para 
mostrar a precariedade das nossas Forças Armadas, com 
tanques e blindados semelhantes aos usados na II Guerra 
Mundial, com mais de 75 anos de atraso tecnológico. O 
parlamentar lamentou a situação e comentou que a frota 
deveria ir direto para o museu.

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação - Aumento de Capital da Companhia
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20 de agosto de 2021,  
às 12 horas na sede da sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP,  
a fim de deliberarem sobre aumento de capital da Companhia. 

Araçoiaba da Serra, 10 de agosto de 2021
Ivan Mininel da Silva - Diretor; Carlos Werner Benzecry - Diretor

Optfiber Telecomunicações Ltda. 
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se 
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 19 dias de agosto de 2021, às 10:00 horas, na 
sede da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 
nº 102, sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) aprovação do pagamento aos administradores da Sociedade, sob a forma de pro-labore, a ser 
pago até a aprovação das contas da Sociedade referente ao exercício social de 2021, (ii) ratificação 
do pro-labore pago aos administradores até a data da Reunião de Sócios da Sociedade. São Paulo, 
11 de agosto de 2021.Adriano Simão Santiago - Administrador, Nelson Alexandre Funaro Zanotti de 
Alvarenga - Administrador.

André Ceciliano

Val Ceasa

Luz: Acordo empresas-governo exclui 
o consumidor que pagará a conta

A proposta de marco 
legal para a micro e 
minigeração distri-

buída (GD) entregue nesta 
quinta-feira às lideranças do 
Congresso Nacional resolve 
os problemas de todos os 
agentes envolvidos no te-
ma, exceto dos consumido-
res cativos que não dispõem 
de sistemas de GD. “Esses 
consumidores não só não 
foram chamados a partici-
par da discussão, como te-
rão de arcar com todos os 
custos da proposta se ela 
for aprovada pelo Congres-
so”, alerta Clauber Leite, 
coordenador do Programa 
de Energia e Sustentabili-
dade do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor 
(Idec). “Isso tudo ocorre 
num momento em que as 
tarifas já estão extremamen-
te elevadas. É inacreditável 

que as instituições partici-
pantes tenham tomado a 
decisão sem qualquer sensi-
bilidade e entendimento da 
realidade do povo brasilei-
ro”, completa. 

Assinado por represen-
tantes das associações de 
energia solar (Absolar), ge-
ração distribuída (ABGD) 
e distribuidoras (Abradee), 
além da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
e do Ministério de Minas e 
Energia (MME), o acordo 
prevê a manutenção, até 
2045, das regras de com-
pensação de energia para 
unidades de geração distri-
buída já conectadas e tran-
sição, até 2027, para novos 
projetos, com repasse de 
custos às tarifas dos consu-
midores cativos.

Esse repasse deve ser 
feito por meio da Conta de 

Desenvolvimento Energéti-
co (CDE) paga pelos con-
sumidores cativos. “Quem 
não tem condições de ins-
talar o próprio sistema fo-
tovoltaico ou migrar para 
o mercado livre terá de ar-
car com um custo cada vez 
maior via o encargo”, des-
taca Leite, lembrando que a 
própria Aneel chegou a es-
timar esse impacto na faixa 
de cerca de R$ 3 bilhões por 
ano. 

O Idec também vê com 
preocupação a previsão de 
que o excedente de energia 
produzido pelos projetos de 
GD possa ser vendido ape-
nas para as distribuidoras. 
“Isso de criar um mercado 
regulado vai totalmente na 
contramão da moderniza-
ção do setor, que pressu-
põe que o gerador tenha 
autonomia em relação ao 

destino desses excedentes”, 
avalia Leite.

O especialista também 
vê com preocupação a de-
terminação de que as distri-
buidoras tenham direito à 
exposição involuntária pela 
energia que deixar de ser 
consumida por adotantes 
de GD. Ou seja, o custo as-
sociado a essa energia será 
repassado aos consumido-
res cativos. Na avaliação do 
Idec, esse é um risco ineren-
te ao negócio e deve ser ge-
rido pelas concessionárias. 

Na avaliação da entidade 
de defesa do consumidor, o 
único potencial benefício do 
acordo diz respeito à possi-
bilidade de uso de recursos 
do Programa de Eficiência 
Energética (PEE) para a im-
plantação de projetos foto-
voltaicos para consumidores 
de baixa renda.

Porém Absolar diz que houve debate  
e que marco legal aliviará população

O consenso do novo 
texto do Projeto de Lei n° 
5.829/2019 (PL), que cria 
o marco legal para a gera-
ção própria de energia a 
partir de fontes renováveis 
no Brasil, vem para aliviar 
a crise hídrica e ajudar a 
reduzir as contas de luz de 
todos os brasileiros. Segun-
do avaliação da Associação 
Brasileira de Energia So-
lar Fotovoltaica (Absolar), 
o alinhamento na matéria 
deve viabilizar a votação 
no Congresso Nacional e a 
consequente aprovação na 
Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal nas pró-
ximas semanas, incluindo a 
sanção presidencial. 

O marco legal foi fruto 
de debates técnicos, consul-
tas e audiências públicas e 
negociações realizadas des-
de 2018. Já o acordo, inédi-
to, foi celebrado em reunião 
realizada nesta quinta-feira 
com representantes do Mi-
nistério de Minas e Energia, 
incluindo o comandante da 
pasta Bento Albuquerque, 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), na 
presença do diretor-geral 

André Pepitone, da Abso-
lar e de demais entidades 
dos setores de distribuição 
de energia elétrica e do seg-
mento de geração distribu-
ída, além de parlamentares 
como os deputados federais 
Lafayette de Andrada, rela-
tor do PL, Marcelo Ramos, 
vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, Evandro 
Roman, Beto Pereira, Ro-
drigo Pacheco (líder do PS-
DB na Câmara dos Deputa-
dos) e Danilo Fortes.

O novo texto garante 
segurança jurídica aos mais 
de 700 mil consumidores 
pioneiros que já possuem o 
sistema de geração própria 
instalado, para os quais as 
regras atuais serão mantidas 
até o final de 2045. Tam-
bém entrarão nessas mes-
mas condições os novos 
pedidos feitos até 12 meses 
da publicação da lei, trazen-
do estabilidade ao mercado.

Assim como previa o PL, 
foi criada uma regra gradual 
de transição que estabelece 
um custeio da infraestrutu-
ra elétrica quando o consu-
midor com geração própria 
injetar eletricidade na rede 

de distribuição. O texto de-
termina que sejam conside-
rados e calculados todos os 
benefícios da geração pró-
pria de energia renovável 
ao sistema elétrico, bem co-
mo os atributos ambientais, 
pleitos históricos da Abso-
lar em defesa de um trata-
mento justo e equilibrado 
para a modalidade no país.

Para o presidente-exe-
cutivo da Absolar, Rodrigo 
Sauaia, o acordo é um passo 
importante na construção 
desta política pública que 
fortalecerá o desenvolvi-
mento da energia solar no 
Brasil. “O governo federal 
se comprometeu a apoiar e 
aprovar o texto de consen-
so no Congresso Nacional e 
na sanção presidencial, para 
transformá-lo em lei ainda 
este ano. Inclusive, o relator 
já entregou o novo texto ao 
presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, para que possa 
ser votado o quanto antes”, 
comenta.

“O PL nº 5.829/2019 for-
talecerá a diversidade e segu-
rança de suprimento elétrico 
do Brasil, aliviando ainda 
mais a pressão sobre os re-

cursos hídricos, reduzindo a 
dependência das termelétri-
cas fósseis e da importação 
de energia, além de fortalecer 
a recuperação da economia, 
atraindo novos investimen-
tos, gerando novos empre-
gos, renda e oportunidades 
aos cidadãos”, explica Bár-
bara Rubim, vice-presidente 
de geração distribuída da as-
sociação.

Na visão da executiva, o 
marco legal da geração pró-
pria de energia renovável é 
prioridade no cenário atual, 
pois acelera o desenvolvi-
mento socioeconômico, em 
sintonia com o combate às 
mudanças climáticas no pa-
ís. Com isso, colabora para 
a transição energética no 
momento de crise hídrica e 
menor uso das termelétri-
cas fósseis, mais caras e po-
luentes. Com a aprovação, o 
Brasil dará mais um passo 
a frente na construção de 
uma lei positiva, estável e 
equilibrada, que reforça a 
confiança da sociedade em 
um futuro mais limpo e re-
novável, com mais liberda-
de, prosperidade e sustenta-
bilidade”, conclui Bárbara.

Vendas do varejo caíram 1,7% em junho

Após um período de 
dois meses segui-
dos em alta, as ven-

das do comércio varejista 
registraram queda de 1,7%, 
na maior retração de setor 
em 2021, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Segundo informações di-
vulgadas nesta quarta-feira, 
além da maior queda, o ín-
dice representa a segunda 
maior retração para um mês 
de junho desde o início da 

Pesquisa Mensal de Comér-
cio (PMC), em 2000.

Com o resultado de junho, 
o varejo se encontra 2,6% aci-
ma do patamar registrado no 
período pré-pandemia. No 
primeiro semestre, o setor 
acumulou 6,7% e, nos últimos 
12 meses, 5,9%. No entanto, 
o resultado veio abaixo do 
esperado, uma vez que a ex-
pectativa era de 0,7% de alta 
nas vendas em junho na com-
paração com maio e de 9,1% 
frente junho de 2020.

