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Receita da 
Petrobras caiu 
mais que PIB 
de 129 países

Entre 2010 e 2014, a receita 
líquida da Petrobras esteve sempre 
acima de US$ 140 bilhões, sendo 
que, em 2014, atingiu US$ 144 bil-
hões. O valor despencou em 2020 
para US$ 54 bilhões, sob o impac-
to da venda de ativos estratégicos, 
importantes geradores de caixa, 
como a BR Distribuidora, cujos 
novos controladores pretendem 
mudar o nome para Vibra Energia.

“A diferença, próxima de US$ 
90 bilhões, é superior ao PIB de 
muitos países”, comentou Cláu-
dio da Costa Oliveira, diretor da 
Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet). De fato, 129 
países tinham em 2020 um PIB 
inferior a US$ 90 bilhões, de acor-
do com dados do FMI.

O PLANETA, A 
ECONOMIA E OS 
CRITÉRIOS ESG
Preocupação com ambiente 
também deve refletir nas 
demonstrações
contábeis.
Por Zulmir
Breda,
página 2

Parcelamento 
do cartão tem 
juro efetivo de 
452% ao ano

O cartão de crédito segue sendo 
um dos maiores responsáveis pelo 
endividamento dos brasileiros. Se-
gundo uma pesquisa realizada no 
início deste ano pela Associação 
Brasileira de Defesa do Consumi-
dor (Proteste), 81% das pessoas 
consideram o mau uso do cartão 
como o principal responsável pe-
lo descontrole das finanças, supe-
rando até mesmo a pandemia, que 
apareceu em segundo lugar, citada 
por 68% dos entrevistados.

Segundo o professor Leandro 
Silva, que é coordenador dos cur-
sos de gestão EAD no Centro 
Universitário Newton Paiva, é o 
parcelamento da fatura. Isso por-
que as operadoras de crédito no 
Brasil trabalham com custo efeti-
vo total (CET) de 452% de juros 
ao ano. Na prática isso significa 
que uma dívida de R$ 1.000 po-
de se transformar em uma de R$ 
4.520 em um período de 12 meses.

Outro fator que contribui mui-
to para o endividamento é a falta 
de controle por parte do consu-
midor. Segundo uma pesquisa da 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) com o 
SPC Serasa, três em cada 10 brasi-
leiros não sabem ao certo o quan-
to gastam com cartão de crédito a 
cada mês.

O Mapa Inadimplência e Rene-
gociação de Dívidas no Brasil, estu-
do mensal divulgado pela Serasa so-
bre o cenário de endividamento no 
país, traz boas notícias para o mer-
cado: pelo segundo mês consecuti-
vo houve uma queda no número de 
inadimplentes no Brasil. Quando 
comparado ao ano anterior, houve 
uma diminuição de 3% no número 
de inadimplentes em junho.

Seguindo a tendência de que-
da, o valor total das dívidas dos 
inadimplentes caiu para R$ 245,9 
bilhões, uma média de R$ 3.934,38 
por pessoa e R$ 1.163,52 por dívi-
da. Com relação aos segmentos, 
as dívidas estão relacionadas prin-
cipalmente com banco/cartão, 
varejo e serviços privatizados, este 
último com destaque para o au-
mento comparado ao último mês.

“Outro dado interessante é que 
quando analisamos os perfis dos 
inadimplentes no Brasil, a divisão 
entre gêneros é praticamente igual 
entre mulheres (50,1%) e homens 
(49,9%), mas esse número não 
se mantém entre aqueles que fe-
charam algum acordo para a ne-
gociação em junho, quando mais 
mulheres pagaram suas dívidas 
(54%)”, finalizou Nathalia Dirani, 
gerente de Marketing da Serasa.

Desemprego seria de quase 21% se 
trabalhadores voltassem ao mercado
IFI do Senado alerta para juros, inflação e risco fiscal

A taxa de desemprego es-
taria em 20,7% caso as 
pessoas que estão na ina-

tividade retornassem à busca de 
trabalho no nível anterior à pan-
demia. A projeção foi feita pela 
Instituição Fiscal Independente 
(IFI), do Senado, que divulgou 
relatório sobre o agravamento da 
situação econômica do Brasil.

Segundo o estudo, o cálculo 
do desemprego com a taxa pré-
-pandemia é útil para observar 
que a condição seria mais ele-
vada se muitas pessoas não ti-
vessem parado de procurar uma 
ocupação. A taxa de desempre-
go calculada pelo IBGE atingiu 
14,6% no trimestre encerrado 
em maio.

Os problemas não param por 
aí. O relatório mostra que os ris-

cos com a inflação alta persistem 
e devem continuar em 2022, justi-
ficando novos aumentos de juros. 
O processo de aperto monetário, 
segundo o IFI, reduz o apoio à 
economia em um momento de re-
cuperação não garantida.

O diretor executivo da insti-
tuição, Felipe Salto, aponta como 
um dos dados mais importantes 
do relatório de acompanhamen-
to (RAF) de agosto é o aumento 
dos juros precificados na chamada 
curva a termo. A remuneração de 
um título com prazo de um ano 
subiu de 6,7% em junho, para 
7,5% em julho e 7,8% no início de 
agosto.

O movimento, segundo o RAF, 
representa um aperto nas condi-
ções de financiamento, com pro-
váveis efeitos negativos sobre a 

atividade econômica e a dinâmica 
da dívida/PIB. “O efeito na dívi-
da pública será relevante”, alertou 
Salto, de acordo com a Agência 
Senado.

Tudo isso gera aumento do 
risco fiscal. Políticas que buscam 
retorno eleitoral e geram piora 
da percepção sobre o risco fiscal 
criam cenário de incerteza para 
2022, diz a instituição. As discus-
sões sobre o novo Bolsa Família 
(Auxílio Brasil) e o calote no pa-
gamento de precatórios (dívidas 
da União reconhecidas em ações 
judiciais) agravam a situação.

Este ano, o relatório indica que 
o crescimento econômico deve 
ficar acima dos 4,2% atualmente 
projetados no cenário-base da IFI. 
Para 2022, a projeção mantém-se 
em 2,1%.

Mercosul oferece retorno de US$ 4,1 bi 
para cada US$ 1 bi exportado

Cada US$ 1 bilhão ex-
portado pelo Brasil no 
Mercosul gera US$ 4,12 

bilhões para a economia brasilei-
ra, sendo que mais de 80% das ex-
portações para os países do bloco 
são de produtos especializados, 
afirmou a senadora Kátia Abreu 
(PP-TO), em debate na Comissão 
de Relações Exteriores (CRE) do 
Senado.

Ela assinalou que o Mercosul 
perdeu força, sobretudo no co-
mércio entre Brasil e Argentina, 
com percentual de exportações 

reduzido de 8,9% em 2011 para 
4,1% em 2020.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes concorda que o comércio 
no bloco vem diminuindo. Des-
de 2011, a relação entre as trocas 
brasileiras com o Mercosul e o 
comércio do Brasil com o mundo 
não supera 10%, percentual que 
chegou a 18% na década de 90; 
hoje está entre 6% a 7%, segundo 
o ministro.

A proposta feita por Guedes, 
porém, parece ser de acentuar a 
perda de participação do bloco. 

O ministro quer reduzir a Tarifa 
Externa Comum (TEC), que hoje 
está entre 13% e 14%. Segundo 
ele, o resto do mundo pratica en-
tre 3% e 4%.

A TEC é a tarifa cobrada por 
todos os países do Mercosul na 
importação de produtos de fo-
ra do bloco. Em março, o Brasil 
propôs a redução em 20%, 10% 
este ano e 10% em 2022, mas a 
proposta foi rechaçada pela Ar-
gentina, que aceita corte de 10% 
apenas para uma lista de 75% dos 
produtos inseridos em pauta.

Senadora Kátia Abreu e embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles Galmés

Roque de Sá/Agência Senado)



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor Mercantil

Preocupação com 
ambiente também 

deve refletir nas 
demonstrações 

contábeis
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O planeta, a economia e os critérios ESG
Por Zulmir Breda

Preocupante é o mí-
nimo que se pode 
dizer a respeito do 

Relatório do Painel Inter-
governamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC, 
na sigla em inglês), órgão 
apoiado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
divulgado dia 9 de agosto. 
Manchetes de veículos de 
mídia, do mundo todo, es-
tamparam as conclusões 
alarmantes do estudo Cli-
mate Change 2021: The 
Physical Science Basis. Os 
efeitos devastadores das 
mudanças climáticas, que já 
estamos vendo hoje, ficarão 
muito piores, nos próximos 
anos, em decorrência do 
aquecimento global.

O relatório mostra como 
tudo e todos serão impacta-
dos pelas alterações no cli-
ma. Ninguém estará a salvo 
se atitudes não forem toma-

das, segundo o estudo do 
IPCC, para eliminar a utili-
zação de combustíveis fós-
seis; para reduzir a emissão 
de gás carbônico e outros 
causadores de efeito estufa; 
e para proteger os ecossis-
temas, as florestas, o solo e 
os mananciais, entre outras 
medidas.

Em certo grau, a calami-
dade climática mostrada e 
“desenhada” pelo IPCC já 
era conhecida. Tanto que, 
entre os componentes da 
agenda ESG (Environmen-
tal, Social and Governance), 
o clima tem despertado um 
sentido de “urgência urgen-
tíssima” em relação aos ou-
tros dois – embora os três 
fundamentos se entrelacem 
de forma indissociável.

Se por um lado os preju-
ízos causados por enchen-
tes e queimadas, ao redor 
do mundo, não são apenas 
ambientais, mas também 
financeiros e sociais, a de-
finição de governança está 

evoluindo, extrapolando o 
âmbito da tradicional gestão 
corporativa para tratar de 
sustentabilidade; de contro-
le da corrupção e fraudes; e 
de garantia da continuidade 
da produção, dos negócios 
e dos empregos. 

Com a incorporação da 
agenda ESG na estratégia de 
negócios, as empresas estão 
dando mostras de que que-
rem se adaptar para atender 
à pressão dos mercados 
por negócios comprometi-
dos com a sustentabilidade, 
provocando movimentos 
nos mercados de capitais, 
financeiro e produtivo.

Exemplos disso são gran-
des investidores aportando 
recursos em ativos sustentá-
veis; o risco climático inter-
ferindo no valor dos ativos 
financeiros; a tendência de 
que bancos cobrem juros 
maiores de firmas que não 
praticam a ESG; e casos de 
empresas que têm prejuí-
zos no valor de sua marca 

por falta de transparência e 
de ética nos negócios – es-
pecialmente com o greenwa-
shing.

Um aspecto fundamen-
tal desse movimento global 
de adoção de práticas sus-
tentáveis pelas empresas é 
a qualidade da informação 
que as companhias veicu-
lam em seus relatórios con-
tábeis e corporativos. Para 
atender à necessidade por 
maior comparabilidade nas 
divulgações financeiras das 
empresas, a Fundação IFRS 
– International Financial 
Reporting Standards – fez 
uma série de articulações 
com outras entidades, a 
exemplo da International 
Organization of  Securities 

Commissions (Iosco) e da 
International Federation 
of  Accountants (Ifac), en-
tre outras entidades, pa-
ra a criação de um comitê 
específico para edição de 
padrões internacionais de 
sustentabilidade. O Inter-
national Sustainability Stan-
dards Board (ISSB) irá fun-
cionar dentro da estrutura 
de governança da Fundação 
IFRS, em trabalho parale-
lo ao do International Ac-
counting Standards Board 
(Iasb).

Espera-se que, até no-
vembro de 2021, quando 
irá ocorrer a conferência 
sobre assuntos climáticos 
da ONU, a COP 26, sejam 
anunciados a diretoria e o 
início dos trabalhos do IS-
SB.

Atualmente, há vários 
modelos de relatórios de 
sustentabilidade sendo uti-
lizados. Entre os mais co-
nhecidos, no Brasil, está 
o Relato Integrado (RI), 

regulamentado pela NBC 
CTG 09, norma editada 
pelo Conselho Federal de 
Contabilidade em 2020. A 
NBC descreve a visão de 
longo prazo de um mundo 
em que o pensamento in-
tegrado está enraizado nas 
principais práticas de negó-
cios dos setores público e 
privado e é facilitado pelo 
RI como padrão para rela-
tórios corporativos.

No passado, as demons-
trações contábeis e as in-
formações corporativas não 
conversavam entre si, mas 
isso vem mudando em de-
corrência da demanda dos 
mercados. As iniciativas 
ambientais, sociais e de go-
vernança são cada vez mais 
importantes para empresas 
que têm visão de futuro. O 
planeta agradece, e as gera-
ções futuras também.

Zulmir Breda é presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC).

Daniel Belmonte, inquieto e multifacetado
Por Paulo Alonso

Aos 27 anos, Daniel 
Belmonte deve ser 
um dos mais jo-

vens cineastas a competir 
no 49º Festival de Cinema 
de Gramado, Rio Grande 
do Sul, em sessão exclusiva 
no Canal Brasil, e isso re-
presenta naturalmente uma 
renovação da autoralidade 
no cinema. Há um ato de 
coragem em se questionar 
um gênio da dramaturgia 
como Nelson Rodrigues. E 
foi exatamente isso o que 
fez Daniel no filme Álbum 
em família, exibido na última 
segunda-feira.

Em 2020, no auge da 
pandemia e apesar de to-
do o isolamento social, um 
grupo de artistas decide 
montar virtualmente uma 
peça de Nelson Rodrigues, 
debatendo a ideia da família 
tradicional brasileira, usan-
do seus próprios familiares 
na filmagem. Muito se rele-
va dessas relações em plena 
pandemia no Brasil, e esse é 
exatamente o fio condutor 
desse roteiro que impres-
siona pelo seu vigor, estéti-
ca, criatividade e narrativa.

Com Otávio Muller, 
George Sauma, Valentina 

Herszage, Ravel Andrade, 
Cris Larin, Eduardo Spe-
roni, Kelson Succi e Dhara 
Lopes e participações es-
peciais de Renata Sorrah, 
Lázaro Ramos e Tonico Pe-
reira, a comédia tem texto e 
direção de Daniel Belmonte 
e produção de Clélia Bessa 
e Marcos Pieri, da Raccord 
Produções.

Álbum em Família exibe 
cenas bem elaboradas e 
bem-sucedidas, nas quais 
são discutidos com lucidez 
e inteligência temas do co-
tidiano, dentre eles o racis-
mo. Importante sublinhar 
o empenho de Daniel em 
colocar sua visão pessoal, 
carinhosa e empática sobre 
o tempo em que vivemos, 
sem deixar de refletir o tem-
po da sua própria cabeça 
sempre a mil, fervilhante e 
transbordante de ideias.

O carioca Daniel Bel-
monte, morador de Ipa-
nema, é um jovem ator, 
diretor e escritor, que vem 
mostrando um trabalho 
criativo, envolvente e para 
lá de reflexivo. Formado 
em cinema, pela PUC-RJ, 
desde criança gostava de 
contar histórias e observar 
os personagens que apare-
ciam nas produções televi-

sivas e de cinemas, assim 
como ficava encantado 
com o vaivém de atores e 
atrizes nos palcos dos tea-
tros e o impressionava os 
trabalhos dos cinegrafis-
tas, fotógrafos, músicos, 
sonoplastas e câmeras. 
Enfim, desde cedo, esse 
mundo, esse movimen-
to cênico, o seduzia e seu 
sonho era estar envolvido 
nessa magia artística.

Foi atrás do seu sonho.
Aos 14 anos, foi convida-

do para interpretar Renato 
Cornélio, ou melhor, Reco, 
o garoto mais engraçado 
da escola, que vivia zoan-
do com as pessoas, mas 
que tinha de aturar o mau 
humor de alguns no colé-
gio, em Malhação, da Rede 
Globo. Sobre esse perso-
nagem, Daniel, sempre 
espirituoso, relembra: “O 
Reco era o engraçadinho 
da galera, né? Acho que 
isso já explicava muita coi-
sa. Era um cara que perdia 
o amigo, mas não perdia a 
piada. Com um tempo, com 
a ajuda dos amigos, ele des-
cobriu a comédia Stand Up 
e viu que esse viés engraça-
do podia dar uma grande 
alavancada em sua vida pro-
fissional!”.

De lá para cá, Daniel não 
parou e seguiu sua estrada, 
buscando estudar, pesqui-
sar, aprender, se informar 
e melhor se formar e, so-
bretudo, ultrapassar os na-
turais desafios que a vida 
apresenta todo o tempo. 
Diretor artístico da Cia In-
voluntária, realizou diver-
sos espetáculos de teatro 
de sua autoria, dentre eles a 
Peça Ruim e Entópicos. Diri-
giu Uma carta perdida, assim 
como o espetáculo Antologia 
do remorso. Escreveu a peça 
Nirvana, escreveu, dirigiu e 
produziu o longa-metragem 
B.O e atuou em Obsessão, Eu 
e os meninos, A viagem de Cla-
rinha, na temporada 2010 de 
Malhação ID e participou do 
longa Confissões de Adolescen-
te.

Inquieto e avesso às con-
venções, Daniel, sempre de 
bem com a vida, alto-astral, 
resolveu se aventurar como 
escritor e lançou o seu ro-
mance de estreia: Laura é um 
nome falso para alguém que eu 
amei de verdade, com um lu-
xuoso prefácio da escritora 
Martha Medeiros. Há pes-
soas que têm um belo e vas-
to mundo interior, mas não 
possuem instrumentos para 
expressá-lo. Outras têm a 

fala ou a escrita fácil, mas 
pouco o que dizer. Para nos-
sa sorte, Daniel Belmonte, 
segundo Martha, pertence 
à categoria que une as duas 
coisas. “No teatro, no cine-
ma, na TV e agora na lite-
ratura, ele mostra a si e sua 
geração de forma criativa e 
emocionante”.

Em Laura é um nome fal-
so para alguém que eu amei de 
verdade, o autor brinca com 
as fronteiras da ficção e 
da autobiografia para fa-
lar de amor, sexo, relações 
familiares, Deus, o tempo, 
medos e prazeres cotidia-
nos misturando linguagem 
formal, diálogos de roteiro, 
listas e fragmentos da co-
municação moderna, como 
escreve Martha. Tudo jun-
to e misturado, ela pontua, 
como convém ao mundo 
de hoje, ao jovem de hoje, 
multifacetado, rápido, im-
paciente, mas, ainda assim – 
e por que não? – profundo.

O autor nos leva pela 
mão para saber de seus es-
tranhamentos sobre a vida 
adulta, ansiolíticos, lugares 
preferidos do Rio, playlists 
perfeitas para cada mo-
mento, a descoberta dos 
sonetos da avó morta e a 
grande beleza de pessoas 

feias se beijando no carna-
val. “No amor ou na ficção, 
não adianta querer viver só 
de clímax. Se vivêssemos só 
de clímax, a poesia não teria 
por que”, escreve Daniel.

Daniel Belmonte é filho 
do ministro Alexandre Agra 
Belmonte, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, e da ad-
vogada Cristina Capanema 
Belmonte. Dois dos seus 
três irmãos, Pedro Capa-
nema e Pedro Ivo, também 
são advogados. Ele poderia 
ter seguido o caminho dos 
seus pais e irmãos e talvez 
sua vida profissional pudes-
se ter sido mais tranquila. 
Ele preferiu, todavia, se ar-
riscar no mundo da cultura 
e das artes, apostando suas 
fichas e talento em desafios 
que lhe dão prazer, assim 
como seu irmão João Ga-
briel, um notável músico.

O fato é que, em um país 
no qual a cultura vem sen-
do, nos últimos tempos, 
renegada e vilipendiada, é 
saudável que jovens, como 
Daniel Belmonte, queiram 
investir na arte e dela proje-
tar sonhos e buscar concre-
tizar projetos.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Niterói em alta

Niterói promete um réveillon inovador: pela primeira 
vez na história do evento, haverá uma queima de 

fogos na ponte Rio-Niterói. A cascata de fogos distribuí-
dos em dez caminhões voltada para a Baía na Ponte vai 
se juntar a outros oito pontos, que poderão ser vistos das 
janelas dos moradores. Não será permitido ficar na areia. 
Parabéns!

Novo álbum

O músico carioca André Marinho, radicado em Fortaleza, 
acaba de lançar seu novo álbum: Tempo Bom. Disponível no 
Spotify, traz dez músicas autorais em variados estilos.

Audiência com vacinação

A juíza Georgia Vasconcellos da Cruz, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública, determinou que nos casos sob sua 
relatoria, todos os envolvidos deverão apresentar cartão 
de vacinação. A primeira audiência com comprovação da 
imunização acontece no dia 15 de setembro.

Cônsul do Cazaquistão no Rio

O empresário e hoteleiro Aloysio Teixeira é o novo 
cônsul honorário do Cazaquistão no Rio de Janeiro. A 
capital Nur-Sultã é uma cidade planejada, com aranhas-
céus futuristas, cujo plano diretor foi projetado pelo 
arquiteto japonês Kisho Kurokawa.

Japão para japoneses

Sob pretexto de que apenas o idioma japonês deve ser 
falado, estabelecimentos naquele país trazem na porta um 
cartaz de que são apenas para japoneses. Fora um prefeito 
que sugeriu que os moradores não se relacionassem com 
estrangeiros por causa da Covid. Pois é, um pouco de 
xenofobia, devo confessar...

Palácio Capanema é nosso

Em função da pressão popular, parlamentar e de alia-
dos de Bolsonaro no Rio contrários à venda de um dos 
maiores patrimônios do País, o Palácio Capanema não 
será mais vendido. Voltará ao seu projeto de recuperação 
original. Ideia infeliz do ministro Guedes que seguramente 
não levou em consideração o aprendizado de Harvard na 
proteção das cidades.

Pensamento da semana

“Eu gosto do mar. Da imensidão azul. Da areia. Dos 
leves tremores das ondas. Da visão universal de paz. 
Respiro a simplicidade da positividade verdadeira. Abraço 
com os olhos fechados um vento que sussurra lições de 
carinho e respeito. Choro e me emociono com o trepidar 
da vegetação que circunda o nadar parado, o mergulhar 
sensato e a vontade de ser grato e feliz pela dádiva da 
natureza. Contemplo, grito e justifico a perfeição que nos 
é oferecida pelo silêncio que toma minha emoção azul.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57 - NIRE 33.3.0029284-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores acionistas convidados a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará às 9:00 
horas, do dia 27/08/2021, na Sede Social localizada na rua Teófilo Otoni, nº 
15, para decidirem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Conceder garantias à 
empresa Hotéis Othon S.A. – em Recuperação Judicial -, na forma do Artigo 
14, Parágrafo 1º, do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 
Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

Ruídos na política afetam  
mercado e empurram a inflação
BC: Desconexão interna ‘é maior do que a de costume’

“Há muito 
ruído na 
parte do 

funcionamento institucio-
nal do Brasil, a briga entre 
Poderes”, destacou em pa-
lestra virtual do Council of  
the Americas, o presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Ele afirmou 
nesta quinta-feira que ruí-
dos no cenário político têm 
levado o mercado a aumen-
tar as projeções de inflação 
do Brasil.  Não foi a pri-
meira vez esta semana que 
Campos Neto faz alusão ao 
impacto do peso da política 
na agenda econômica.

Na opinião de Campos 
Neto, as turbulências têm 
feito com que as perspec-
tivas em relação a situa-
ção econômica do país do 
mercado sejam conside-
ravelmente diferentes das 
análises técnicas do Banco 
Central. “Nós percebemos 
que a desconexão entre os 
números que nós vemos no 

mercado e os números que 
nós temos internamente é 
maior do que a de costu-
me”, acrescentou.

Inflação

O último Boletim Focus, 
pesquisa feita pelo BC com 
especialistas do sistema fi-
nanceiro, mostrou que a 
previsão do mercado para a 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
deste ano subiu de 6,88% 
para 7,05%. Já existem pre-
visões colocando a inflação 
na casa dos dois dígitos ain-
da este ano. Mesmo assim, 
para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,90%.

A previsão para 2021 es-
tá acima da meta de inflação 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, de 3,75% 
para este ano, com interva-
lo de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite 

inferior é de 2,25% e o su-
perior, de 5,25%.

Campos Neto disse que 
serão feitos todos os esfor-
ços para manter a inflação 
dentro das metas. “Se tem 
algo que impacta o cresci-
mento sustentável em mé-
dio e longo prazo é inflação, 
que age de modo perverso 
em muitos aspectos”, dis-
se ao ser perguntado sobre 
os possíveis impactos das 
taxas de juros nos índices 
de emprego e crescimento 
econômico.

Para o presidente do BC, 
o descontrole nos preços, 
inclusive, é um dos fatores 
que aumenta a desigualda-
de social. “Pessoas que têm 
mais dinheiro estão mais 
protegidas da inflação das 
que têm menos dinheiro. 
Isso cria desigualdade. E o 
governo, para compensar 
essa desigualdade tem que 
gastar mais”.

As mudanças anuncia-
das pelo governo federal 

no Programa Bolsa Famí-
lia também ajudaram, na 
avaliação do presidente do 
BC, a trazer incertezas pa-
ra os operadores do mer-
cado. “Quando o gover-
no explicar o que o Bolsa 
Família vai ser e como vai 
se pagar por ele, isso vai 
acabar com algumas incer-
tezas que nós vemos no 
mercado”, disse.

Segundo a Agência Bra-
sil, a medida provisória que 
cria um novo programa, 
chamado de Auxílio Brasil, 
foi apresentada ao Congres-
so Nacional no último dia 9 
de agosto. O novo progra-
ma social deve pagar, pelo 
menos, 50% acima do valor 
médio pago pelo Bolsa Fa-
mília, que atualmente é de 
R$ 189. Parte dos recursos 
do novo programa virá do 
parcelamento do pagamen-
to de precatórios previsto 
na PEC e também de um 
fundo que será criado com 
recursos de privatizações.

Comissão aprova regras sobre  
condutas anticoncorrenciais
A Comissão de Se-

gurança Pública 
da Câmara dos 

Deputados aprovou nesta 
quinta-feira  o Projeto de 
Lei 1332/20, que delimita 
as atribuições do Ministério 
Público (federal e estaduais) 
nos crimes contra a ordem 
econômica e na celebração 
de acordos de leniência. A 
proposta ainda será analisa-
da pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cida-
dania. Depois, seguirá para 
votação no Plenário.