Além disso, cinco entre as 
oito atividades varejistas pes-
quisadas apresentaram dimi-
nuição das vendas entre maio 
e junho, sendo que a frente 
mais prejudicada foi a de te-
cidos, vestuário e calçados.

Segundo analistas do 
Mitsubishi UFJ Financial 
Group, Inc (MUFG), “o 
resultado do segundo tri-
mestre foi pior do que o 
esperado como consequ-
ência da revisão dos meses 
anteriores. O crescimento 

do segundo trimestre seria 
de 3,5% sem essas revisões, 
mas depois disso o cresci-
mento trimestral foi reduzi-
do para 3,0%. Como alguns 
indicadores de consumo 
e indicador de confiança 
do comércio apresentaram 
bons resultados em julho e 
com a retomada avançada 
da atividade econômica em 
meio à queda de casos e óbi-
tos da Covid 19, esperamos 
um melhor desempenho na 
próxima divulgação.”



5Monitor Mercantil l Negócios & Empresas

Demonstrações Financeiras em 
31 de  dezembro de 2020 e 2019

INSPIRA MUDANÇA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.580.065/0001-72

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

 (Em milhares de Reais)

CONTEXTO OPERACIONAL: A Inspira Mudança Participações S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) é uma holding constituída na forma de Sociedade 
anônima de capital fechado domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é Rua Acre, nº 15, 17° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). A Companhia e suas 
controladas (“Grupo”) têm como principais atividades (i) prestação de serviços educacionais, instituição e manutenção de cursos preparatórios de 
pré-vestibulares, cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento e aulas particulares, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de formação geral, 
ensino geral de cursos livres, fundamental e médio a distância, cursos preparatórios para concursos, ensino de idiomas, entre outras atividades complementares; 
(ii) representação comercial, comércio varejista de livros e apostilas, comércio varejista de material escolar e comércio varejista de uniformes escolares e 
papelaria. O objeto social da Companhia é a participação em outras sociedades como quotista ou acionista. Em 2018, a Companhia iniciou a abertura de 
algumas empresas e para outras, foram realizadas aquisições por meio de combinações de negócios com geração de goodwill, tendo por objeto a aquisição 
do capital social de empresas de seu ramo de atuação, dando continuidade nos anos seguintes. 
A Companhia possui o controle nas empresas conforme percentuais descritos no quadro abaixo:
Nome Negócio Participação Grupo 31/12/2020 31/12/2019
Inspira Norte Participações S.A. Holding Direta Controladora 100,0% 100,0%
Inspira Sul Participacoes Ltda Holding Direta Controladora 100,0% 100,0%
Inspira Sudeste Ltda. Holding Direta Controladora 100,0% 100,0%
Inspira Nordeste Ltda. Holding Direta Controladora 100,0% -
Sistema Physics Editora Ltda * Editora Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Physics Sistema Educacional Ltda* Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Grupo Educacional Physics Ltda * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Sistema de Ensino Physics Ltda EPP * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Núcleo de Educação Physics Ltda EPP * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Moura e Alves Concursos Preparatórios Ltda * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Sistema de Ensino Physics Amapá Ltda. Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
A J Cursos Preparatórios Ltda. Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Physics Augusto Montenegro Ltda Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% -
Centro de Educação do RN Ltda. * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% -
Centro de Ensino Potiguar Ltda. * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% -
Over Colégio e Curso Ltda. * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% -
Sei Comércio de Produtos Escolares S.A. * Editora Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Gynásio Pinhais Educação Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Curso Apogeu Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Espaço Evidência Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Sociedade Acesso Educacional Ltda * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Editora Unificado Ltda. * Editora Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Colegio e Curso Stella Maris Ltda * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Baggio e Cabral Ltda ME * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Escola Principius do Saber Ltda EPP * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Colegio Top Gun Ensino Medio Ltda * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Sociedade Educacional Anita Garibaldi Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% -
Grupo Educacional Universitário Ltda * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% -
Unimaterial Comercio de Material Escolar Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% -
Complexo Educacional Contemporâneo Ltda. * Ensino Indireta Inspira Nordeste 99,99% -
Editora Nordeste Ltda. * Editora Indireta Inspira Nordeste 99,99% -
Portinari Empreendimentos Educacionais Ltda. * Ensino Indireta Inspira Nordeste 99,99% -
Proel Produtos Escolares Ltda. * Editora Indireta Inspira Nordeste 99,99% -
Centro Educacional Primeiro Mundo Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
Colégio Itamarati Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
Escola Montessori Lubienska Santa Terezinha Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
Escola Domus Sapientiae Ltda * Ensino Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
MontFitness Esporte Saúde & Energia * Outros Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
Colégio Marília Mattoso Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
Marcondes & Marcondes - Escola de Educação Infantil, Fundamental e Médio Ltda.* Ensino Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
Novo Tempo Comércio de Materiais Didáticos e Pedagógicos Ltda. * Editora Indireta Inspira Sudeste 99,99% -
(*) Aquisição por meio de combinações de negócios.
Em 2019, a Companhia efetuou aquisições de carteira de clientes, aumentando a quantidade de alunos, considerando como operações de brownfield, ou 
seja, aquisições que foram efetuadas para somar ao Grupo com a finalidade de expansão de empreendimentos. Além disso, desempenhou papel ativo na 
prospecção e negociação de novas oportunidades de aquisição de Empresas. Covid-19: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
anunciou que o coronavírus (COVID-19) se tratava de uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entida-
des do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos, assim como o risco de 
gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras das companhias. Por determinação das autoridades competentes, as 
escolas permaneceram fechadas durante alguns meses do ano de 2020. Apesar disto, através da Plataforma A+, os alunos conseguiram ter aulas on-line na 
modalidade de Ensino a Distância (EAD). Neste período, a Companhia observou alto grau de engajamento dos alunos através das soluções disponibilizadas 
pela Plataforma A+, que incluem videoaulas, banco de questões, biblioteca virtual, conteúdo socioemocional e redações on-line. A Administração monitora 
diariamente a evolução do surto e os impactos nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas 
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Assim, baseada na utilização da Plataforma A+ e das medidas 
abaixo, conseguimos minimizar os impactos nas receitas e de fluxos de caixa operacionais. • Inclusão do pagamento via cartão de crédito em até 12 parcelas 
sem juros, para os meses de março, abril e maio. Esta medida busca diminuir a inadimplência com um pagamento mais atrativo do que o boleto; • A Compa-
nhia já possuía uma política de descontos incondicionais, não sendo afetada de forma abrupta devido aos descontos obrigatórios em virtude da COVID; 
• Diminuição e uso consciente de utilização de água e energia elétrica nas escolas durante o período em que as aulas presenciais estavam suspensas; 
• Renegociações dos contratos de aluguéis de imóveis, buscando descontos ou diferimento de pagamentos durante os meses em que o funcionamento das 
escolas foi impactado pelo quadro de isolamento; • Renegociações dos contratos com os fornecedores como por exemplo, de material didático, para alinhar 
a aquisição de insumos considerando o cenário atual do surto; e • Diferimento do recolhimento do FGTS referente às competências de março, abril e maio 
de 2020, conforme previsto na Medida Provisória 927 de 22 de março de 2020 decorrente do COVID-19. Em 2020, apesar do cenário de pandemia de CO-
VID-19, muitas das prospecções e negociações, avançaram, sendo dez delas finalizadas. Assim, a Companhia se fortaleceu nas regiões Sul e Norte e entrou, 

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. As notas explicativas, incluindo o parecer 
sem ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da companhia. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos que julguem necessários.

Mensagem da Administração
A Inspira encerrou o ano de 2020 com mais de 25.000 alunos matriculados em suas 52 unidades nas regiões Sul, 
Sudeste, Norte e Nordeste. Apesar das adversidades impostas pela pandemia da COVID-19, o grupo superou os 
desafios e concluiu o ano com excelentes resultados operacionais e pedagógicos. Entre as conquistas pedagógicas 
obtidas, vale ressaltar os 240 alunos medalhistas em olimpíadas do conhecimento (Matemática, Física, Química, 
Astronomia e História). Na frente operacional, a Inspira concluiu com êxito a integração de unidades adquiridas em 
2020, que passaram a ser atendidas pelo Centro de Serviços Compartilhados. Efeitos da pandemia: Ao final do 
primeiro trimestre, seguindo as determinações das autoridades, uma parte das escolas da rede precisou migrar para 
o ensino remoto. Neste contexto, a Inspira se valeu das soluções oferecidas pela Plataforma A+ (100% digital e 
desenvolvida internamente) para oferecer aos alunos aulas on-line, banco de questões, biblioteca virtual, conteúdo 
socioemocional e redações on-line. O engajamento dos alunos foi acima do esperado e permitiu aos professores 
preservar seus planos de aula até a retomada das aulas presenciais. Durante este período, a Inspira investiu quase 
R$ 2,0 milhões para adequar a estrutura das unidades ao chamado “novo normal”, em especial: medidas de higiene 
e distanciamento social e adaptação das salas de aula para permitir o ensino a distância. No decorrer do ano, as aulas 
presenciais foram retomadas gradualmente, com a implementação do modelo de ensino híbrido, sendo observadas 
as restrições impostas pelos poderes competentes e mediante adoção de rígidos protocolos sanitários. Entrada do 
investidor: O ano de 2020 também marcou a entrada de um investidor institucional no quadro de acionistas da 

Inspira. Os fundadores chegaram a um acordo com fundos de investimento geridos pelo BTG Pactual para que fosse 
feito um aporte primário de R$ 350 milhões na Companhia, tendo como objetivo impulsionar a estratégia de expansão 
inorgânica. A capitalização permitiu à Inspira obter liquidez necessária para avançar com a aquisição de diversas 
escolas que já estavam no seu pipeline e que dependiam apenas da entrada destes valores para serem concluídas. 
Até dezembro, 11 novas marcas haviam sido adquiridas, marcando a entrada do grupo em estados como Rio Grande 
do Norte, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ciclo de matrículas 2021: Diante 
do risco da ocorrência de uma segunda onda da pandemia no primeiro semestre, a Companhia antecipou esforços 
de rematrícula e captação, organizando ações de marketing e levando grupo de funcionários a clubes, condomínios 
e igrejas, e estabelecendo estruturas físicas fora do ambiente da escola para facilitar o acesso aos pais. Além disso, 
a Inspira implementou, em todas as escolas, o sistema de matrículas 100% on-line e uma ferramenta de 
acompanhamento em tempo real da formação das turmas. Ao final do mês de dezembro, a Companhia apresentava 
taxas de rematrícula/captação superiores aos seus concorrentes. Resultado Operacional: A receita bruta da Inspira 
em 2020 foi de R$ 161 milhões, com crescimento de 94% ante o ano de 2019. Em termos anualizados, considerando 
o período de 12 meses proforma para as aquisições realizadas ao longo de 2020, a receita líquida teria superado os 
R$ 250 milhões. A Inspira encerrou o ano com R$ 134 milhões em caixa, principalmente por conta da integralização 
de capital. O aporte culminou em uma redução substancial do índice de endividamento e contribuiu para um maior 
equilíbrio da estrutura de capital. Perspectivas: Não obstante a inauguração de 6 novas unidades para o ciclo de 
2021, a Companhia segue investida em seu objetivo de crescer através de aquisições. Já no primeiro quadrimestre 
de 2021, concluiu três novas aquisições estratégicas, que permitiram a entrada do grupo nos estados de Minas 
Gerais, Goiás e Amazonas. A Inspira já figura entre as três maiores redes de escolas próprias do Brasil e a expectativa 
da administração é chegar ao final de 2021 com mais de 40 mil alunos.

Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
  Caixa e equivalentes 117.912 373 134.329 3.199
  Contas a receber de clientes - - 28.796 10.262
  Impostos a recuperar 214 70 1.186 192
  Estoques - - 5.756 491
  Instrumentos financeiros - 162 - 162
  Adiantamentos 392 21 5.876 1.343
  Outros ativos circulantes 7 2 2.504 86
Ativo circulante 118.525 628 178.447 15.735

  Depósitos judiciais - - 2.424 90
  Partes relacionadas 32.151 10.439 40 2.506
  Impostos a recuperar - - 1.183 -
  Outros ativos não circulantes 40 - 258 79

32.191 10.439 3.905 2.675
  Investimento 165.578 48.365 - -
  Imobilizado 2.821 384 38.369 9.311
  Intangível 653 585 312.494 74.465
  Direito de Uso 473 714 148.879 25.298

169.525 50.048 499.742 109.074
Ativo não circulante 201.716 60.487 503.647 111.749

    
Total do ativo 320.241 61.115 682.094 127.484

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
  Fornecedores 434 85 7.896 2.457
  Empréstimos e financiamentos 3.803 13.767 5.119 14.514
  Obrigações trabalhistas e sociais 1.664 952 14.426 8.082
  Impostos a recolher 114 17 2.967 1.805
  Impostos de renda e contribuição 
    social a recolher - - 2.686 2.085
  Adiantamentos de clientes - - 30.367 6.775
  Parcelamentos tributários - - 3.122 610
  Arrendamento mercantil 66 230 17.508 6.231
  Obrigações com aquisições - - 63.833 14.341
  Instrumentos Financeiros 4.900 - 4.900 -
  Outras contas a pagar - - 2.550 -
Passivo circulante 10.981 15.051 155.374 56.900
  Empréstimos e financiamentos 4.845 32.469 5.144 32.782
  Arrendamento mercantil 516 515 142.742 20.654
  Obrigações com aquisições - - 75.729 5.250
  Provisão para contingência - - 1.431 465
  Partes relacionadas 7.630 4.843 - 416
  Parcelamentos tributários - - 5.405 2.780
Passivo não circulante 12.991 37.827 230.451 62.347
Total do passivo 23.972 52.878 385.825 119.247
Patrimônio Líquido
  Capital social 17.907 1.496 17.907 1.496
  Adiantamento para futuro aumento 
    de capital - 1.108 - 1.108
  Ações em tesouraria - (3.145) - (3.145)
  Reservas de capital 382.345 45.652 382.345 45.652
  Prejuízos acumulados (103.983) (36.874) (103.983) (36.874)
Total do patrimônio líquido 296.269 8.237 296.269 8.237
Total do passivo e do 
  patrimônio líquido 320.241 61.115 682.094 127.484

Capital
Reserva 

de capital
Ações em 
tesouraria

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Prejuízos 
acumulados

Total do patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.208 17.379 - 679 (7.993) 11.273
  Resultado do exercício - - - - (28.881) (28.881)
  Aumento de capital social 288 28.273 (3.145) - - 25.416
  Adiantamento para futuro aumento de capital - - - 429 - 429
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.496 45.652 (3.145) 1.108 (36.874) 8.237
  Resultado do exercício - - - - (63.964) (63.964)
  Aumento de capital social 16.411 333.739 - - - 350.150
  Cancelamento de ações em tesouraria - - 3.145 - (3.145) -
  Adiantamento para futuro aumento de capital - 1.108 - (1.108) - -
  Reserva para pagamento baseado em ações - 1.846 - - - 1.846
Saldo em 31 de dezembro de 2020 17.907 382.345 - - (103.983) 296.269

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita líquida de prestação de serviços - - 144.061 76.538
Custo dos serviços prestados - - (104.262) (56.109)
Lucro bruto - - 39.799 20.429
  Despesas gerais e administrativas (23.302) (20.525) (52.881) (33.249)
  Perda por redução por valor 
    recuperável de contas a receber - - 2.520 (3.595)
  Resultado de equivalência (11.386) (4.532) - -
Prejuízo operacional (34.688) (25.057) (10.562) (16.415)
Resultado financeiro
  Receita financeira 3.556 2.364 5.947 4.625
  Despesa financeira (32.760) (6.188) (48.986) (15.044)
  Outras receitas e despesas (72) - (5.125) -
Resultado antes do IR e CS (63.964) (28.881) (58.726) (26.834)
  Imposto de renda e contribuição social - - (5.238) (2.047)
Prejuízo do exercício (63.964) (28.881) (63.964) (28.881)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício (63.964) (28.881) (63.964) (28.881)
  Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício (63.964) (28.881) (63.964) (28.881)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (63.964) (28.881) (63.964) (28.881)
  Ajustes para reconciliar o lucro líquido
    do exercício com o caixa gerado 
    pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 503 385 21.202 9.386
  Resultado de equivalência patrimonial 11.386 4.532 - -
  (Reversão) provisão para perdas 
    estimadas no contas a receber - - (2.520) 3.595
  Variação cambial não realizada 161 71 161 71
  Provisão para contingências - - 966 465
  Provisão de pagamento baseado 
    em ações 1.846 - 1.846 -
  Instrumentos Financeiros 4.900 - 4.900 -
  Baixa de ativos fixos - - 200 -
  Provisão de juros não pagos 8.329 2.903 18.346 3.243

(36.839) (20.990) (18.863) (12.121)
Variações nos ativos (passivos) operacionais: 
  Contas a receber de clientes - - (10.182) (7.081)
  Estoques - - (3.204) 478
  Impostos e contribuições a recuperar (144) (60) 3.709 24
  Créditos diversos - 141 - (31)
  Fornecedores (22) (459) 1.729 (129)
  Salários e contribuições sociais 712 384 (5.322) 1.963
  Impostos e contribuições a recolher 97 (55) 6.649 (225)
  Adiantamentos - - 17.724 -
  Outras variações 48 307 (7.277) (41)
Caixa gerado pelas atividades 
  operacionais 691 258 3.826 (5.042)
  Juros pagos (6.765) (1.155) (6.806) (5.721)
  Imposto de renda e contribuição 
    social pagos - - (3.975) 2.071
Fluxo de caixa líquido utilizado nas 
  atividades operacionais (42.913) (21.887) (25.818) (20.813)
Fluxo de caixa das atividades de 
  investimento
  Investimentos permanentes - (33.307) - -
  Aquisição de controladas, líquido do 
    caixa adquirido - - - (1.138)
  Aquisição de imobilizado e intangível (2.730) (745) (18.084) (1.820)
  Pagamento por aquisições - - (124.527) (14.646)
Fluxo de caixa utilizado nas 
  atividades de investimento (2.730) (34.052) (142.611) (17.604)
Fluxo de caixa das atividades de 
  financiamento
  Empréstimos com partes relacionadas (147.503) (6.783) 2.050 (17.949)
  Recursos provenientes de novos 
    empréstimos 155.892 41.074 155.884 41.074
  Pagamento de empréstimos e 
    financiamentos (194.914) (8.193) (195.975) (7.855)
  Integralização de capital 350.000 25.416 350.000 25.416
  Amortização de arrendamentos (293) (307) (12.400) (5.519)
  Adiantamento para futuro aumento 
    de capital - 429 - 429
Caixa líquido proveniente das 
  atividades de financiamento 163.182 51.636 299.559 35.596
(Redução) Aumento no Caixa e 
  equivalentes de Caixa 117.539 (4.303) 131.130 (2.821)
  Caixa e equivalentes de caixa no início 
  do exercício 373 4.676 3.199 6.020
Caixa e equivalentes de caixa no fim 
  do exercício 117.912 373 134.329 3.199
(Redução) Aumento no Caixa e 
  equivalentes de Caixa 117.539 (4.303) 131.130 (2.821)
também, nas regiões Nordeste e Sudeste. Também em 2020, a Companhia 
concretizou um acordo de investimentos com um fundo de Private Equity, que 
trouxe um aporte de R$350.000, tornando-se, esse Fundo, controlador do gru-
po. Os recursos provenientes deste aporte foram e continuarão sendo utiliza-
dos para fomentar a estratégia de expansão, através de aquisições. Não obs-
tante, o investimento colaborou para a melhoria de indicadores financeiros e 
de balanço, principalmente no que diz respeito à otimização do custo de capi-
tal. Em 2021, alinhado com o plano de negócios, a Companhia continuará 
ativa na busca de novas aquisições, mantendo a proposta de crescimento 
inorgânico. Além disso, seguirá se estruturando a nível de processos e siste-
mas, com controles mais eficientes e eficazes, buscando maior lucratividade 
e melhores margens a seus investidores. Cabe ressaltar também, que a Com-
panhia manteve atuação forte na integração das empresas adquiridas e foco 
em implementação de melhorias de gestão, colaborando para a diluição dos 
gastos do Centro de Serviços Compartilhados e do Corporativo uma vez que 
tais despesas não crescem na mesma proporção que a receita é adicionada 
ao Grupo via aquisições.