O colegiado acolheu o 
parecer do relator, depu-
tado Delegado Marecelo 
Freitas (PSL-MG). “Ao 
delimitar a competência 
da Justiça comum federal 
ou estadual conforme as 
circunstâncias apontadas, 
o texto favorece também a 
definição de qual é a po-
lícia judiciária competente 
para apurar as infrações, 

se a Federal ou as civis.”
“Essa medida dota os ór-

gãos policiais da agilidade 
necessária para adoção das 
providências investigativas, 
sem receio ou intercurso 
de discussões inerentes ao 
conflito de competência, às 
vezes de morosa decisão”, 
destacou o relator. Confor-
me o texto, caberá ao Mi-
nistério Público dos estados 
atuar nos crimes que afetam 
mercados de um único esta-
do da federação. É o caso, 
por exemplo, das ações que 
apuram cartelização de pos-
tos de combustível em uma 
cidade.

Prática abusiva

Quando a prática abusiva 
atingir mais de um estado ou 
afetar diretamente interesse 
da União, a competência da 
denúncia à Justiça será do 
MPF. As regras valerão pa-

ra ações cíveis relacionadas 
a condutas anticoncorren-
ciais, como as que pedem 
reparação por danos. Nesse 
tipo de ação, a competência 
será do MPF apenas quan-
do o Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) for um dos polos do 
processo – autor, réu, assis-
tente ou oponente.

O texto aprovado deter-
mina ainda que a celebração 
de acordo de leniência com 
empresa integrante de car-
tel terá a participação obri-
gatória do procurador da 
República que atua perante 
o Cade. O acordo de leniên-
cia garante redução da pena 
à empresa que denunciar o 
esquema.

Solução

A proposta foi apresen-
tada pelo deputado Lincoln 
Portela (PL~MG) e é oriun-

da de um anteprojeto do 
MPF. O objetivo é definir 
as competências do Minis-
tério Público para atuar em 
infrações e crimes contra a 
ordem econômica, já que a 
ausência de marco legal traz 
insegurança jurídica e pode 
prolongar processos.

Segundo a Agência Câma-
ra de Notícias, o texto apro-
vado também revê o valor 
das multas aplicadas aos con-
denados por crimes contra a 
ordem econômica. A multa 
será fixada pelo juiz entre 10 
e 360 dias-multa, e o valor do 
dia-multa poderá variar de R$ 
1 mil a R$ 1 milhão.

Nos casos de condena-
ção à prisão, a pena poderá 
ser convertida em multa de 
valor entre R$ 50 mil e R$ 
500 milhões. A conversão 
não será possível quando 
o réu for reincidente ou a 
condenação for superior a 
três anos de reclusão.
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DECISÕES ECONÔMICAS

sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues Sérgio Braga

Deputado quer abrir a 
caixa-preta do VAR

A Comissão do 
Esporte da Câ-

mara dos Deputados, 
em Brasília, apro-
vou o Projeto de Lei 
6228/2019, do de-
putado Chiquinho 
Brazão (Avante-RJ), 
que torna obrigatória 
a divulgação das ima-
gens e do áudio, em tempo real, das conversas entre os 
árbitros no caso de utilização do VAR, o Sistema Árbitro 
de Vídeo. Segundo o parlamentar, parte da cúpula da CBF 
vem demonstrando descontentamento com o VAR, devi-
do à demora na checagem de lances. O deputado lamenta 
que uma ferramenta tecnológica, com um grande potencial 
para auxiliar em lances duvidosos, vem causando polêmica 
tanto para os clubes como para os torcedores.

Caveira quer ser governador

O subtenente da PM do Rio André Monteiro se filiou ao 
PTB e já está em articulações com outras legendas buscan-
do apoio para a sua candidatura a governador. André Mon-
teiro afirma que sua prioridade será a Segurança Pública e 
programas sociais para combater a criminalidade. Depois 
de anos no Bope, ele tem conhecimento do assunto.

Redução do ICMS  
do arroz e do feijão

A Alerj aprovou a isenção 
do ICMS cobrado sobre o 
arroz e o feijão. A proposta, 
apresentada pelo deputado 
Rosenverg Reis (MDB), tem 
por objetivo reduzir o preço 
desses produtos para o con-
sumidor. Segundo o parla-
mentar, um estudo da Funda-
ção Getúlio Vargas apontou 
que o arroz e o feijão tiveram 
um aumento acima de 60% entre março do ano passado e 
março deste ano.

Tombamento do  
Palácio Capanema

A Alerj deu uma resposta rápida à decisão do Governo 
Federal de vender o Palácio Capanema. Os deputados An-
dré Ceciliano (PT), Luiz Paulo Corrêa da Rocha (Cidada-
nia) e Dani Monteiro (PSOL) pediram o imediato tomba-
mento do prédio de importância histórica e cultural para o 
Rio de Janeiro. Presidente da Casa, Ceciliano ainda discute 
com o Governo do Estado a compra do imóvel. O Edifício 
Gustavo Capanema, ou Palácio Capanema, no Centro, é 
considerado um marco da Arquitetura Moderna Brasileira.

Ocupação de  
prédios tombados

Na Câmara Municipal do Rio, foi aprovado o projeto de 
lei complementar que estabelece regras para a transformação 
de imóveis tombados e preservados em unidades residenciais 
ou comerciais, a chamada reconversão. O objetivo é possi-
bilitar a transformação de cerca de 1.700 imóveis tombados 
e mais de 10 mil imóveis preservados na capital, permitindo 
um novo uso com a preservação das características originais 
e retorno financeiro para o município.

  Chiquinho Brazão

  Rosenverg Reis

Aumento da Selic pode prejudicar 
quem pegou empréstimo do Pronampe
FCDL-MG alerta para a alta dos juros dos parcelamentos

Em 2021, o Pronam-
pe (Programa Na-
cional de Apoio às 

Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte) trouxe 
condições menos vantajo-
sas aos empresários do que 
as que foram praticadas em 
2020. Naquela época, os 
empréstimos somaram R$ 
37 bilhões, com uma taxa 
de juros de 1,25% ao ano 
mais Selic. Já em 2021, o 
valor disponibilizado foi de 
R$ 25 bilhões, com taxa de 
juros de 6% ao ano mais 
Selic.

O presidente da Federa-
ção das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas do Estado 
de Minas Gerais (FCDL-
-MG), Frank Sinatra chama 
a atenção para o aumento 
das taxas de juros, sobre-
tudo da Selic – a previsão 

é de que ela encerre 2021 
em 7,5%. “Diante desse ce-
nário, aqueles que pegaram 
empréstimo devem ter um 
bom planejamento. Com 
juros mais altos, é preciso 
organizar as finanças para 
conseguir honrar os com-
promissos e não prejudicar 
a saúde financeira dos ne-
gócios. Essa é minha gran-
de preocupação e meu aler-
ta para todos”, frisa Sinatra.

Ainda segundo o dirigen-
te, é possível que boa parte 
dos empresários não este-
jam percebendo esse im-
pacto sobre o aumento das 
parcelas de pagamento, já 
que as operações ainda es-
tão no período de carência. 
“Mas é importante lembrar 
que isso significa somente 
que, no período de carên-
cia, não há o pagamento das 

parcelas, mas o saldo deve-
dor está sendo corrigido pe-
la taxa de juros contratada 
que, no caso do Pronampe, 
é a Taxa Selic mais 6% ao 
ano”.

Frank Sinatra também 
destaca que o tamanho atu-
al do programa não foi su-
ficiente para atender a alta 
demanda. Estima-se que 
seriam necessários cerca 
de R$ 200 bilhões para re-
almente ajudar as pequenas 
empresas a saírem da crise 
e voltarem a crescer. “Ou 
seja, a grande maioria se-
gue desassistida. Além dis-
so, muitos empresários se 
queixam das dificuldades 
para acessar os recursos”, 
pontua.

O presidente da FCDL-
-MG também chama a 
atenção para o fato de que, 

mesmo com o estímulo do 
Pronampe, no primeiro 
quadrimestre de 2021, um 
total de 437.787 empresas 
fecharam no Brasil – alta de 
22,9% em relação aos qua-
tro meses imediatamente 
anteriores. Na comparação 
com o primeiro quadrimes-
tre de 2020, o aumento foi 
de 23,1%. Vale lembrar que 
os empréstimos são desti-
nados, principalmente, ao 
pagamento de impostos 
(federais, estaduais e mu-
nicipais), água, luz, aluguel, 
FGTS e fornecedores, nes-
sa ordem.

“Reafirmo aos empresá-
rios, tenham cuidado e fa-
çam um bom planejamento. 
Com cautela, podemos sair 
dessa crise e voltar a cres-
cer”, finaliza o presidente 
da FCDL-MG.

Com novo limite MEI pode contribuir  
para formalização de emprego

O Senado aprovou 
o Projeto de Lei 
Complementar 

(PLP) 108/2021, que au-
menta o limite de fatura-
mento para o microempre-
endedor individual (MEI), 
passando de R$ 81 mil para 
R$ 130 mil. Se aprovadas 
na Câmara, as novas regras, 
que entram em vigor a par-
tir de 1º de janeiro de 2022, 
devem impactar cerca de 11 
milhões de CNPJs.

Para Ângelo Peccini Ne-
to, especialista em Direito 
Tributário, sócio do Peccini 
Neto Advocacia, esse im-
pacto será extremamente 
positivo. Ele explica que o 
limite de R$ 81 mil com-

promete o faturamento e 
o investimento do MEI. 
“Como está, o ganho men-
sal não pode ultrapassar R$ 
6.750. Para investimento 
em produtos e insumos é 
ainda menor, R$ 5.400, uma 
vez que o limite para isso é 
de 80% da receita anual”. 
Peccini lembra que, com 
o aumento dos preços dos 
produtos e insumos, o fato 
de o microempreendedor 
individual ultrapassar esse 
limite não significava neces-
sariamente que ele também 
tenha aumentado seu lu-
cro. “Desse modo, além de 
oportuno, um faturamento 
maior fará com que mais 
empresários sejam enqua-

drados como MEI”, com-
pleta o advogado.

O projeto também prevê 
a contratação de dois em-
pregados pelo microem-
preendedor. Atualmente, o 
MEI só pode contratar um 
funcionário. Peccini enten-
de que essa mudança vai 
refletir diretamente na re-
dução do desemprego e na 
formalização do trabalho. 
“Hoje, é comum encon-
trarmos MEIs com mais de 
um empregado e apenas um 
deles de forma regular. Es-
sa alteração vai aumentar as 
vagas de trabalho formais, 
refletindo na redução do 
desemprego”.

As mudanças propostas 

no PLP 108/2021 também 
vão diminuir as despesas 
com impostos. Com o au-
mento do limite, empresá-
rios poderão sair da condi-
ção de Microempresa (ME) 
e se enquadrar como MEI, 
pagando um pouco menos. 
Peccini avalia que essa apa-
rente perda de receita do 
poder público poderá ser 
revertida num ciclo virtu-
oso para a economia. “Is-
so resultará numa pequena 
redução de arrecadação. 
Contudo, ela será compen-
sada com mais empregos e 
mais renda, contribuindo 
positivamente para o desen-
volvimento da economia”, 
conclui.

Bate na trave lei que aproxima  
futebol brasileiro do europeu

O projeto que per-
mite aos clubes 
de futebol se 

transformarem em Socie-
dade Anônima do Futebol 
(SAF) - PL 5516/19 - foi 
aprovado no Congresso 
Nacional e sancionado pelo 
Presidente Jair Bolsonaro, 
por meio da Lei 14.193/21, 
em 9 de agosto.

A expectativa era que, 
com a aprovação, os clu-
bes brasileiros pudessem 
se equiparar aos grandes da 
Europa. A realidade, entre-
tanto, ainda não é essa.

Com o veto do presi-
dente a um dos principais 
atrativos, o Regime Especial 
Tributário (RET), a lei pode 
perder sua atratividade. A 
opinião é do advogado José 
Francisco Cimino Manssur, 

um dos formuladores da 
proposta, especialista em 
Direito Desportivo do es-
critório Ambiel Advogados. 
“O veto não inviabiliza o 
projeto e seus objetivos co-
mo um todo, mas diminui 
significativamente o poder 
de atração dos clubes para 
transformação ou constitui-
ção da SAF, ou mesmo das 
empresas que já mantêm 
times de futebol migrarem 
para o novo modelo”.

Mansur explica que o 
RET permite o recolhimen-
to de impostos em uma alí-
quota única de, inicialmen-
te, 5%, passando depois 
para 4%. Sem ele, a carga 
tributária será de 34%.

O governo justificou o 
veto alegando que haveria 
renúncia fiscal. Para Man-

sur, isso não é pertinente. 
“Hoje, os clubes-associa-
ções deixam de recolher 
uma série de impostos. Se 
400 clubes quisessem cons-
tituir SAFs com o RAT, que 
hoje não recolhem nada, 
passariam a recolher 5%. 
Sem esse incentivo, su-
ponhamos que apenas 50 
mantenham o interesse. Aí 
sim haveria renúncia de im-
posto”.

Outros pontos vetados 
no projeto foram a identi-
ficação de cotistas, compo-
sição acionária, alíquotas 
diferenciadas de Imposto 
de Renda, emissão de de-
bêntures e captação de 
recursos de incentivos do 
governo.

O projeto visa a capa-
cidade de agregar novas 

receitas para aproximar o 
mercado do futebol brasi-
leiro ao do exterior, como 
o europeu. “Com a Lei, não 
pretendemos dar a solução 
para todos os males do nos-
so futebol, mas criar alter-
nativa na busca de um novo 
mercado que possa aprovei-
tar melhor a pujança econô-
mica do Brasil e a relevância 
do nosso futebol cinco ve-
zes campeão do mundo, no 
contexto mundial”, avalia 
Mansur.