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago H. Justen da Cunha - Contador - CRC RJ - 118179/O-0
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Biossimilar traz redução de mais de 50% no preço de remédios

A ciência vem de-
senvolvendo cada 
vez mais fármacos 

biossimilares, que são me-
dicamentos biológicos não 
idênticos a um medicamen-
to de referência, porém de-
senvolvidos com a mesma 
complexidade e finalidade.

Esse tipo de medica-
mento é uma alternativa 
econômica a produtos 

biológicos de referência, 
ampliando o acesso à po-
pulação. Atualmente, a uti-
lização dos medicamentos 
biossimilares vem ganhan-
do bastante relevância. No 
ano passado, segundo um 
relatório da Markets and 
Markets, o mercado global 
dessa classe de fármacos 
teve um faturamento de 
mais de US$ 11 bilhões, e 

existe uma expectativa de 
que este número chegue 
a mais de US$ 37 bilhões 
em 2025. Esse crescimen-
to está atrelado ao custo-
-benefício do medicamen-
to. A União Europeia, por 
exemplo, já reconhece o 
potencial benefício finan-
ceiro dos biossimilares e 
impulsiona sua utilização.

Segundo o gerente 

sênior de negócios da 
Celltrion Healthcare no 
Brasil, Michel Batista, no 
país já foram registrados 
mais de 30 medicamentos 
deste tipo e o investimen-
to nestes fármacos repre-
senta redução significa-
tiva de preço que pode 
chegar a mais de 50% no 
custo final, quando com-
parado o preço de regis-

tro no país dos biossimi-
lares e os medicamentos 
de referência.

Batista explica que isso 
mostra que as aquisições 
desses produtos possibi-
litam uma grande e efeti-
va economia de recursos. 
Entretanto, é preciso res-
saltar, segundo ele, que 
de acordo com a Socie-
dade Brasileira de Onco-

logia Clínica, os produtos 
biossimilares represen-
tam apenas 2% do que é 
adquirido pelo Ministério 
da Saúde, mas que tal ce-
nário vem mudando. De-
vido ao preço mais baixo 
para aquisição, os gover-
nos municipais, estaduais 
e federais já ampliaram 
a busca pela compra dos 
biossimilares.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Milhares de Reais)

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos que julguem necessários.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)
Ativo 2020 2019
  Caixa e equivalentes 4 1
Ativo circulante 4 1
  Partes Relacionadas 40 -
  Intangível 57.103 17.423
Ativo não circulante 57.143 17.423
Total do ativo 57.147 17.424

Passivo 2020 2019
  Fornecedores - 1
  Obrigações com aquisições 5.784 921
Passivo circulante 5.784 922
  Partes relacionadas 529 -
  Obrigações com aquisições 15.401 177
  Provisão para perda de investimentos 8.234 8.089
Passivo não circulante 24.164 8.266
Total do passivo 29.948 9.188
Patrimônio Líquido
  Capital social 32.128 2.344
  AFAC - 8.388
  Reservas de capital 2.457 2.457
  Lucro/prejuízo acumulados (7.386) (4.953)
Total do patrimônio líquido 27.199 8.236
Total do passivo e do patrimônio líquido 57.147 17.424

2020 2019
Receita líquida de prestação de serviços - -
Custo dos servicos prestados - -
Lucro bruto - -
  Despesas administrativas e gerais (1.798) (285)
  Resultado de equivalência (3.526) (3.458)
Resultado operacional (5.324) (3.743)
Resultado financeiro
  Receita financeira - -
  Despesa financeira (128) (214)
  Outras receitas e despesas 1.000 -
Resultado antes do imposto de renda 
  e contribuição social (4.452) (3.957)
  Imposto de renda e contribuição social (180) -
Resultado do exercício (4.632) (3.957)

2020 2019
Resultado do exercício (4.632) (3.957)
  Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (4.632) (3.957)

Capital Reserva de Capital AFAC Prejuízos acumulados Total do Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.344 2.457 - (996) 3.805
  Resultado do exercício - - - (3.957) (3.957)
  AFAC - - 8.388 - 8.388
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.344 2.457 8.388 (4.953) 8.236
  Resultado do exercício - - - (4.632) (4.632)
  Aumento de capital social 21.396 - - - 21.396
  Outras movimentações - - - 2.199 2.199
  AFAC 8.388 - (8.388) - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 32.128 2.457 - (7.386) 27.199

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado do exercício (4.632) (3.957)
  Depreciação e amortização 1.529 241
  Resultado de equivalência patrimonial 3.526 3.458
  Outros (1.000) -
Variações nos ativos (passivos) operacionais:
  Fornecedores (1) -
  Imposto de Renda e Contribuição social pagos (180) -
Caixa líquido proveniente das atividades 
  operacionais (758) (258)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de investimentos, imobilizados e intangíveis - (491)
Caixa líquido proveniente das atividades 
  de financiamento - (491)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Obrigações com aquisições (19.400) (3.806)
  Empréstimos com partes relacionadas 20.161 (3.834)
  AFAC - 8.389
  Integralização de capital - -
Caixa líquido proveniente das atividades 
  de financiamento 761 749
(Redução) Aumento no Caixa e equivalentes
   de Caixa 3 -
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 1
(Redução) Aumento no Caixa e equivalentes 
  de Caixa 3 -

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago H. Justen da Cunha - Contador - CRC RJ - 118179/O-0

INSPIRA NORTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 29.361.997/0001-97

INSPIRA SUDESTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 32.333.300/0001-89

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Milhares de Reais)

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos que julguem necessários.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago H. Justen da Cunha - Contador - CRC RJ - 118179/O-0

Ativo 2020 2019
  Caixa e equivalentes 1.448 1
Ativo circulante 1.448 1
  Partes relacionadas 394 200
  Investimento 3.267 -
  Intangível 138.983 -
Ativo não circulante 142.644 200
Total do ativo 144.092 201

Passivo 2020 2019
  Fornecedores - 4
  Obrigações com aquisições 40.903 -
Passivo circulante 40.903 4
  Partes relacionadas - 182
  Obrigações com aquisições 51.235 -

Passivo não circulante 51.235 182
Total do passivo 92.138 186

Patrimônio líquido
  Capital social 16.784 1
  AFAC 37.470 -
  Lucro/prejuízo acumulados (2.300) 14
Total do patrimônio líquido 51.954 15

Total do passivo e do patrimônio líquido 144.092 201

2020 2019
Receita líquida de prestação de serviços - -
Custo dos servicos prestados - -
Lucro bruto - -
  Despesas administrativas e gerais (731) (8)
  Resultado de equivatência (357) -
Resultado operacional (1.088) (8)
Resultado financeiro
  Receita financeira - 26
  Despesa financeira - -
Resultado antes do imposto de renda
  e contribuição social (1.088) 18
Imposto de renda e contribuição social - (4)
Resultado do exercício (1.088) 14

2020 2019
Resultado do exercício (1.088) 14
  Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (1.088) 14

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (1.088) 14
  Depreciação e amortização 714 -
  Resultado de equivalência patrimonial 357 -
Variações nos ativos (passivos) operacionais:
  Fornecedores - (4)
  Outros - (192)
  Imposto de renda e contribuição social pagos - -
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais (17) (182)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de investimentos, imobilizados
   e intangíveis - -
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento - -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Obrigações com aquisições (52.408) -
  Empréstimos com partes relacionadas - 182
  AFAC 53.872 -
  Integralização de capital - 1
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento 1.464 183
(Redução) aumento no caixa e equivalentes
  de Caixa 1.447 1
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 -
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.448 1
(Redução) aumento no caixa e equivalentes
  de Caixa 1.447 1

Capital Reserva de Capital AFAC Prejuízos acumulados Total do Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - - - - -
Resultado do exercício - - - 14 14
Aumento de capital social 1 - - - 1
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1 - - 14 15
Resultado do exercício - - - (1.088) (1.088)
Aumento de capital social 16.783 - - - 16.783
Outras movimentações - - - (1.226) (1.226)
AFAC - - 37.470 - 37.470
Saldo em 31 de dezembro de 2020 16.784 - 37.470 (2.300) 51.954

B3 tem queda de 10% no volume médio de negociações diárias

Lucro da companhia  
cresceu 33,7% sobre 2020

A B3 – Brasil, Bolsa, 
Balcão (B3SA3) 
divulgou nesta 

quinta-feira os resultados 
financeiros do segundo 
trimestre de 2021 (2T21). 
“Em linha com o cresci-
mento do mercado de capi-
tais e a retomada econômi-
ca, a receita total atingiu 
R$ 2,676 bilhões, 25,7% 
acima do mesmo período 
do ano anterior”, destacou 
o relatório. O lucro líquido 
atribuído aos acionistas 
foi de R$ 1,193 bilhão, au-
mento de 33,7%, refletindo 
o desempenho operacional 
positivo da companhia em 
todas as linhas de negócio.

No segmento de ações, 
o ADTV (Average Daily 
Trading Volume, ou Vol-
ume Médio de Negociações 
Diárias), totalizou R$ 33,1 
bilhões, crescimento de 
17,1% quando comparado 
ao 2T20 e 10% abaixo do 
1T21. “A volatilidade di-
minui nos mercados e isso 
afeta o volume de ações”, 
explicou Daniel Sonder, 
vice-presidente Financeiro, 

Corporativo e de Relações 
com Investidores da B3.

Já na Unidade de In-
fraestrutura para Financia-
mentos, o número de veícu-
los financiados cresceu 71% 
e 6,1%, quando comparado 
com o 2T20 e 1T21, respec-
tivamente.

O mercado de capitais 
se manteve aquecido no 
segundo trimestre do ano, 
com crescimento tanto nas 
operações de renda variáv-
el, que atingiu R$ 46,4 bil-
hões com 13 IPOs e 10 
follow-ons, como em novas 
emissões de renda fixa. “A 
gente está vendo cresci-
mento robusto em mercado 
de capitais. Em um ano 
foram mais de 1 milhão de 
novos investidores”, citou 
Sonder em áudio postado 
no site da B3.

“O avanço da vacinação 
nos países desenvolvidos, 
assim como no Brasil, e a re-
abertura controlada da eco-
nomia, elevaram a confian-
ça dos agentes econômicos, 
trazendo desdobramentos 
positivos para os nossos 

negócios”, comentou Gil-
son Finkelsztain, presidente 
da B3.

Segmento Listado

No segundo trimestre de 
2021, o segmento Listado foi 
o que teve melhor desempen-
ho operacional, com receita 
de R$ 1,807 bilhão (67,6% do 
total), o que representa cresci-
mento de 19,5% comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior. Tal desempenho foi 
influenciado pela valorização 
dos ativos no segmento de 
ações à vista, com o índice 
Ibovespa ultrapassando os 
130 mil 
p o n t o s 
e alca-
n ç a n d o 
a máxima histórica, e pelo 
crescimento na base de in-
vestidores individuais.

“No segmento de ações, 
o Volume Médio de Nego-
ciações Diárias totalizou R$ 
33,1 bilhões, crescimento 
de 17,1% comparado ao 
mesmo período do ano 
passado. O número de in-

vestidores individuais no 
mercado de ações também 
cresceu 8,9% no trimestre, 
atingindo 3,2 milhões de 
CPFs”, afirma Sonder.

Segmento Balcão

Já no segmento Balcão, a 
receita obtida foi de R$ 281 
milhões (10,5% do total), 
o que significa aumento de 
6,8%. Em instrumentos de 
Renda Fixa, o volume de 
emissões e o estoque de 
instrumentos de captação 
bancária registrados no tri-
mestre cresceram 11,6% e 
12%, respectivamente.

Isso se 
deu em 
f u n ç ã o , 
principal-

mente, do crescimento de 
emissões de CDBs, que rep-
resentaram 75,3% das no-
vas emissões durante o tri-
mestre, com as instituições 
financeiras aumentando 
suas captações para finan-
ciar o crescimento na con-
cessão de crédito e para re-
forçar seus balanços. Outro 

destaque do mercado de 
renda fixa foi o contínuo 
crescimento do Tesouro 
Direto, cujo número de in-
vestidores e o estoque em 
aberto cresceram 20% e 
2,5%, respectivamente.

Os registros no mercado 
de instrumentos derivativos 
de balcão e operações estru-
turadas apresentaram queda 
de 26%, principalmente por 
conta da alta base de com-
paração do mesmo trimes-
tre do ano passado, período 
influenciado pela volatili-
dade advinda com o início 
da pandemia no Brasil. Por 
outro lado, o estoque mé-
dio apresentou crescimento 
de 22,4%, reflexo do cresci-
mento de instrumentos 
emitidos nos trimestres pas-
sados e que foram carrega-
dos no estoque atual.

Outro segmento de de-
staque foi o de Infraestru-
tura para Financiamento, 
que registrou receita de 
R$ 117 milhões (4,4% do 
total) e alta de 48,5%, em 
razão dos baixos números 
no ano anterior, fortemente 

impactado pela pandemia 
de Covid-19. O número de 
veículos vendidos cresceu 
165,8% e 7,5% na compa-
ração anual e trimestral re-
spectivamente, reflexo da 
recuperação desse mercado.

O número de inclusões 
no Sistema Nacional de 
Gravames (SNG) aumentou 
71,0% quando comparado 
ao segundo trimestre de 
2020 e 6,1% na comparação 
com o primeiro trimestre de 
2021, o que também reflete 
o impacto da pandemia e a 
diminuição da penetração de 
crédito no total de veículos 
vendidos.

Em relação aos passivos, 
no final do 1T21, a B3 pos-
suía endividamento bruto de 
R$ 10,1 bilhões (87% de longo 
prazo e 13% de curto prazo), 
correspondente a 1,4x o Ebit-
da recorrente dos últimos 12 
meses. O patrimônio líquido 
no final de jun/21 era de R$ 
22,7 bilhões, composto, princi-
palmente, pelo capital social de 
R$ 12,5 bilhões e pela reserva 
de capital de R$ 8,3 bilhões (vs. 
R$ 9,1 bilhões em dez/20).
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER– RJ.
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,

com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança
proposta pelo CONJUNTO SESQUICENTENÁRO

DA INDEPENDÊNCIA que move em face do
ESPÓLIO DE JORGE DO ROSÁRIO BARBOSA

(processo 0020106-24.2009.8.19.0208) na forma abaixo:
O DR. THIAGO HOLANDA MASCARENHAS Juiz de Direito Titular
na Terceira Vara Cível do Fórum Regional do Méier – RJ, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente aos executados e in-
teressados: ESPÓLIO DE JORGE DO ROSÁRIO BARBOSA (CPF:
098.624.397-34) e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  na qualidade
de Credor Hipotecário  suprindo a exigência contida no artigo 889,
I e V CPC, que no 20/08/2021 as 14:00 horas  será aberto na
“modalidade eletrônico” o  1º leilão Público, através da platafor-
ma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora
a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA
sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205,
com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502
– Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem
mais der acima da avaliação, ou no dia 25/08/2021, no mesmo
horário pela “melhor oferta” observando o artigo 891 § 1º do CPC
o imóvel descrito e avaliado  como  segue: AVALIAÇÃO – IMÓVEL:
RUA ARAÚJO LEITÃO Nº 607 BLOCO 06 – APARTAMENTO 1.605,
BAIRRO: LINS DE VASCONCELLOS, CEP: 20715-310, inscrição
Municipal nº 1340890-1, a saber: Pela Secretaria Municipal o seu
valor venal é de R$ 45.385,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e
oitenta e cinco reais) o imóvel tem 55m2 (cinquenta e cinco metros
quadrados); escritura definitiva do 1º Ofício do Registro de Imó-
veis, esta construído em rua asfaltada, área residencial; vizinha
de outros conjuntos habitacionais, construção de 1977 (mil nove-
centos e setenta e sete), localizado em condomínio de 7 blocos
de apartamentos, com área aberta para estacionamento de car-
ros, piscina e salão de festa para o condomínio, todos os prédios
com entrada de serviço e entrada social; dois elevadores por pré-
dio; portaria 24 horas, com guarita de controle de entrada de car-
ros; apartamento de fundos, dois quartos, um banheiro, sala, co-
zinha e pequena área de serviço (sem dependências) duas por-
tas de entrada para o apartamento, principal de cozinha, tanto
banheiro quanto cozinha tem azulejos até o teto, bem como piso
frio; um dos quatros e área de serviço com infiltrações, piso nos
quartos e sala, pintura precisa ser renovada; visão das janelas do
apartamento (sala e 2 quartos) para a comunidade do lins, dis-
tante do comércio em geral, rua de passagem de ônibus. Seu
valor pelo ITBI da Secretaria Municipal de Fazenda é de R$
157.298,04. Comparando a oferta de venda semelhante pela
internet (ZAP imóveis) e o estado de conservação do apartamen-
to. AVALIO EM R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil re-
ais).  DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial
os executados e o credor hipotecário INTIMADOS por intermé-
dio do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a
exigência contida no artigo 889, I, V do NCPC. Dado e passado,
Rio de Janeiro, aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos legais, o
presente Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Lei-
loeira Pública Cristina ________ Façanha  pelo(a) Responsável
do Expediente _________ e pelo MMº. Dr. Thiago Holanda
Mascarenhas – Juiz de Direito________.