Lembrando que é facul-
tado ao clube a mudança de 
regime, o advogado acredita 
que os vetos podem ser der-
rubados. “Espera-se, nesse 
momento, que o Congresso 
Nacional, em prerrogativa 
que lhe assiste, derrube tais 
vetos”.
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Carta Fabril S.A.
CNPJ/MF: 18.369.472/0001-81

Balanços patrimoniais em 31/12/20 e 2019   
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2020 2019
Circulante 77 1.022

Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Dividendos a receber 76 1.021
Não circulante 185.816 190.147

Investimentos 185.816 190.147
Total do ativo 185.893 191.169
Circulante 76 1.021
 Dividendos a pagar 76 1.021
Patrimônio líquido 185.817 190.148
Capital social 101.157 101.157
Ajuste de avalição patrimonial 27.015 36.073
Reserva legal 7.665 7.665
Reserva de lucros 49.980 45.253

Total do passivo e patrimônio líquido 185.893 191.169

Demonstrações do resultado dos exercícios em 31/12/20 e 2019 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

2020 2019
Receitas operacionais (2.585) (25.113)
Resultado de equivalência patrimonial (2.585) (25.113)

Lucro líquido do exercício (2.585) (25.113)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/20 e 2019 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

2020 2019
Lucro líquido do exercício (2.585) (25.113)
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial  

 líquida de tributos (9.058) (884)
Total do resultado abrangente do exercício, líquido de impostos (11.643) (25.997)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/20 e 2019 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Capital 
social

Ajuste 
de ava-

liação 
patri-

monial

Re-
serva 
Legal

Reser-
va de 

Lucros

Resul-
tados 

acumu-
lados Total

Saldos em 2018 101.157 36.957 7.665 69.763 - 215.542
Realização dos ajustes  
 de avaliação patrimonial  
 líquida de tributos - (884) - 884 - -
Reversão da reserva de subvenção   - - - (281) - (281)
Constituição de reserva de lucros  - - - (25.113) 25.113 -
Resultado do exercício - - - - (25.113) (25.113)
Saldos em 2019 101.157 36.073 7.665 45.253 - 190.148
Realização dos ajustes  
 de avaliação patrimonial  
 líquida de tributos - (9.058) - 9.058 - -
Reversão da reserva de subvenção    - - - (1.746) - (1.746)
Constituição de reserva de lucros  - - - (2.585) 2.585 -
Resultado do exercício - - - - (2.585) (2.585)
Saldos em 2020 101.157 27.015 7.665 49.980 - 185.817

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/20 e 2019  
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora
Fluxos de caixa das operações 2020 2019
Lucro do exercício antes do IR e contribuição social (2.585)(25.113)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas  

 atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 2.585 25.113

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos 945 160

Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento 945 160
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (945) (160)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento (945) (160)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa - -
Caixa e equivalentes no início do exercício 1 1
Caixa e equivalentes no final do exercício 1 1

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa - -

“As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos 
Srs. Acionistas na sede social da Companhia.”

Affonso José Silva - Técnico em Contabilidade - CRC-RJ 083351/O-0

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.752.385/0001-31

“As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia.”
Affonso José Silva - Técnico em Contabilidade - CRC-RJ 083351/O-0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Financei-
ras relativas ao período findo em 31/12/2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos auditores independentes concluídos e apresentados em 27/10/2020.

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

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 238.211 212.828 237.206 212.828
Caixa e equivalentes de caixa 8.242 16.299 8.242 16.299
Aplicações financeiras vinculadas 13.021 18.822 13.021 18.822
Contas a receber de clientes 71.845 52.784 69.886 52.784
Estoques 73.307 44.813 74.248 44.813
Tributos a recuperar 61.568 67.727 61.568 67.727
Adiantamentos a fornecedores 4.174 5.225 4.174 5.225
Outros 6.054 7.158 6.067 7.158
Não circulante 868.334 880.151 905.704 918.738
Instrumentos financeiros derivativos             - 938 - 938
Tributos a recuperar 36.742 30.847 36.742 30.847
IR e contribuição social diferidos 80.775 69.533 80.775 69.533
Depósitos judiciais 1.656 1.103 1.656 1.103
Direito de uso 2.191 2.396 2.191 2.396
Investimentos 63.685 5.882 - -
Imobilizado 671.672 758.363 772.727 802.832
Intangível 9.997 11.089 9.997 11.089
Outros 1.616 - 1.616 -
Total do ativo 1.106.545 1.092.979 1.142.910 1.131.566

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2020 e 2019  
(Em MR$)

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício (3.010) (31.369) (3.233) (31.869)
Outros resultados abrangentes 
Realização das reservas de reavalia-
ção e ajuste de avaliação patrimonial, 
líquido de tributos (7.643) (1.076) (7.643) (1.076)
Redução de participação em controlada (364) - (364) -

Total dos resultados abrangentes do 
exercício (11.017) (32.445) (11.240) (32.945)

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

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Reserva 

legal
Reserva de 

subvenções
Resultados 

acumulados

Patrimônio líqui-
do pertencente 
aos acionistas 
controladores

Participação 
de acionistas 
não controla-

dores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31/12/2018 122.717 46.980 7.089 91.075 - 267.861 5.366 273.227
Realização de avaliação patrimonial, líquida de tributos     - (1.076) - - 965 (111) - (111)
Prejuízo do exercício - - - - (31.369) (31.369) (500) (31.869)
Apropriação de reserva de subvenção - - - 42.824 (43.072) (248) - (248)
Absorção de prej. acumulados com subvenções 
 do exercício - - - (73.476) 73.476 - - -

Saldos em 31/12/2019 122.717 45.904 7.089 60.423 - 236.133 4.866 240.999
Realização de avaliação patrimonial, líquida de tributos      - (7.643) - - 7.643 - - -
Ajuste da reserva reflexa Carta Industrial - (1.626) - - 1.626 - - -
Prejuízo do exercício - - - - (3.010) (3.010) (223) (3.233)
Redução de participação em controlada - (364) - - - (364) 364 -
Apropriação de reserva de subvenção - - - 45.897 (45.897) - - -
Reversão da reserva de subvenção - - - (2.325) - (2.325) - (2.325)
Absorção de prej. acumulados com subvenções 
 do exercício - - - (39.638) 39.638 - - -
Saldos em 31/12/2020 122.717 36.271 7.089 64.357 - 230.434 5.007 235.441

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das operações
Prej. do exercício antes do IR e  
contrib. social (11.810) (64.158) (12.219) (64.703)
Ajustes para conciliar o resultado ao 
caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para perdas de crédito 
esperadas 176 658 176 658
Provisão para contingências 1.725 1.205 1.725 1.205
Provisão para obsolescência de 
estoque 1.000 518 1.000 518
Reversão de reserva de subvenção (2.325) (248) (2.325) (248)
Depreciação e amortização 50.086 49.780 51.115 50.930
Baixas do ativo imobilizado 1.208 2.601 1.208 2.601
Juros e multas sobre impostos e 
parcelamentos 32.552 41.897 32.552 41.897
Juros, comissões e var. cambial não 
realizadas 43.348 66.345 43.348 66.345
Perdas (ganho) em operações de 
derivativos, não realizados 1.390 (4.672) 1.390 (4.672)
Lucro não realizado intragrupo 1.011 - - -
Resultado de equivalência patrimonial 623 605 - -
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber de clientes (19.237) 35.355 (19.237) 35.355
Estoques (29.494) 16.772 (28.483) 16.772
Adiantamentos a fornecedores 1.051 (1.690) 1.051 (1.690)
Tributos a recuperar 264 3.570 264 3.570
Outros ativos circulantes (512) (2.529) (511) (2.529)
Depósitos judiciais (553) 819 (553) 819
Fornecedores 19.329 (63.277) 19.329 (63.277)
Impostos e contribuições a recolher (23.452) 48.547 (23.450) 48.546
Obrigações trabalhistas e 
previdenciárias (9.545) (6.809) (9.545) (6.809)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Contingências (138) (272) (138) (272)
Adiantamento de clientes (8.283) 8.590 (8.283) 8.590

Recursos líq. provenientes das ativ. 
operacionais 48.414 133.496 48.414 133.495
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Crédito investimento - Fomentar - GO (1.418) 945 (1.418) 945
Aquisições do ativo imobilizado e 
intangível (20.518) (28.441) (20.518) (28.441)
Resgastes de aplicação financeira 27.073 53.886 27.073 53.886
Aplicações financeiras (21.273) (45.791) (21.273) (45.791)
Recursos líq. aplicados nas ativ. de 
investimento (16.136) (19.512) (16.136) (19.512)
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das atividades de financiamentos
Liquidação de operações de derivativos       514 440 514 440
Arrendamento mercantil (608) (713) (608) (713)
Pagamento de dividendos (1.284) (160) (1.284) (160)
Captação de empréstimos e  
financiamentos 83.175 146.622 83.175 146.622
Pagamento de empréstimos e  
financiamentos (122.132) (282.715) (122.132) (282.715)
Recursos líquidos aplicados nas  
atividades de financiamento (40.335) (136.526) (40.335) (136.526)
Redução de caixa e equivalentes  
de caixa (8.057) (22.431) (8.057) (22.432)
Caixa e equivalentes no início do 
exercício 16.299 38.730 16.299 38.731
Caixa e equivalentes no final do 
exercício 8.242 16.299 8.242 16.299
Redução de caixa e equivalentes  
de caixa (8.057) (22.431) (8.057) (22.432)

Passivo
Circulante 384.694 389.185 384.694 389.185
Fornecedores 116.777 116.761 116.777 116.761
Antecipação de fornecedores a 
 pagar 37.408 11.491 37.408 11.491
Empréstimos e financiamentos 134.143 144.034 134.143 144.034
Duplicatas descontadas 16.097 20.858 16.097 20.858
Arrendamento mercantil 383 733 383 733
Instrumentos financeiros derivativos     1.037 - 1.037 -
Impostos, taxas e contribuições 58.275 58.971 58.275 58.971
Obrigações trabalhistas e previ-
denciárias 14.301 23.846 14.301 23.846
Adiantamentos de clientes 4.590 8.112 4.590 8.112
Dividendos a pagar 98 1.382 98 1.382
Outros 1.585 2.997 1.585 2.997
Não circulante 491.417 467.661 522.775 501.382
Fornecedores 7.737 11.671 7.737 11.671
Empréstimos e financiamentos 322.126 310.514 322.126 310.514
Arrendamento mercantil 1.808 1.663 1.808 1.663
Instrumentos financeiros derivativos        353 424 353 424
Subvenção governamental 
 diferida – doação    5.984 5.984 35.984 35.984
Provisão para contingências 19.404 17.817 19.404 17.817
Impostos, taxas e contribuições 134.005 119.588 134.005 119.588
IR e contribuição social diferidos - - 1.358 3.721
Patrimônio líquido 230.434 236.133 235.441 240.999
Capital social 122.717 122.717 122.717 122.717
Ajustes de avaliação patrimonial 36.271 45.904 36.271 45.904
Reserva legal 7.089 7.089 7.089 7.089
Reserva de subvenções 64.357 60.423 64.357 60.423
 230.434 236.133 230.434 236.133

Partic. de acionistas não  
 controladores - - 5.007 4.866
Total do passivo e patrimônio 
líquido 1.106.545 1.092.979 1.142.910 1.131.566

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 928.862 798.316 928.874 798.316
Custo dos produtos vendidos (538.500) (498.234) (538.507) (498.234)
Lucro bruto 390.362 300.082 390.367 300.082
Receitas (despesas) operacionais (245.015) (222.446) (245.423) (222.991)
Despesas com vendas e logística (197.018) (176.729) (197.018) (176.729)
Despesas gerais e administrativas (64.642) (53.221) (65.673) (54.371)
Resultado de equivalência patrimonial   (623) (605) - -
Outras receitas operacionais, 
 líquidas 17.268 8.109 17.268 8.109

Lucro operacional antes do 
  resultado financeiro e do IR 
    e contribuição social 145.347 77.636 144.944 77.091

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Resultado financeiro (157.157) (141.794) (157.163) (141.794)
Despesas financeiras (171.091) (154.757) (171.097) (154.757)
Receitas financeiras 13.934 12.963 13.934 12.963

Prejuízo antes do IR e  
 contribuição social (11.810) (64.158) (12.219) (64.703)
IR e contribuição social correntes 
  e diferidos 8.800 32.789 8.986 32.834
Prejuízo do exercício (3.010) (31.369) (3.233) (31.869)
Prejuízo líquido atribuível a:
Acionistas controladores (3.010) (31.369)
Acionistas não controladores (223) (500)

Demonstrações dos resultados em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

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

Tratamento com canabidiol é popularizado pela tecnologia

O chef  de cozinha 
Henrique Fogaça, 
a cantora Beyon-

cé e o ex-pugilista Éder Jo-
fre são apenas algumas das 
celebridades que descobri-
ram os benefícios do uso 
medicinal da maconha. No 
caso de Fogaça, a paciente é 
sua filha, que sofre de uma 
síndrome rara e há 3 anos 
vem usando o óleo medici-
nal chamado CBD, extraído 
da maconha. “E digo pra 
vocês que graças a planta 
“sagrada” ela está cada dia 
melhor, com um semblante 
de paz, de alegria, sorrindo 
e sentindo os pequenos pra-
zeres da vida”, disse o chef  
em suas redes sociais.