Declaro que a aluna ROBERTA MOREIRA PENNA RAMOS, teve seu 
diploma extraviado. Se graduou no curso de COMUNICAÇÃO SOCIAL 
COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, se formando  
em 14/12/2007 pela ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, 
unidade Rio de Janeiro.

Associação dos Servidores do Inea-Asinea
Edital de Convocação

CONFORME ESTATUTO EM VIGOR,PELO PRESENTE C0NVOCADOS OS AS-
SOCIADOS DA ASINEA A REUNIREM-SE EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA
EM SUA SEDE SOCIAL,RUA SACADURA CABRAL,81,SALA 1002-SAÚDE=
RIO DE JANEIRO,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021,ÀS 17:00 HORAS EM
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 17:30 EM SEGUNDA E ÚLTIMA
CONVOCAÇÃO,A FIM DE DELIBERAREM SOBRE OS SEGUINTES ASSUN-
TOS. a)CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL;b)ASSUNTOS GERAIS.

RIO DE JANEIRO, 12 DE AGOSTO DE 2021
DECIO DA SILVA BASTOS JUNIOR

PRESIDENTE

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ/MF n° 11.079.478/0001-75 / NIRE 33.208.445.681

Ata da Reunião dos Sócios realizada em 13/08/2021, lavrada em forma 
de sumário: 1. Data, hora e local: No dia 13/08/2021, às 14h:00, na Avenida 
Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada na forma do artigo 1.072, parágrafo 2º, do 
Código Civil em razão da presença dos sócios da Sociedade. 3. Mesa. Presi-
dente – Sr. Gilberto Sayão da Silva; Secretário – Sr. Sergio Passos Ribeiro. 
4. Deliberações tomadas: 4.1. Primeiramente, os sócios constataram que 
o capital social da sociedade se encontra totalmente integralizado no valor 
de R$ 13.801.000,00, dividido em 13.801.000 quotas, no valor de R$ 1,00 
cada uma. 4.2. Posteriormente, os sócios aprovaram a redução de capital 
social da sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, 
nos termos do inciso II do art.1.082 do Código Civil. 4.3. A referida redução 
de capital deliberada no item acima será realizada mediante o cancelamento 
de 10.000.000 de quotas, no valor de R$ 1,00 cada, representativas do capi-
tal social da sociedade, com restituição dos recursos à sócia Vinci Partners 
Investimentos Ltda. 4.4. Neste ato, o sócio Gilberto Sayão da Silva renuncia, 
expressamente, ao direito de receber os recursos provenientes da redução 
de capital deliberada nesta Reunião. 4.5. Em razão da redução de capital 
ora deliberada, os sócios aprovam a alteração do caput da Cláusula 5ª do 
Contrato Social da sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados 
da publicação da ata da Reunião dos Sócios, nos termos previstos no Có-
digo Civil, para a manifestação dos credores, sem que haja oposição deles, 
passará a refletir o valor do capital social nos termos da redução ocorrida. 
4.6. Os sócios se comprometem a, após realizada a redução de capital, 
ratificar o efetivo capital social da sociedade, por meio da celebração de 
Alteração de Contrato Social da sociedade. 4.7. Por fim, os sócios autori-
zam a diretoria da sociedade a praticar todos os atos e trâmites necessários 
relacionados às deliberações ora aprovadas. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada 
esta ata. Rio de Janeiro,13 de agosto de 2021. Gilberto Sayão da Silva 
- Presidente; Roberto Leuzinger - Secretário. Vinci Partners Investimen-
tos Ltda. - Roberto Leuzinger; Sergio Passos Ribeiro.

BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Acionistas do Banco Modal S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 10 de setembro de 2021, às 14h00, de modo 
exclusivamente virtual, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, por meio da plataforma eletrônica ALFM 
Easy Voting (“Plataforma”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição de novo membro para 
integrar o Conselho de Administração da Companhia. Informações Gerais: (1) Manual para Participação: 
As orientações detalhadas para participação na Assembleia e os documentos e informações pertinentes 
à matéria a ser deliberada, incluindo a Proposta da Administração, constam do Manual para Participação na 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Manual”), e encontram-se à disposição dos Acionistas para 
consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia (ri.modal.
com.br); (iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da 
B3 (www.b3.com.br). (2) Cadastramento: Os Acionistas, por si ou por seus procuradores, que desejarem 
participar da Assembleia deverão acessar o link https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.
aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxYzGslwcZZVw90A9yGRCqcOQ1tFsJtsxF+XTqxyZNf2p e efetuar o respectivo 
cadastramento perante a Plataforma, impreterivelmente até o dia 08 de setembro de 2021 (inclusive), preenchendo 
todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados no Manual. Os Acionistas ou 
procuradores, conforme aplicável, que não realizarem o cadastramento dentro do prazo acima mencionado 
não poderão participar da Assembleia. (3) Participação na Assembleia: A participação dos Acionistas na 
Assembleia poderá ser pessoal ou por meio de procurador devidamente constituído, somente através da 
Plataforma, ficando registrado que, quando da realização do cadastramento referido no item (2) acima, deverá 
ser observado o seguinte: (i) Participação Pessoal: os Acionistas que forem participar pessoalmente deverão 
apresentar os documentos que comprovem a titularidade de suas ações, sendo que, no caso de (a) pessoa 
física, a sua identidade; e (b) no caso de pessoa jurídica ou fundos, a sua devida representação, incluindo 
os documentos societários e os atos de eleição do seu representante legal/administrador/gestor, conforme 
aplicável, bem como o documento de identidade do representante legal, sendo que para fins de apresentação 
dos documentos indicados nos itens (a) e (b) anteriores, deverão ser atendidas as formalidades indicadas no 
Manual; ou (ii) Participação por meio de Procurador: no caso de participação de Acionista por meio de procurador, 
deverão ser apresentados, além dos documentos que comprovem a titularidade das ações pelo acionista, a 
respectiva procuração, nos termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, e os demais documentos mencionados no 
Manual, incluindo os documentos pessoais do procurador.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021.
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

5 formas para pessoas físicas investirem em unicórnios
Por Mitchel Diniz

especial para o Monitor Mercantil
Foi-se o tempo em que 

era preciso ser um megain-
vestidor para colocar din-
heiro em uma startup. Aos 
poucos, as jovens empre-
sas de tecnologia começam 
também a fazer parte da 
carteira de pequenos in-
vestidores, que podem 
começar aplicando pouco. 
Já é possível financiar uma 
startup pagando a partir de 
R$ 500, via plataformas de 
crowdfunding.

Esse movimento coin-
cide com a popularidade 
dos unicórnios, startups 
avaliadas em mais de US$ 
1 bilhão e que se multipli-
caram ao longo dos últi-
mos anos. Empresas como 
o aplicativo de transportes 
99, comprado em 2018 pela 
chinesa Didi Chuxing, e 
mais recentemente o Nu-
bank, banco digital avali-
ado em US$ 30 bilhões, têm 
despertado o interesse de 
investidores que buscam 
aplicar dinheiro em opções 
menos tradicionais. 

“As pessoas estão mais 
interessadas em participar 
do processo de surgimento 
dos unicórnios, e hoje o 
acesso a startups está mui-
to mais democratizado”, 
afirma Romulo Perini, só-
cio-diretor da Play Studio, 
consultoria de inovação e 
venture builder que selecio-
na startups e busca investi-
dores para essas empresas.

Existem diferentes for-
mas de colocar dinheiro em 

uma startup, dependendo 
da fase em que a empresa 
está. Isso também vai in-
fluenciar o risco desse tipo 
de investimento, que é bem 
mais alto do que o de aplica-
ções tradicionais. Mas é por 
essa razão que os retornos 
também tendem a ser bem 
maiores quando o negócio 
dá certo. Veja a seguir como 
o investidor pessoa física 
também pode surfar nessa 
onda:

Investir no começo do 
negócio

Toda startup passa por 
uma fase de captação de 
recursos conhecida como 
“family and friends”, em que o 
dinheiro investido por par-
entes e amigos é fundamen-
tal para o início do negócio. 
Esse é um jeito “raiz” de 
colocar dinheiro em uma 
startup e que vai depender 
muito da proximidade entre 
investidor e empreendedor.

“Esse tipo de investi-
mento sempre depende 
de uma relação com o em-
preendedor, então não é 
algo tão fácil de acessar. 
Além disso, não funciona 
para alguém que quer mon-
tar uma carteira de startups 
para investir”, afirma Guil-
herme Enck, cofundador 
da Cap Table, plataforma 
de crowdfunding para fi-
nanciamento de startups.

Ser um investidor anjo
O anjo é um investidor 

pessoa física que, além de 
colocar dinheiro na startup, 
costuma emprestar conhe-
cimentos para o desenvolvi-

mento do negócio. Tradi-
cionalmente são executivos 
experientes, mas hoje os 
anjos também englobam 
investidores com outro tipo 
de perfil.

“Tem grupos de ex-alunos 
de faculdades se estruturan-
do para captar dinheiro para 
startups. Os grupos de in-
vestidores anjos têm se pro-
fissionalizado, eles montam 
comitês de avaliação e jun-
tos conseguem fazer aportes 
maiores”, explica Romulo 
Perini, da Play Studio.

Mas, segundo ele, o in-
vestimento inicial para se 
tornar um investidor anjo 
ainda é relativamente alto. 
“O anjo não investe só 
R$ 5 mil, ele coloca R$ 20 
mil, R$ 50 mil, e nem todo 
mundo tem dinheiro para 
esse tipo de investimento”, 
afirma Perini. As startups 
que recebem aportes de 
investidores-anjo também 
estão em fase inicial.

Investir em platafor-
mas de crowdfunding

Ao contrário do que 
muita gente ainda pensa, o 
crowdfunding para finan-
ciamento de startups nada 
tem a ver com uma “va-
quinha virtual”. Esse tipo de 
financiamento é regulamen-
tado pela CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) e 
pode trazer bons retornos 
financeiros para quem quer 
investir em empresas jovens 
de tecnologia.

Um exemplo recente é o 
retorno conseguido pelos 
investidores da Alter, um 
banco digital de criptomo-

edas. Mais de 700 pessoas 
colocaram R$ 15 milhões 
na startup pela plataforma 
CapTable, em outubro do 
ano passado. Neste mês 
de agosto, a Alter foi com-
prada pela empresa de cash-
back Méliuz, por R$ 25,9 
milhões. Ou seja, esses in-
vestidores conseguiram um 
retorno de mais de 70% em 
menos de um ano.

Para o cofundador da 
CapTable, o investidor pes-
soa física também consegue 
fornecer “smartmoney” – ou 
seja, agregar mais valor do 
que o dinheiro em si. “Os 
investidores se tornam em-
baixadores e defensores das 
empresas nas quais inve-
stem, e isso traz efeitos in-
imagináveis”, afirma Guil-
herme Enck. 

Nas plataformas, o aces-
so do pequeno investidor 
às startups é facilitado, e as 
empresas disponíveis já es-
tão mais estruturadas. Na 
CapTable, o investimento 
inicial é de R$ 1 mil, a de-
pender da disponibilidade. 
Na Clearbook, dá para 
começar com R$ 500. A ex-
pectativa é que em breve a 
CVM autorize o investidor 
a comprar e vender partici-
pações em startups no mer-
cado secundário, o que deve 
aumentar a liquidez desses 
investimentos.

“Você só consegue tirar 
o seu dinheiro do investi-
mento quando tem algum 
evento de liquidez. Pode ser 
quando a startup é vendida 
ou na entrada de um novo 
investidor. Hoje o inves-
tidor pode levar de 3 a 10 

anos para ver o dinheiro de 
novo”, explica, Perini.

Investimentos em acel-
eradoras

Aceleradoras são empre-
sas que fornecem estrutura 
financeira, jurídica e tribu-
tária para startups que estão 
dando os primeiros passos 
e depois de algum tempo 
ficam com um pedaço des-
sas empresas. O investidor 
pessoa física que investe em 
uma aceleradora pode ter 
a vantagem de aplicar em 
várias startups ao mesmo 
tempo.

“Estudos mostram que 
para você ter um retorno 
interessante do seu port-
fólio de startups é preciso 
ter pelo menos 30 ativos”, 
explica o sócio-diretor da 
Play Studio. Mas quem op-
tar investir em empresas de 
tecnologia via aceleradoras 
precisa se preparar para de-
sembolsar valores tão ro-
bustos quanto os pagos por 
investidores-anjo.

Venture building
Os fundos de venture 

capital, tradicionais inves-
tidores das startups, ainda 
são fechados ou restritos a 
quem têm pelo menos R$ 1 
milhão investido no merca-
do de capitais. Já o modelo 
de venture building é mais 
democrático e permite a en-
trada de investidores com 
diferentes perfis e bolsos, 
incluindo pessoas físicas. 
As empresas que fomentam 
esse tipo de investimento, 
como a Play Studio, “ar-
rumam a casa” visando a 
entrada desses investidores, 
criando estruturas e estraté-
gias de crescimento para as 
startups.

“A gente tem um tempo 
maior de imersão com essas 
empresas do que as acelera-
doras. Enquanto elas ficam 
meses com as startups, nós 
ficamos de dois a três anos, 
até a entrada de um fundo 
ou investidor estratégico”, 
explica Perini.

Guilherme Enck

Divulgação CapTable

Unipar registra lucro de 
R$ 247 milhões no 2T21

Resultado do segun-
do trimestre é 1.188% 
superior a igual período 
de 2020 com EBITDA 
acumulado no semestre 
já acima do realizado no 
ano anterior, atingindo R$ 
990,5 milhões

A Unipar apresentou lu-
cro líquido de R$ 247 mi-
lhões, receita líquida de R$ 
1.161,5 milhões e Ebitda 
de R$ 425,8 milhões no se-
gundo trimestre desse ano, 
212,5% superior a igual pe-
ríodo de 2020. 

A companhia, produ-
tora de cloro, soda e PVC, 
mantém ativa sua estratégia 
corporativa traduzida em 

quatro pilares, pessoas, ex-
celência operacional, foco 
no negócio do cliente e sus-
tentabilidade, com destaque 
no trimestre para a confia-
bilidade operacional, exce-
lência comercial e um passo 
adicional para chegar a uma 
matriz de energia limpa de 
70% (eólica e solar) no Bra-
sil.

Nos negócios, o desta-
que de químicos (cloro e 
soda) e PVC está no au-
mento da carteira de clien-
tes, no desenvolvimento 
de novas aplicações de 
produtos e em projetos 
especiais realizados com 
parceiros.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Milhares de Reais)

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos que julguem necessários.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Milhares de Reais)

Ativo 2020 2019
  Caixa e equivalentes 6 1
Ativo circulante 6 1
  Investimento - 2.714
  Intangível 95.527 56.671
Ativo não circulante 95.527 59.385
Total do ativo 95.533 59.386

Passivo 2020 2019
  Fornecedores - 1
  Impostos a recolher - 4
  Obrigações com aquisições 12.727 13.421

Passivo circulante 12.727 13.426
  Partes relacionadas 903 773
  Obrigações com aquisições 58 5.073
  Provisão para perda de investimentos 1.239 -

Passivo não circulante 2.200 5.846
Total do passivo 14.927 19.272

Patrimônio Líquido
  Capital social 73.192 11.377
  AFAC - 18.791
  Reservas de capital 10.283 10.283
  Lucro/prejuízo acumulados (2.869) (337)
Total do patrimônio líquido 80.606 40.114
Total do passivo e do patrimônio líquido 95.533 59.386

2020 2019
Receita líquida de prestação de serviços - -
Custo dos servicos prestados - -
Lucro bruto - -
  Despesas administrativas e gerais (4.058) (2.381)
  Resultado de equivalência (702) 3.691
Resultado operacional (4.760) 1.310
Resultado financeiro
  Receita financeira 571 94
  Despesa financeira (1.617) (1.993)
  Outras receitas e despesas 1.418 -
Resultado antes do imposto de renda 
  e contribuição social (4.388) (589)
  Imposto de renda e contribuição social (53) -
Resultado do exercício (4.441) (589)

2020 2019
Resultado do exercício (4.441) (589)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (4.441) (589)

Capital
Reserva 

de Capital AFAC
Prejuízos 

acumulados

Total do 
Patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018 6.789 8.745 - 252 15.786
  Resultado do exercício - - - (589) (589)
  Aumento de capital social 4.588 1.538 - - 6.126
  AFAC - - 18.791 - 18.791
Saldo em 31 de dezembro de 2019 11.377 10.283 18.791 (337) 40.114
  Resultado do exercício - - - (4.441) (4.441)
  Aumento de capital social 43.024 - - - 43.024
  AFAC 18.791 - (18.791) - -
  Outras movimentações - - - 1.909 1.909
Saldo em 31 de dezembro de 2020 73.192 10.283 - (2.869) 80.606

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (4.441) (589)
  Depreciação e amortização 3.993 2.257
  Resultado de equivalência patrimonial 702 (3.691)
  Outros (1.418) -
Variações nos ativos (passivos) operacionais:
  Fornecedores (1) -
  Impostos e contribuições a recolher (4) 3
  Imposto de renda e contribuição social pagos (53) -
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (1.222) (2.020)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de investimentos, imobilizados e intangíveis - 359
Caixa líquido proveniente das atividades de 
  investimento - 359
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Obrigações com aquisições (39.256) (10.763)
  Empréstimos com partes relacionadas (2.541) (12.493)
  AFAC 43.024 18.791
  Integralização de capital - 6.126
Caixa líquido proveniente das atividades 
  de financiamento 1.227 1.661
(Redução) Aumento no Caixa e equivalentes de Caixa 5 -
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6 1
(Redução) Aumento no Caixa e equivalentes de Caixa 5 -

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago H. Justen da Cunha - Contador - CRC RJ - 118179/O-0

INSPIRA SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 29.362.006/0001-90

Três perguntas: Open Banking – implementação e perspectivas
Por Jorge Priori

Começa nesta sexta 
a segunda fase de 
implementação do 

Open Banking. Aproveita-
mos a oportunidade para 
conversarmos com Nedyr 
Pimenta Filho, diretor de 
inovação da Provider IT, 
sobre o que está funcio-
nando do Open Banking; 
a postergação do início da 
segunda fase; se isso gerou 
algum impacto na terceira, 
que terá início no dia 30 de 
agosto, e sobre como ficará 
o Open Banking quando 
sua implementação for fi-
nalizada (o início da quarta 
e última fase está program-
ado para o dia 15 de dezem-
bro deste ano).

Em fevereiro de 2021, 
nós tivemos a implemen-
tação da primeira fase 
do Open Banking. Nesta 
sexta-feira, teremos a im-
plementação da segunda. 
O que está funcionando 
do Open Banking neste 
momento e o que será 
implementado agora?