Já o ex-pugilista Éder Jo-

fre sofre de encefalopatia 
traumática crônica e Beyon-
cé utiliza o medicamento 
para tratar dor e inflama-
ção, algo mais comum que 
se imagina. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
estima que 30% da popu-
lação ao redor do mundo 
sofre com dor crônica, ca-
racterizada pela persistência 
do desconforto ao longo de 
dias ou até mesmo meses. 
No Brasil, a estimativa é de 
que 37% da população en-
frenta esse problema.

Os relatos cada vez mais 
comuns de que os trata-
mentos com fitocanabi-
noides, como o Canabidiol 
(CBD) e o Tetrahidrocana-
binol (THC), ambos extra-

ídos do cânhamo, têm sido 
eficazes na redução da dor 
e também de outros distúr-
bios, tem levado ao aumen-
to do interesse por esse tipo 
de medicamento.

Mas, além do precon-
ceito, quem deseja iniciar 
um tratamento desse tipo 
se depara com outro pro-
blema: a dificuldade en-
contrar profissionais que 
conheçam e prescrevam o 
canabidiol. Dos quase 500 
mil médicos que atuam em 
território nacional, estima-
-se que apenas mil conhe-
cem e indicam tratamento 
com canabinoides. Desses, 
42% estão em São Paulo e 
Rio de Janeiro. Quem resi-
de em outros Estados pra-

ticamente não tem acesso.
Tal desafio vem sendo 

sanado através do uso da 
telemedicina oferecido pe-
la plataforma focada em 
tratamentos com base na 
cannabis medicinal, Medici-
na.in. Desde que começou 
a funcionar, em dezembro 
de 2020, a Medicina.in já 
teve 779 agendamentos de 
consultas. “Em junho, tive-
mos 40 tratamentos inicia-
dos. Temos dobrado mês a 
mês as consultas efetivas. A 
grande procura comprova 
que o acesso rápido e am-
plo a estes medicamentos já 
era esperado há anos pelos 
brasileiros”, afirma Darwin 
Ribeiro, sócio da empresa.

A plataforma conta com 

ferramentas de gestão para 
os médicos, além de canais 
que facilitam a comunica-
ção com o paciente. “O 
tratamento é individualiza-
do, pois para cada pessoa é 
prescrita uma dose diferen-
te, não há bula. E essa dose 
vai sendo ajustada confor-
me a necessidade”, explica 
o executivo.

A plataforma também 
tem uma área de apoio para 
a aquisição do medicamen-
to. Nela, o paciente obtém 
todas as informações ne-
cessárias, passo a passo, pa-
ra receber a autorização de 
importação. Segundo Albu-
querque, isso foi necessário 
porque, apesar de a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa) autorizar o 
uso de canabidiol já há al-
guns anos, não é qualquer 
farmácia que conta com o 
produto na prateleira. “É 
bom deixar claro que a pla-
taforma não vende, apenas 
ajuda no caminho, o que 
agiliza bastante o proces-
so”, ressalta.

A expectativa dos empre-
endedores é de forte cresci-
mento nos próximos anos. 
Até porque a demanda é al-
ta. Segundo dados disponi-
bilizados no site da Anvisa, 
até o final de 2020, 11 mil 
pacientes tinham licença 
para usar canabidiol no Bra-
sil. A previsão da agência é 
chegar a 30 mil este ano e a 
100 mil em 2022.
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Três perguntas: o mercado de educação financeira

Fluminense Industrial S.A.
CNPJ nº 27.626.647/0001-80

Balanços patrimoniais em 31/12/2020, 2019 e 01/01/2019 - (Em MR$)
Controladora Consolidado

2020 2019 01/01/19 2020 2019 01/01/19

Ativo
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Circulante 76 1.021 1.181 237.206 212.828 301.062
Caixa e equivalentes de caixa - - - 8.242 16.299 38.731
Aplicações financeiras vinculadas - - - 13.021 18.822 26.917
Contas a receber de clientes - - - 69.886 52.784 80.687
Estoques - - - 74.248 44.813 62.103
Tributos a recuperar - - - 61.568 67.727 84.460
Adiantamentos a fornecedores - - - 4.174 5.225 3.535
Dividendos a receber 76 1.021 1.181 - - -
Outros - - - 6.067 7.158 4.629
Não circulante 185.816 190.147 215.541 905.704 918.738 891.804
Instrumentos financeirosderivativos - - - - 938 -
Tributos a recuperar - - - 36.742 30.847 17.684
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - 80.775 69.533 33.899
Depósitos judiciais - - - 1.656 1.103 1.922
Direito de uso - - - 2.191 2.396 -
Investimentos 185.816 190.147 215.541 - - -
Imobilizado - - - 772.727 802.832 826.368
Intangível - - - 9.997 11.089 11.931
Outros - - - 1.616 - -
Total do ativo 185.892 191.168 216.722 1.142.910 1.131.566 1.192.866

Controladora Consolidado
2020 2019 01/01/19 2020 2019 01/01/19

Passivo
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Circulante 76 1.021 1.181 384.694 389.185 553.251
Fornecedores - - - 116.777 116.761 153.518
Antecipação de fornecedores a pagar - - - 37.408 11.491 40.752
Empréstimos e financiamentos - - - 134.143 144.034 272.770
Duplicatas descontadas - - - 16.097 20.858 8.298
Arrendamento mercantil - - - 383 733 -
Instrumentos financeiros derivativos - - - 1.037 - 2.857
Impostos, taxas e contribuições a pagar - - - 58.275 58.971 36.834
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - - 14.301 23.846 30.655
Adiantamentos de clientes - - - 4.590 8.112 3.974
Dividendos a pagar 76 1.021 1.181 98 1.382 1.542
Outros - - - 1.585 2.997 2.051
Não circulante - - - 522.775 501.382 366.388
Fornecedores - - - 7.737 11.671 8.179
Empréstimos e financiamentos - - - 322.126 310.514 252.276
Arrendamento mercantil - - - 1.808 1.663 -
Instrumentos financeiros derivativos - - - 353 424 861
Subvenção governamental diferida - doação - - - 35.984 35.984 35.984
Provisão para contingências - - - 19.404 17.817 16.884
Impostos, taxas e contribuições a pagar - - - 134.005 119.588 48.436
IR e contribuição social diferidos - - - 1.358 3.721 3.768
Patrimônio líquido 185.816 190.147 215.541 235.441 240.999 273.227
Capital social 102.571 102.571 102.571 102.571 102.571 102.571
Reserva de lucros e legal 56.230 51.503 76.013 56.230 51.503 76.013
Ajuste de avaliação patrimonial 27.015 36.073 36.957 27.015 36.073 36.957
Participação de acionistas não controladores - - - 49.625 50.852 57.686
Total do passivo e patrimônio líquido 185.892 191.168 216.722 1.142.910 1.131.566 1.192.866

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

 2020 2019 2020 2019
(reapresentado) (reapresentado)

Receita operacional líquida - - 928.874 798.316
Custo dos produtos vendidos - - (538.507) (498.234)
Lucro bruto - - 390.367 300.082
Receitas (despesas) operacionais (2.585) (25.113) (245.423) (222.991)
Despesas com vendas e logística - - (197.018) (176.729)
Despesas gerais e administrativas - - (65.673) (54.371)
Resultado de equivalência patrimonial (2.585) (25.113) - -
Outras receitas operacionais, líquidas - - 17.268 8.109
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos
 tributos sobre o lucro (2.585) (25.113) 144.944 77.091
Resultado financeiro líquido - - (157.163) (141.794)
Despesas financeiras - - (171.097) (154.757)
Receitas financeiras - - 13.934 12.963
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro (2.585) (25.113) (12.219) (64.703)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 8.986 32.834
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (2.585) (25.113) (3.233) (31.869)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a:
Acionistas controladores - - (2.585) (25.113)
Acionistas não controladores (648) (6.756)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

 2020 2019 2020 2019
(reapresentado) (reapresentado)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (2.585) (25.113) (3.233) (31.869)
Outros resultados abrangentes 
 Realização das reservas de reavaliação e ajuste
  de avaliação patrimonial, líquido de tributos (9.058) (884) (9.058) (884)
Total dos resultados abrangentes do período (11.643) (25.997) (12.291) (32.753)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Capital 
Social

Ajuste 
de 

ava-
liação 
patri-

monial

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

lucros

Resul-
tados 

acumu-
lados

Patrimônio 
líquido 

pertencente 
aos acio-

nistas 
contro- 
ladores

Partici-
pação de 
acionis-
tas não 

controla-
dores

Total 
do 

patri-
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/19 (reapresentado) 102.571 36.957 7.595 68.418 - 215.541 57.686 273.227
Prejuízo líquido do exercício - - - - (25.113) (25.113) (6.756) (31.869)
Realização de avaliação patrimonial líquida - (884) - 884 - - - -
Reversão da reserva de subvenção - - - (281) - (281) (78) (359)

Absorção de prejuízos acumulados
 com reservas de lucros - - - (25.113) 25.113 - - -

Saldos em 31/12/19 (reapresentado) 102.571 36.073 7.595 43.908 - 190.147 50.852 240.999
Prejuízo líquido do exercício - - - - (2.585) (2.585) (648) (3.233)
Realização de avaliação patrimonial,
 liquida de tributos - (9.058) - 9.058 - - - -
Reversão da reserva de subvenção - - - (1.746) - (1.746) (579) (2.325)
Absorção de prejuízos acumulados
 com reservas de lucros - - - (2.585) 2.585 - - -

Saldos em 31/12/20 102.571 27.015 7.595 48.635 - 185.816 49.625 235.441

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

Fluxos de caixa operacional
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Lucro (prejuízo) do exercício antes do IR e contribuição social (2.585) (25.113) (12.219) (64.703)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para perdas de crédito esperadas - - 176 658
Provisão para contingências - - 1.725 1.205
Provisão para obsolescência de estoque 1.000 518
Reversão de reserva de subvenção - - (2.325) (248)
Depreciação e amortização - - 51.115 50.930
Baixas do ativo imobilizado - - 1.208 2.601
Juros e multas sobre impostos e parcelamentos - - 32.552 41.897
Juros, comissões e variação cambial não realizadas - - 43.348 66.345
Perdas (ganho) em operações de derivativos, não realizados - - 1.390 (4.672)
Lucro não realizado intragrupo - -
Resultado de equivalência patrimonial 2.585 25.113 - -
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber de clientes - - (19.237) 35.355
Estoques - - (28.483) 16.772
Adiantamentos concedidos - - 1.051 (1.690)
Tributos a recuperar - - 264 3.570
Outros ativos circulantes - - (511) (2.529)
Depósitos judiciais - - (553) 819
Fornecedores - - 19.329 (63.277)
Impostos e contribuições a recolher - - (23.450) 48.546
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - (9.545) (6.809)
Contingências - - (138) (272)
Adiantamento de clientes - - (8.283) 8.590
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais - - 48.414 133.606
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Crédito investimento - Fomentar - GO - - (1.418) 945
Dividendos recebidos 945 160 - -
Baixa na reavaliação de ativos - (111)
Aquisições do ativo imobilizado, líquidas - - (20.518) (28.441)
Resgastes de aplicação financeira - - 27.073 53.886
Aplicações financeiras - - (21.273) (45.791)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento 945 160 (16.136) (19.512)
Fluxos de caixa e equivalentes de caixa das atividades de financiamentos
Liquidação de operações de derivativos - - 514 440
Arrendamento mercantil - - (608) (713)
Pagamento de dividendos (945) (160) (1.284) (160)
Captação de empréstimos e financiamentos - - 83.175 146.622
Pagamento de empréstimos e financiamentos - - (122.132) (282.715)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento (945) (160) (40.335) (136.526)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa - - (8.057) (22.432)
Caixa e equivalentes no início do exercício - - 16.299 38.731
Caixa e equivalentes no final do exercício - - 8.242 16.299
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa - - (8.057) (22.432)

“As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos 
Srs. Acionistas na sede social da Companhia.”

Affonso José Silva - Técnico em Contabilidade - CRC-RJ 083351/O-0

Por Jorge Priori

Um dos mercados 
que mais tem 
chamado a aten-

ção nos últimos anos é o de 
educação financeira. Consi-
derando os diferentes níveis 
de conhecimento financeiro 
do brasileiro, esse mercado 
abarca quase toda a popu-
lação, desde a pessoa com 
conhecimento sofisticado, 
e que mesmo assim quer 
aprimorá-lo, à pessoa que 
não possui conhecimento 
algum, e que por isso paga 
um alto preço por suas de-
cisões financeiras equivoca-
das, muitas vezes sem ciên-
cia alguma.

A Leve é uma fintech que 
surgiu em 2020 com um 
modelo de negócio basea-
do em adiantamentos que 
seriam oferecidos a colabo-
radores de empresas com o 
pagamento sendo descon-
tado em folha. Rapidamen-
te, a fintech percebeu que, 
apesar de ser uma boa fer-
ramenta, o serviço só fun-
cionaria se fosse usado ade-
quadamente e em conjunto 
com um plano maior, neste 
caso, a educação financeira.

A fintech reestruturou 
seu modelo de negócio e 

passou a focar na educação 
financeira dos colaborado-
res que ganham até quatro 
salários mínimos. Conver-
samos sobre esse mercado, 
suas perspectivas e o mo-
delo de negócios da fintech 
com Gustavo Raposo, CEO 
e fundador da Leve. Ao to-
do, a fintech já soma R$ 11 
milhões em investimentos.

Como vocês veem o 
mercado brasileiro de 
educação financeira?