Até o momento, o Open 
Banking conta com a im-
plementação da Fase 1. 
Nesta fase, não existe o 
compartilhamento de in-
formações dos clientes, 

mas sim sobre produtos e 
serviços oferecidos pelas 
instituições em seus canais 
de atendimento.

Como não existem dados 
referentes aos clientes, as 
informações relacionadas 
aos produtos e serviços das 
instituições podem ser visu-
alizadas pelo público desde 
que haja alguma empresa 
que forneça este serviço, 
segundo o Banco Central 
(BC). Ou seja, uma com-
panhia que faça a compa-
ração de serviços e tarifas 
entre as instituições finan-
ceiras, relacionando os da-
dos compartilhados por 
elas. No entanto, ainda não 
encontrei este tipo de ser-
viço no mercado.

De acordo com os dados 
do Open Banking Brasil, 
somente no mês de junho, 
o volume de requisições de 
APIs foi de 48 milhões. De-
sta forma, estas consultas 
podem ser utilizadas pelas 
próprias instituições finan-
ceiras para avaliar a concor-
rência entre elas, por exem-
plo.

A Fase 2 do Open 
Banking tem como objeti-
vo o compartilhamento de 
dados cadastrais e transa-
cionais de clientes relacio-
nados a serviços bancários 
tradicionais como contas, 
cartões e operações de 

crédito. De acordo com a 
determinação do BC base-
ada no patrimônio dos 
bancos, poderão participar 
desta fase apenas as insti-
tuições grandes e médias 
sob sua regulação, autor-
ização e supervisão. Neste 
caso, o compartilhamento 
dos dados deve ser explici-
tamente consentido pelo 
cliente e pode ser revo-
gado a qualquer momento.

Como você viu a 
postergação do início da 
segunda fase de julho 
para agosto? O fato do 
início da terceira fase 
não ter sido alterado (30 
de agosto) pode gerar al-
gum problema ou o Ban-
co Central tem a situação 
sob controle?

As mudanças de datas 
foram para atender à ne-
cessidade dos bancos pela 
identificação da maior com-
plexidade das funciona-
lidades do Open Banking. 
Não deve haver nenhum 
grande prejuízo para os 
usuários, pois o tempo de 
postergação é pequeno para 
o tamanho da mudança que 
será incorporada ao merca-
do financeiro.

O início da terceira 
fase não foi alterado, mas 
a implementação dos 
pagamentos já havia sido 

alongada em junho (Res-
olução Bacen/DC 109 DE 
24/6/2021):

30/08/21 – Pagamento 
com Pix;

15/02/22 – Pagamentos 
com TED e transferência 
entre contas na mesma in-
stituição;

30/06/22 – Pagamento 
de boletos;

30/09/22 – Pagamentos 
com débito em conta.

Com isso, o Bacen deu 
prioridade para o pagamen-
to com Pix, que é o mais 
moderno e tem a possibi-
lidade de suprir várias out-
ras formas de pagamento, 
ou seja, um que poderá 
ser o mais completo e que 
poderá suportar vários ca-
sos de uso.

O maior impacto gerado 
pelo adiamento da segunda 
fase foi o atraso na mudan-
ça no mercado financeiro 
e consequente inclusão de 
novos usuários. Contudo, 
pela complexidade do as-
sunto, ainda pode haver 
mudanças na Fase 3.

Finalizada a sua im-
plementação, como fi-
cará o Open Banking? É 
possível fazer um parâ-
metro das suas perspec-
tivas com países do exte-
rior que implementaram 
o seu modelo de Open 

Banking?
O movimento do Open 

Banking não é uma ação 
isolada do Brasil. Existem 
ações neste sentido em di-
versas outras partes do 
mundo como Reino Uni-
do, Rússia, Austrália, Nova 
Zelândia, Índia, México, 
países da União Europeia, 
Leste Asiático, Oriente Mé-
dio e África.

No caso do Brasil, as 
definições relacionadas ao 
Open Banking seguem, na 
maioria das vezes, as dir-
etrizes utilizadas pelo Reino 
Unido. Desta forma, ex-
cluídas as particularidades 
de cada um dos países, o 
formato do Open Banking 
implementado no Reino 
Unido será o mais próximo 
do que está sendo realizado 
no Brasil.

Com relação às perspec-
tivas após o término da 
implementação do Open 
Banking, é preciso levar 
em consideração a origem 
deste processo, a Lei Ger-
al de Proteção de Dados 
(LGPD). De forma sucinta, 
o objetivo é que os dados 
referentes ao cliente, que 
hoje pertencem às institu-
ições, passem a pertencer 
aos próprios consumidores. 
Desta forma, cada pessoa 
terá o direito de escolher se 
seus dados podem ser com-

partilhados, de forma segu-
ra, com outras instituições e 
quais serão elas.

A partir disso, o mer-
cado passa a oferecer 
produtos e serviços mais 
adequados à realidade de 
cada cliente, conectados 
ao estilo e condições de 
vida de cada um. O grande 
desafio, neste sentido, é 
preparar o público para 
esta transformação.

Com relação ao mercado 
financeiro, existe um público 
que não tem vínculo algum 
com bancos ou instituições 
semelhantes e que nunca ou-
viu falar em Open Banking. 
Desta forma, as empresas 
que implementarão novos 
produtos e serviços a partir 
das APIs, deverão investir em 
marketing. Não apenas para 
atrair futuros clientes, mas 
para fidelizar os que já fazem 
parte daquela instituição, o 
que, certamente, terá um 
custo elevado para o negócio.

Portanto, no início o pro-
cesso deve ser lento, mas, 
conforme as empresas forem 
se adaptando, o Open Bank-
ing deve crescer e incorporar 
outros produtos, inclusive 
com uma nova denomina-
ção: o Open Finance. Certa-
mente o Open Banking deve 
revolucionar este mercado, 
não só no Brasil, mas em 
todo o mundo.

Open Banking é prato cheio para fraudes virtuais
O Open Banking, ou 

sistema financeiro 
aberto, inicia nes-

ta sexta-feira a segunda de 
suas quatro fases program-
adas. O mecanismo possi-
bilita a clientes de produtos 
e serviços financeiros per-
mitir o compartilhamento 
de suas informações entre 
diferentes instituições au-
torizadas pelo Banco Cen-
tral e a movimentação de 
suas contas bancárias a par-
tir de diferentes platafor-
mas e não apenas pelo apli-
cativo ou site do banco. A 
primeira etapa começou em 
1º de fevereiro deste ano.

O BC realiza, das 10h 
às 11h, evento online, com 

transmissão pelo Canal do 
Banco Central no You-
Tube (youtube.com/user/
BancoCentralBR) para ti-
rar dúvidas a respeito da 
implementação da fase 
de compartilhamento de 
dados cadastrais e transa-
cionais do Open Banking, 
mediante prévio consen-
timento do cliente titular 
dos dados.

“A nova fase do open 
banking é um prato cheio 
para a prática do phishing 
(e-mail), do vishing (tele-
fone) e do smishing (SMS), 
e exigirá que a população 
como um todo já esteja 
preparada para identificar 
não apenas os golpes mais 

simples e genéricos, mas 
também aqueles elabora-
dos e direcionados, fei-
tos inclusive com dados 
pessoais vazados em in-
cidentes recentes”, alerta 
Márcio Chaves, sócio e 
responsável da área de Di-
reito Digital do Almeida 
Advogados.

Segundo ele, às institu-
ições financeiras e às em-
presas ligadas ao sistema 
financeiro cabe reforçar 
a divulgação e usar seus 
canais oficiais nas comu-
nicações com os clientes, 
e aos usuários do sistema 
elevarem seus conhecimen-
tos para exigirem meios de 
comprovação da autenti-

cidade dos contatos. “Para 
haver segurança é impre-
scindível bons meios de 
autenticação de ambos os 
lados, mas sem prejudicar a 
usabilidade pois as pessoas 
têm preguiça e preferem o 
caminho mais fácil, ainda 
que menos seguro, por des-
cuido ou por desconheci-
mento mesmo”, diz Chaves.

Consentimentos

Luiza Sato, sócia da área 
de proteção de dados, di-
reito digital e propriedade 
intelectual do ASBZ Ad-
vogados, lembra que a res-
olução do Open Banking 
impõe às instituições uma 

série de obrigações ainda 
mais rígidas do que aquelas 
previstas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados (LG-
PD).

Dentre os requisitos es-
tão a sua obtenção por 
meio de linguagem clara, 
objetiva e adequada; a es-
tipulação de a finalidades 
determinadas; o prazo de 
validade compatível com as 
finalidades e nunca superior 
a 12 meses; a discriminação 
da instituição transmissora 
de dados ou detentora de 
conta, conforme o caso; a 
discriminação dos dados ou 
serviços que serão objeto 
de compartilhamento; e a 
identificação do cliente.

Segundo ela, os clien-
tes devem estar atentos ao 
cumprimento desses requi-
sitos no momento em que 
forem dar o consentimento 
para o compartilhamento 
de seus dados pessoais no 
âmbito do Open Banking, 
não apenas pelo cuidado 
com a proteção de seus da-
dos, mas também para evi-
tar golpes.

“A implementação do 
Open Banking é uma es-
tratégia muito positiva 
para o Brasil, por diversos 
motivos, como o aumento 
da competitividade e da 
transparência dentro do 
mercado financeiro, e deve 
ser fomentada. 
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