O estresse financeiro dos 
colaboradores pode impac-
tar diretamente nos custos 
da folha de pagamento de 
uma empresa. Isso acon-
tece porque colaboradores 
com dívidas, preocupados 
com contas atrasadas ou 
com problemas de plane-
jamento financeiro acabam 
sendo menos produtivos do 
que deveriam em suas ho-
ras de trabalho. O estresse 
financeiro é precursor de 
diversos problemas, tanto 
emocionais quanto de saú-
de física.

Eu costumo falar muito 
aqui, que a gente vai cons-
truir uma companhia da 
próxima geração. Quando 
você olha todos os outros 
players que possuem educa-

ção financeira no pit, vemos 
que ela é apenas um suporte 
para vender cada vez mais 
produtos. Nós invertemos a 
lógica. O acompanhamento 
financeiro é o nosso carro-
-chefe, e o produto é a con-
sequência.

O mercado está aque-
cido. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela con-
sultoria em saúde Mercer 
Marsh Benefícios, 48% das 
empresas ouvidas disseram 
adotar algum benefício cor-
porativo moderno. E vale 
lembrar que os benefícios 
corporativos funcionam 
como uma espécie de com-
bustível e premiação. É nes-
se momento que a empresa 
e seus colaboradores saem 
ganhando, pois essa sensa-
ção – também chamada de 
bem-estar financeiro – faz 
com que a pessoa se com-
prometa ainda mais com 
o trabalho, trazendo bons 
resultados, além de um am-
biente feliz.

Quais são as perspec-
tivas desse mercado? É 
possível ter uma ideia do 
seu tamanho?

Um dos aspectos que 
mais contribuem para o não 
crescimento profissional de 

uma pessoa é, sem dúvida, 
a sua situação financeira. 
Recentemente, realizamos 
uma pesquisa com 700 co-
laboradores de 16 empresas 
que atendemos em todo 
o Brasil. O levantamento 
apontou que 55% dos tra-
balhadores gastam tudo 
ou mais do que recebem. 
Quando o assunto é geren-
ciamento de dívidas (finan-
ciamentos, empréstimos e 
parcelamento de cartão de 
crédito), 25% têm mais dí-
vidas do que podem pagar; 
46% têm dívidas, mas con-
seguem manter sob contro-
le; e 29% garantem não ter 
dívidas.

Eu vou além com outros 
dados. O brasileiro médio é 
cinco vezes menos letrado 
financeiramente que o ame-
ricano pertencente à mes-
ma classe. Essa ignorância 
financeira dá espaço para 
as instituições financeiras 
tradicionais empurrarem di-
versos produtos.

O mercado é exatamen-
te do tamanho da popula-
ção brasileira menos 3%, 
porém, acredito que todo 
mundo olha isso como um 
instrumento para vender 
mais crédito para esse pú-
blico. É sempre “vou te dar 

educação financeira para 
poder vender mais crédi-
to aqui na tua base”. Nós 
pensamos um pouco dife-
rente. O nosso foco hoje é 
educar financeiramente es-
sa pessoa para que ela con-
fie na gente.

Como funciona o mo-
delo de negócio da Leve?

A Leve é uma fintech que 
oferece a combinação de 
um assistente pessoal a uma 
rede de soluções financeiras 
para contornar as dificul-
dades da “vida real”, como 
renegociar dívidas. O nosso 
objetivo é permitir que os 
colaboradores que hoje pre-
cisam de ajuda com finan-
ças voltem a enxergar pos-
sibilidades para a realização 
de sonhos. Para isso, a Leve 
é contratada por empresas 
de segmentos e portes va-
riados, que disponibilizam 
o benefício aos seus profis-
sionais.

A fintech surgiu após 
vermos que faltava um 
pouco mais de apoio por 
parte das empresas que, 
supostamente, ajudavam a 
resolver o stress financeiro 
dos trabalhadores. É uma 
ferramenta importante no 
pacote de acolhimento do 

colaborador, pois apenas 1 
em cada 17 colaboradores 
fala sobre o problema com 
a empresa.

Oferecemos atendimen-
to 100% humanizado via 
aplicativo, onde consulto-
res financeiros ajudam os 
colaboradores a superarem 
desafios e realizarem so-
nhos. Criamos a figura do 
Gerente do Bem, que pega 
na mão do colaborador e o 
ajuda a encontrar a melhor 
solução para o seu proble-
ma financeiro. E caso haja 
necessidade de contratar 
algum produto, o Gerente 
do Bem realiza o processo 
estratégico de pesquisa e só 
depois apresenta a melhor 
opção com sugestões que a 
pessoa geralmente não teria 
acesso sozinha.

A Leve faz o monito-
ramento da saúde finan-
ceira dos colaboradores e 
reporta os dados aos RHs 
das empresas. Já ajudamos 
mais de mil pessoas. Hoje, 
mais de 20 empresas ofe-
recem o serviço da Leve 
como benefício, incluindo 
MaxMilhas, Amaro, Go-
Case, RdStation, Universi-
dade Estácio de Sá, Grupo 
Moura, WAP, Imagina-
rium, Movidesk e Pipefy.
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Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 07.282.377/0001-20 - NIRE: 35.300.321.707
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de Agosto de 2021

1. Data, Hora e Local: 19 de agosto de 2021, às 10 horas, na sede da Energisa Sul-Sudeste - Distri-
buidora de Energia S.A. (“Companhia”), na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, km 455 mais 600 me-
tros Parte B, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: 
Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, verifican-
do-se a composição de quórum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Ad-
ministração. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivan Muller Botelho e secretariados pelo 
Sra. Keili Uema do Carmo Villibor. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 3ª (terceira) emissão de notas 
promissórias comerciais da Companhia (“Notas Promissórias”) em três séries, composta por 22 (vinte 
e duas) notas promissórias comerciais da Emissora, sendo (i) 2 (duas) Notas Promissórias da 1ª (pri-
meira) Série; (ii) 2 (duas) Notas Promissórias da 2ª (segunda) Série; e (iii) 18 (dezoito) Notas Promis-
sórias da 3ª (terceira) Série, no montante total de  R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) 
(“Emissão”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de 
julho de 2015 (“Instrução CVM 566”), que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, 
nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a auto-
rização à Diretoria da Companhia para, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, praticar 
todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitan-
do a: (a) a contratação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais para reali-
zar a colocação das Notas Promissórias no âmbito da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”); (b) a 
contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, incluindo os sistemas de 
distribuição e negociação das Notas Promissórias nos mercados primário e secundário, instituição fi-
nanceira para atuar como banco mandatário e custodiante da guarda física das Notas Promissórias 
(“Banco Mandatário” e “Custodiante”, respectivamente), a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 
(“B3”), os assessores legais e a instituição representante dos titulares das Notas Promissórias (“Agen-
te Fiduciário”), entre outros; e (c) a negociação e celebração dos instrumentos (inclusive eventuais 
aditamentos e retificações) necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita; (iii) a autorização 
para que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 
2 (dois) Diretores da Companhia tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário, 
bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à implementação da Emissão e 
da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, rela-
cionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após exame e discus-
são da matéria constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da 
Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Autorizar a lavra-
tura da presente ata em forma de sumário. 5.2. Autorizar a Emissão e a Oferta Restrita, com as seguin-
tes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas nas cártulas das 
Notas Promissórias: (a) Número da Emissão: A Emissão representa a 3ª (terceira) emissão de notas 
promissórias comerciais da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de 
R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo), 
sendo que será de (i) R$8.998.709,96 (oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e nove 
reais e noventa e seis centavos) para a 1ª (primeira) Série (“Primeira Série”); (ii) R$9.529.102,26 (nove 
milhões, quinhentos e vinte e nove mil, cento e dois reais e vinte e seis centavos) para a 2ª (segunda) 
Série (“Segunda Série”) e (iii) R$91.472.187,78 (noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e dois 
mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) para a 3ª (terceira) Série (“Terceira Série”); 
(c) Séries e Quantidade de Notas Promissórias: As Notas Promissórias serão emitidas em três sé-
ries, composta por 22 (vinte e duas) notas promissórias comerciais da Emissora, sendo (i) 2 (duas) 
Notas Promissórias da Primeira Série; (ii) 2 (duas) Notas Promissórias da Segunda Série; e (iii) 18 
(dezoito) Notas Promissórias da Terceira Série; (d) Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário 
das Notas Promissórias será de (i) R$4.499.354,98 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) para a Primeira Série; (ii) R$4.764.551,13 
(quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centa-
vos) para a Segunda Série e (iii) R$5.081.788,21 (cinco milhões, oitenta e um mil, setecentos e oitenta 
e oito reais e vinte e um centavos) (em conjunto ou isoladamente, o “Valor Nominal Unitário”); (e) Ga-
rantia: Em garantia ao integral e pontual cumprimento das obrigações pecuniárias, principais e aces-
sórias, decorrentes da emissão das Notas Promissórias, as Notas Promissórias contarão com aval da 
Energisa S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na 
cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n° 80 (parte), Centro, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 00.864.214/0001-06 (“Avalista” ou “Controladora”), nos termos do Decreto nº 
57.663, de 24 de janeiro de 1966, e no que couber do artigo 897 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), respondendo a Avalista, de maneira irrevogável 
e irretratável, como devedora solidária e principal pagadora de 100% (cem por cento) de toda e qual-
quer obrigação pecuniária prevista nas Notas Promissórias, até sua plena liquidação (“Aval”); (f) For-
ma, Circulação e Comprovação de Titularidade: As Notas Promissórias serão emitidas sob a forma 
cartular e nominativa, sendo sua circulação por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência 
de titularidade, observado o disposto no item (l) abaixo, e ficarão custodiadas perante o Custodiante. 
Enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação das Notas Comerciais se operará pelos regis-
tros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará as cártulas das 
Notas Promissórias ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3. Para todos os fins 
de direito, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse das cártulas e, adicional-
mente, para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, será reconhecido como com-
provante de titularidade o extrato expedido pela B3 em nome de seu respectivo titular; (g) Data de 
Emissão: A data de emissão das Notas Promissórias corresponderá à data da efetiva subscrição e 
integralização a ser definida nas cártulas das Notas Promissórias (“Data de Emissão”); (h) Prazo de 
Vigência e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado (conforme 
abaixo definido), de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo definido), de Oferta de 
Resgate Antecipado (conforme abaixo definido) e Resgate Obrigatório Total (conforme abaixo defini-
do), conforme se realizem, o vencimento final das Notas Promissórias se dará no prazo indicado nas 
cártulas das Notas Promissórias, sendo que (i) o prazo da Primeira Série será de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias contados da Data de Emissão, (ii) o prazo da Segunda Série será de 730 (sete-
centos e trinta) dias contados da Data de Emissão e (iii) o prazo da Terceira Série será de 1096 (mil e 
noventa e seis) dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento” e, em conjunto, as “Datas de 
Vencimento”); (i) Destinação de Recursos: Os recursos captados mediante a colocação das Notas 
Promissórias serão destinados à gestão ordinária dos negócios da Companhia; (j) Forma de Subscri-
ção, Preço de Integralização e Distribuição: Cada Nota Promissória será integralizada à vista, no ato 
da subscrição em moeda corrente nacional, na Data de Emissão pelo Valor Nominal Unitário. As Notas 
Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado primário exclusivamente por meio do 
MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição 
liquidada financeiramente de acordo com as normas da B3. Concomitantemente à liquidação, as Notas 
Promissórias serão depositadas em nome dos titulares no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. As 
Notas Promissórias poderão ser subscritas com ágio ou deságio, conforme definido no ato de subscri-
ção das Notas Promissórias, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio será o mesmo para 
todas as Notas Promissórias; (k) Negociação: As Notas Promissórias serão depositadas para negocia-
ção no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”) 
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas 
Promissórias depositadas eletronicamente na B3, observado que as Notas Promissórias somente po-
derão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários, por investidores qualifica-
dos, depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores profis-
sionais, conforme disposto nos artigos 2º, 3º, 13 e 15 da Instrução CVM 476, excetuadas as Notas 
Promissórias objeto de garantia firme de colocação pelo Coordenador Líder indicado no momento da 
subscrição das Notas Promissórias, na forma do inciso II do artigo 13 da Instrução CVM 476 condicio-
nada, ainda, ao cumprimento, pela Companhia, das obrigações definidas no artigo 17 da Instrução 
CVM 476; (l) Atualização Monetária: não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das 
Notas Promissórias; (m) Remuneração das Notas Promissórias: Sobre o Valor Nominal Unitário in-
cidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das ta-
xas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na in-
ternet (http://www.b3.com.br), acrescida de sobretaxa equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, observado o que vier 
a ser disposto nas cártulas das Notas Promissórias (“Remuneração”). A Remuneração será calculada 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a Data de Emis-
são até a Data de Vencimento, a data da Oferta de Resgate Antecipado, do Resgate Antecipado Facul-
tativo Total ou eventual Resgate Obrigatório Total das Notas Promissórias, conforme se realizem, ou a 
data de vencimento antecipado das Notas Promissórias em razão da ocorrência de um evento de ina-
dimplemento definido na cártula das Notas Promissórias, conforme o caso, de acordo com os critérios 
de cálculo do “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais - CETIP - 21”, que constarão das cártulas, 
obedecida a fórmula descrita nas cártulas das Notas Promissórias; (n) Resgate Antecipado Faculta-
tivo Total: A Companhia poderá, a seu critério, de forma unilateral, após 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da Data de Emissão, conforme previsto na Instrução CVM 566, em especial o artigo 5º, parágra-
fo 3º, resgatar antecipadamente a totalidade das Notas Promissórias (“Resgate Antecipado Facultativo 
Total”), mediante o pagamento (i) do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias, acrescido da 
Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do Resgate Antecipado 
Facultativo Total, bem como Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate; 
acrescido de (ii) de prêmio equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, considerando a quantidade de dias úteis a transcor-
rer entre a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total das Notas Promissórias e a Data de 
Vencimento das Notas Promissórias, incidente sobre o item (i) acima. O Resgate Antecipado Facultati-
vo Total deverá ser realizado mediante comunicação prévia: (i) por escrito à B3, ao Agente Fiduciário, 
ao Custodiante e ao Banco Mandatário, com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da data do 
Resgate Antecipado Facultativo Total; e (ii) por escrito aos titulares das Notas Promissórias, com cópia 
para o Agente Fiduciário, ou por meio de publicação de aviso aos titulares das Notas Promissórias nos 

jornais usualmente utilizados pela Companhia para suas publicações com, no mínimo, 3 (três) dias 
úteis de antecedência da data do Resgate Antecipado Facultativo Total, sendo que tal comunicação 
deverá informar a data, o local da realização, o procedimento de resgate e menção que o valor do 
resgate será equivalente ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração e de prêmio, nos ter-
mos acima. O pagamento das Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, com relação às Notas 
Promissórias (a) que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade 
com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não estejam depositadas eletronica-
mente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco Manda-
tário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em 
tesouraria, conforme disposto no parágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM 566; (o) Oferta de Resgate 
Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate an-
tecipado destinado à totalidade das Notas Promissórias (não sendo permitida oferta de resgate parcial 
das Notas Promissórias), com o consequente cancelamento das Notas Promissórias resgatadas 
(“Oferta de Resgate Antecipado”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Promissórias 
será equivalente ao Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias acrescido (i) da Remuneração, 
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento da Oferta de 
Resgate Antecipado; (ii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, 
se for o caso; e (iii) se for o caso, do prêmio de resgate, a ser indicado no edital da Oferta de Resgate 
Antecipado, que não poderá ser negativo. A Companhia realizará a Oferta de Resgate Antecipado por 
meio de comunicação enviada ao Agente Fiduciário, devendo divulgar, nos termos a serem descritos 
nas cártulas das Notas Promissórias, na data de envio da referida comunicação, anúncio aos titulares 
de Notas Promissórias ou por meio do envio de comunicação individual aos titulares de Notas Promis-
sórias, com cópia para o Agente Fiduciário (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), no qual deverá 
descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo: (i) se houver, o valor do 
prêmio de resgate antecipado a ser oferecido pela Companhia, que não poderá ser negativo; (ii) a for-
ma de manifestação à Companhia, com cópia ao Agente Fiduciário, dos titulares de Notas Promissó-
rias que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado o prazo a ser descrito nas 
cártulas das Notas Promissórias; (iii) a data efetiva para o resgate antecipado das Notas Promissórias 
e o pagamento das quantias devidas aos titulares de Notas Promissórias, que deverá ser um dia útil; 
(iv) se haverá adesão mínima para realização do resgate antecipado; e (v) as demais informações ne-
cessárias para a tomada de decisão pelos titulares de Notas Promissórias e para a operacionalização 
da Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia deverá: (i) na data de término do prazo de adesão à 
Oferta de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário se o resgate antecipado das Notas 
Promissórias será efetivamente realizado; e (ii) com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data 
do resgate antecipado, comunicar ao Custodiante, ao Banco Mandatário, à B3 e ao Agente Fiduciário 
a data do resgate antecipado. O pagamento das Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, 
com relação às Notas Promissórias (a) que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado 
em conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não estejam deposi-
tadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do 
Banco Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua 
manutenção em tesouraria, conforme disposto no parágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM 566; 
(p) Resgate Obrigatório Total: A Companhia deverá resgatar antecipadamente de forma unilateral a 
totalidade das Notas Promissórias nos casos a serem previstos nas cártulas das Notas Promissórias, 
pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida até a data do seu efetivo resgate, 
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo Resgate Obrigatório Total, 
bem como Encargos Moratórios, se houver, e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Companhia, sem pagamento de qualquer prêmio (“Resgate Obrigatório Total”). O Resgate Obrigatório 
Total será realizado mediante: (a) publicação de aviso, nos termos a serem descritos na cártula das 
Notas Promissórias, ou (b) envio de comunicação individual aos titulares de Notas Promissórias, com 
cópia para o Agente Fiduciário e à B3, com 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do efetivo 
Resgate Obrigatório Total, sendo que na referida comunicação de Resgate Obrigatório Total deverá 
constar: (i) a data do Resgate Obrigatório Total, que deverá ser um dia útil; e (ii) outras informações 
necessárias à operacionalização do Resgate Obrigatório Total e que sejam consideradas relevantes 
pela Companhia para conhecimento dos titulares de Notas Promissórias. Os titulares das Notas Pro-
missórias, o Agente Fiduciário, a B3 e o Banco Mandatário deverão ser comunicados pela Companhia 
com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência, das datas estipuladas para a realização do Res-
gate Obrigatório Total. O pagamento das Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, com rela-
ção às Notas Promissórias (a) que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em 
conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não estejam depositadas 
eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco 
Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manuten-
ção em tesouraria, conforme disposto no parágrafo 4º, artigo 5°, da Instrução CVM 566; (q) Local e 
Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: Os pagamentos referentes às 
Notas Promissórias serão realizados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, para 
as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, ou, para as Notas Promissórias que não 
estiverem depositadas eletronicamente na B3, diretamente na sede da Companhia ou em conformida-
de com os procedimentos adotados pelo Banco Mandatário, conforme aplicável. O pagamento do Valor 
Nominal Unitário, bem como da Remuneração das Notas Promissórias e os valores relativos aos En-
cargos Moratórios, serão realizados pela Companhia aos titulares das Notas Promissórias em uma 
única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Notas 
Promissórias em razão da Oferta de Resgate Antecipado, do Resgate Antecipado Facultativo Total ou 
do eventual Resgate Obrigatório Total das Notas Promissórias, conforme se realizem, ou do vencimen-
to antecipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, nos termos a serem previstos nas 
cártulas das Notas Promissórias; (r) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo 
atraso imputável à Companhia no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Pro-
missórias, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial, a: (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensató-
ria, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) juros de mora calculados pro rata 
temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por 
cento) ao mês sobre o montante devido e não pago; além das despesas incorridas para cobrança 
(“Encargos Moratórios”); (s) Prorrogação dos Prazos: Caso uma determinada data de vencimento 
coincida com dia que não houver expediente bancário no local de pagamento das Notas Promissórias, 
considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação decorrente 
das Notas Promissórias, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores 
a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipóte-
se em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com dia útil, observado 
que a expressão “dia(s) útil(eis)” significa qualquer dia, exceção feita aos sábados, domingos e feriados 
declarados nacionais na República Federativa do Brasil; (t) Vencimento Antecipado: As Notas Pro-
missórias estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado, as quais serão 
definidas nas cártulas, devendo a Companhia, na hipótese de efetiva decretação de vencimento ante-
cipado das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, resgatar a totalidade das Notas Promissó-
rias, com o seu consequente cancelamento, obrigando-se a realizar o pagamento do Valor Nominal 
Unitário, acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios eventualmente devidos, calculada pro 
rata temporis desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento, além dos demais encar-
gos devidos, nos termos da cártula das Notas Promissórias (“Vencimento Antecipado”). Uma vez de-
clarado o vencimento antecipado das Notas Promissórias, o Agente Fiduciário deverá enviar imediata-
mente notificação à B3 informando sobre o vencimento antecipado das Notas Promissórias; 
(u) Colocação: As Notas Promissórias serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços 
restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação com rela-
ção à totalidade das Notas Promissórias, com a intermediação do Coordenador Líder, tendo como 
público alvo investidores profissionais, assim definidos na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 
2021 (“Investidores Profissionais”). As Notas Promissórias poderão ser ofertadas a, no máximo, 75 
(setenta e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas por, no máximo, 50 (cinquenta) 
Investidores Profissionais. Não será permitida a distribuição parcial das Notas Promissórias; (v) Agen-
te Fiduciário: A Companhia constituirá e nomeará a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, instituição financeira com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.343.682/0001-38, como agente fiduciário para representar a comunhão dos interesses dos titulares 
das Notas Promissórias (“Agente Fiduciário”); e (w) Demais Características: As demais característi-
cas das Notas Promissórias, da Emissão e da Oferta Restrita encontrar-se-ão descritas nas cártulas 
das Notas Promissórias e nos demais documentos pertinentes. 5.3. Autorizar, desde já, a Diretoria da 
Companhia a tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da 
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a: (a) acontratação do Coordenador Líder, bem como 
dos demais prestadores de serviços relacionados à realização da Emissão, inclusive dos sistemas de 
distribuição e negociação das Notas Promissórias nos mercados primário e secundário, Banco Manda-
tário e Custodiante, assessores legais e Agente Fiduciário, fixando-lhes os respectivos honorários; (b) 
a negociação e celebração dos instrumentos (inclusive eventuais aditamentos e retificações) necessá-
rios à realização da Emissão; e (c) ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Compa-
nhia, relacionados às deliberações acima. 5.4. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha 
a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da Companhia tome todas as 
providências e realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer do-
cumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita. 5.5. Ratificar todos os atos relati-
vos à Emissão e à Oferta Restrita que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Compa-
nhia, inclusive a outorga de procurações. 6. EncErramEnto: Não havendo mais nada a ser tratado, o 
Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, de-
pois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Ivan Muller Bo-
telho. Secretária: Keili Uema do Carmo Villibor. Conselheiros: Ivan Muller Botelho, Ricardo Perez Bote-
lho e Marcelo Silveira da Rocha . Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A. 
Keili Uema do Carmo Villibor - Secretária.

Investimento em rodovias cai R$ 11,1 bi em10 anos

A queda dos inves-
timentos públicos 
para manutenção, 

adequação e construção de 
rodovias na última década 
preocupa senadores da Co-
missão de Agricultura e Re-
forma Agrária (CRA). En-
quanto em 2010 o governo 
federal aplicou R$ 17,86 
bilhões para essas obras, no 
ano passado os recursos ca-
íram para R$ 6,74 bilhões, 
20% do valor. O assunto 
foi debatido em audiência 
pública nesta quinta-feira.

O diretor do Departa-
mento de Política e Plane-
jamento Integrado do Mi-
nistério da Infraestrutura, 
Tito Lívio Pereira Queiroz 
e Silva reforçou a necessi-
dade de ampliação da logís-
tica rodoviária no país. Ele 
apresentou projeções do 
governo que apontam a ne-
cessidade de recursos para 
o setor da ordem de R$ 11,5 

bilhões anuais até 2035. E 
ressaltou que o maior desa-
fio é obter o dinheiro públi-
co para suprir as carências 
do setor. 

Para o presidente da 
Comissão, senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO), a di-
minuição de investimentos 
se reflete na situação pre-
cária das vias federais que, 
segundo ele, coloca em ris-
co todos os usuários e au-
menta as dificuldades para 
o transporte de cargas. As 
consequências apontadas 
pelo parlamentar, além do 
encarecimento do frete, são 
o comprometimento do de-
sempenho e da competitivi-
dade da indústria e da agri-
cultura, elevando o custo 
dos alimentos. “É evidente 
que essa redução também é 
reflexo da economia do pa-
ís, que cresceu apenas 0,3% 
na última década. Ou seja, 
faltam recursos públicos e 

privados para investimento 
em infraestrutura em nosso 
país”, observou. 

O senador Esperidião 
Amin (PP-SC) demonstrou 
pessimismo quanto à pos-
sibilidade de aumento dos 
investimentos públicos no 
setor. Para ele, não é certe-
za de sucesso o modelo de 
parcerias público-privadas 
(PPPs), que “sempre exi-
ge subsídios e garantias e 
também requer dinheiro 
público”. Amin conside-
rou ainda a modalidade de 
licitação por menor preço 
“a maior barbaridade que 
se fez no país”. Ao ressal-
tar que há impunidade nas 
licitações e nas regulações 
de contratos no Brasil, o 
parlamentar citou o exem-
plo do projeto da BR-101, 
em Santa Catarina, onde 
a empresa vencedora da 
concorrência decretou sua 
própria inadimplência. 

“É a única ação pública 
que assinei na vida: con-
tra a concessionária, que 
já mudou, contra o então 
Ministério dos Transpor-
tes, agora Ministério da 
Infraestrutura, e a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). Pelo 
contrato [a obra] deveria ter 
sido inaugurada em feverei-
ro de 2012. Já sofreu reajus-
te de R$ 1,1 bilhão, que já 
está sendo pago, conforme 
aprovado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
sem que nenhuma multa 
tenha sido aplicada”, pro-
testou. 

Gurgacz afirmou a con-
cessão e a privatização das 
rodovias federais, transfe-
rindo o custo de manuten-
ção para os usuários, tam-
bém não têm dado conta 
de realizar os investimentos 
previstos e, portanto, não 
podem ser consideradas 

bem-sucedidas. Segundo o 
senador, dos oito trechos 
cedidos na última etapa do 
programa federal até 2018, 
um foi cassado e os demais 
enfrentam processos de 
ajustes que podem resultar 
em sua caducidade ou de-
volução. 

Segundo a Agência Se-
nado, dos 12 leilões de 
rodovias previstos inicial-
mente para 2021, con-
forme Gurgacz, apenas 6 
devem ser leiloados este 
ano, segundo informações 
do Programa de Parceria 
de Investimentos do Mi-
nistério da Infraestrutura. 
Apenas o leilão da BR-163 
(do Mato Grosso ao Pa-
rá), e da BR-153 (ligando 
Goiás ao Tocantins) foram 
realizados este ano, disse. 
O senador anunciou que 
a comissão vai enviar um 
documento ao Ministério 
da Infraestrutura e à Agên-

cia Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) 
com contribuições para 
evitar a judicialização das 
concessões. 

Nesta quarta-feira (18) 
foi lançado o edital de con-
cessão da BR-116, trecho 
Rio-Santos, e o leilão deve 
ser no dia 29 de outubro. 
As demais concessões de-
vem ser feitas até o final do 
ano, com previsão de inves-
timentos privados contra-
tados da ordem de R$ 100 
bilhões para um período 
de 30 anos. Enfim, que-
remos que essas parcerias 
com a iniciativa privada 
deem certo, para que esses 
investimentos aconteçam 
e para que o governo tam-
bém faça sua parte, com 
os investimentos públicos 
necessários para melhorar a 
infraestrutura do país, pois 
o maior gargalo do Brasil 
está no transporte.:

Novo produto 
negociado na B3 
replica o índice Nasdaq

Hub de informações sobre 
países ibero-americanos

A Federação Ibero-ame-
ricana de Fundos de Inves-
timento (Fiafin) divulgou 
o balanço de suas ativida-
des no primeiro trimestre 
de 2021. No período, fo-
ram iniciados os primeiros 
projetos da diretoria que 
assumiu a entidade para 
biênio 2020-2022. Um dos 
projetos em andamento é 
a reformulação do site pa-
ra torná-lo um hub de in-
formações e estatísticas da 
Ibero-américa (conjunto de 
países de língua espanhola 
ou portuguesa, principal-
mente na América Latina). 
A previsão de lançamento é 
em 2022.

“Estamos retomando as 
ações previstas para o ano 
passado, já que muitas fo-
ram pausadas por conta da 
pandemia”, explicou Zeca 
Doherty, superintendente-

geral da Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima), que ocu-
pa a vice-presidência da fe-
deração.

Também está no radar a 
elaboração de um estudo 
com o marco regulatório do 
setor de fundos. Ele listará 
todas as regras aplicáveis a 
cada país que participa da 
entidade, facilitando a con-
sulta e acesso à regulação. 
Outra iniciativa é a busca 
por uma maior interação 
com a Cosra (Conselho 
dos Reguladores de Valores 
Mobiliários das Américas) e 
a Iosco (Organização Inter-
nacional das Comissões de 
Valores). A intenção é pro-
mover a aproximação das 
entidades com a definição 
de uma agenda de encon-
tros recorrentes.

A B3 começou na quar-
ta-feira a negociar cotas de 
mais um ETF (Exchange-
Traded Fund), o Hashdex 
Nasdaq Ethereum Refe-
rence Price Fundo de Índi-
ce. Sob o ticker ETHE11, 
o produto replica o índice 
Nasdaq Ether Reference 
Price, que traz em tempo 
real o preço de referência 
da criptomoeda Ether.

Com o nome de pregão 
HASHDEX ETH, o fundo 
gerido pela Hashdex Gestora 
de Recursos fornece a possi-
bilidade para o investidor de 
alocar em sua carteira a se-
gunda maior criptomoeda do 
mercado, de forma regulada, 
e é destinado para o público 
investidor geral.

“A B3 está atenta para 
viabilizar as demandas do 

mercado e proporcionar 
mais diversificação aos in-
vestidores. Com este lan-
çamento, a B3 possui hoje 
cinco ETFs referenciados 
em critptoativos na B3, 
dando ao investidor a pos-
sibilidade de diversificar 
ainda mais seus investimen-
tos”, disse Raphael Saleme, 
Superintendente de Rela-
cionamento com clientes 
Institucionais da B3.

 A forma de investir em 
ETF é muito similar ao in-
vestimento em ações. Os 
investidores devem adqui-
rir os produtos que mais se 
alinham a sua estratégia e 
perfil, levando em conside-
ração que o produto possi-
bilita a diversificação, renta-
bilidade e menor exposição 
ao risco.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA 
COMPANHIA REALIZADA EM 24/04/2021

DIA, HORA E LOCAL: Em 24 de abril de 2021, as 11:00 horas, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, n° 
90, Grupo 2.001, Centro, Rio de Janeiro, RJ. PRESENÇAS: Acionistas 
representando 100 % (cem por cento) das ações em circulação da 
Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos 
Acionistas. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço 
Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
publicado no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do 
Rio de janeiro nas edições de 03 de março 2021. CONVOCAÇÃO: 
Convocação dispensada nos termos do Art. 124 da Lei n° 6.404/76, face 
à presença da totalidade de acionistas. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena 
Pereira - Presidente; Sra. Nanci Turíbio Guimarães - Secretária. ORDEM 
DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar as Contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício; (iii)  eleger os  membros 
do Conselho de Administração da Companhia; (iv) nomear o novo 
Presidente do Conselho de Administração e (v) fixar a remuneração 
anual global da Administração. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, 
o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% 
de ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia 
Geral.  Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão 
dos itens da pauta. Após os debates, foi deliberado aprovar, por 
unanimidade de votos, conforme proposta da administração, o que 
se segue: (i) aprovação do Relatório da Administração, do Balanço 
Patrimonial e das demais demonstrações financeiras e do Parecer dos 
Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020; (ii) A administração comunicou que no encerramento 
do exercício de 2020 auferiu um lucro equivalente a R$ 214.351,78 
(duzentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta 
e oito centavos). Considerando que a Companhia apresentava, em 
31/12/2020, um prejuízo acumulado equivalente a R$ 2.001.451,72 
(dois milhões, um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e 
dois centavos) todo o lucro apurado será revertido para compensação 
do prejuízo acumulado da Companhia, nos termos do §1º do artigo 37 
do seu  Estatuto Social. Em decorrência desse evento os acionistas 
foram informados que não haverá distribuição de dividendos; (iii) foram 
aprovadas as nomeações, para membros do Conselho de Administração 
da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada até 30 de abril de 2023, do Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, 
brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial à Avenida 
República do Chile, nº 230, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ,  carteira de 
identidade nº  07044813-9  expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o n 840.551.707-34; Sra. Márcia de Luca Micheli, brasileira, casada, 
economista, com endereço comercial  na Rua Mena Barreto, 143, Rio de 
Janeiro – RJ,  CPF/MF nº 021.396.537-26, R.G. nº 08.453.990-7 IFP/RJ; 
Sra. Juleika Cristina Ferreira de Carvalho, brasileira, solteira, contadora, 
com endereço comercial à Av. Assis Chateaubriand, 264 - 2º andar - 
Floresta - Belo Horizonte - MG, carteira de identidade nº  15086715 
expedida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.438.346-48 e 
o Sr. Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, com 
endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º 
andar Itaim Bibi, São Paulo, SP, Inscrito no CPF/MF sob o nº 749.689.716-
72 e portador da Carteira de Identidade de nº MG 5.225.689, expedida 
pelo SSP/MG, (iv) foi aprovada a nomeação do Sr. Cesar Avidos 
Juruena Pereira, já qualificado acima, para a presidência do Conselho 
de Administração. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus 
cargos mediante lavratura e assinatura de termo de posse, como anexo 
a esta Ata, que serão devidamente registrados em órgão do comercio 
competente, atendendo os dispositivos descritos no §2º do artigo 18 do 
Estatuto Social da Companhia, bem como o disposto no inciso II, do art. 
37 da Lei n° 8.934. de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo 
art. 4° da Lei n° 10.194 de 14 de fevereiro de 2001. Os Conselheiros ora 
eleitos declaram, nos termos da lei, que não estão impedidos de exercer 
o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de 
condenação criminal; (v) Fixado o montante global de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais),  ficando a distribuição a cargo do Conselho 
de Administração  (vi) os acionistas autorizam a publicação do sumário 
da presente ata, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76 e 
delegam autorização para os membros do Conselho de Administração, 
com relação aos itens aprovados, para a adoção dos procedimentos 
cabíveis. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, 
suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, 
achada conforme e assinada pelos presentes.  Cesar Avidos Juruena 
Pereira - Presidente, Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na 
Jucerja registro nº 00004147562 no dia 16/07/2021.
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ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2021

DIA, HORA E LOCAL: Em 03 de maio de 2021, às 15:00 horas, na 
sede social da Companhia localizada na Rua São José, nº 90, grupo 
2.001, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: 
Realizada a convocação, nos termos do §1º do artigo 24 do Estatuto So-
cial da Companhia, na data de 26 de abril de 2021, mediante envio de 
e-mail a todos os Conselheiros. PRESENÇAS: Senhores Cesar Avidos 
Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Juleika Cristina Ferreira Car-
valho, Geraldo Henrique de Castro e, como convidada, Senhora Nanci 
Turibio Guimarães. MESA: Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; 
Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: (i) fixação, nos 
termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da re-
muneração individual dos administradores para o qual a Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 24 de abril de 2021, aprovou o montante global e 
(ii) Assuntos Gerais; DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião do Conselho 
de Administração e procedida à leitura da ORDEM DO DIA, deu-se início 
à sua discussão do item (i).  Os conselheiros deliberaram, por unanimida-
de de votos, pela fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatu-
to Social da Companhia, da remuneração individual dos administradores 
para o qual a Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 
2021, aprovou o montante global, conforme se segue: (a) Cada membro 
do Conselho de Administração da Companhia, além da Diretora Finan-
ceira e de Relações com Investidores perceberão, a título de pró-labore, 
remuneração líquida mensal equivalente ao salário mínimo vigente e (b) 
O Diretor Presidente perceberá, a título de pró-labore, remuneração líqui-
da mensal equivalente a R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta 
reais), sendo autorizado, desde já, a atualização da remuneração, a que 
faz jus o Diretor Presidente, pela variação anual acumulada (a) do IGPM 
(Índice Geral de Preço de Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas ou(b) do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado 
pela IBGE, a partir do mês de abril de 2022. Conforme autorizado na Reu-
nião do Conselho de Administração do realizada em 31 de julho de 2020, 
o Valor do pró-labore do Diretor Presidente foi atualizado pela variação 
acumulada do IPCA (Índice de Preço) do Consumo Amplo, divulgado pela 
IBGE entre os períodos de março/2020 a  março de 2021 (ambos índices 
divulgados nos meses de abril de 2020 e 2021).Os demais membros da 
Administração terão seus valores ajustados na data de vigência do novo 
valor do salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor. Resta estabe-
lecido, ainda, que as remunerações, ora aprovadas, perdurarão vigentes 
até a próxima reunião do Conselho de Administração que tiver como pauta 
de deliberação a fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Esta-
tuto Social da Companhia, da remuneração individual dos membros da 
administração para o qual a Assembleia Geral Ordinária,  a ser realizada 
até 30 de abril de 2022, aprovar o montante global. O senhor Presidente 
abriu os debates para o item (ii) da ORDEM DO DIA.  Após discussão, foi 
autorizado o do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
FGTS, sem vínculo empregatício calculado sobre as remunerações pagas 
aos membros da administração. Após deliberações, a Sra Nanci, Diretora 
Financeira e de Relações com Investidores da Companhia disponibilizou 
aos senhores conselheiros (a) Certidão de Adimplemento da Companhia 
perante a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e (b) Relatório 
emitido pela Consultoria Jurídica Bar e Dias quanto ao andamento das 
questões jurídicas da Companhia encaminhadas àquela Consultoria. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e 
assinada pelos presentes.  Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021. Cesar 
Avidos Juruena Pereira - Presidente, Nanci Turibio Guimarães - Secretária 
e Nanci Turibio Guimarães - Convidada. Arquivada na Jucerja registro nº 
00004123048 no dia 09/07/2021. 
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REDE ÂNCORA RJ IMPORTADORA, EXPORTADORA 
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. 

CNPJ/MF nº 09.017.015/0001-37
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 
A Rede Âncora RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto 
Peças S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores 
Acionistas, para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria, que será realizada de forma presencial, no dia 26 de agosto de 2021, no 
Montblanc Apart Hotel Duque de Caxias, localizado na Rua Passos da Pátria, 
nº 105, Centro,  Duque de Caxias/RJ, CEP 25071-220, às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas 
do exercício encerrado em 2019; 2) Aprovação das contas do exercício en-
cerrado em 2020; 3) Rerratificação do quadro consolidado de acionistas; 4) 
Rerratificação do capital social, com eventual alteração do estatuto social; 5) 
Alteração do estatuto social para inclusão do cargo de representante estadu-
al; 6) Eleger os Diretores e o representante estadual para o biênio 2022/2023 
e 7) Outros assuntos de interesse da Companhia. Rio de Janeiro/RJ, 17 de 
agosto de 2021. Flavio Leal Spinelli - Diretor Administrativo.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF 10.939.209/0001.79

Edital de Convocação AGO. Ficam os Senhores associados do Instituto de 
Educação, Pesquisa e Gestão em Saúde (IEPEGES) convidados a se reuni-
rem em AGO, a ser realizada no dia 30/08/2021, às 10:00hs, na sede social 
do IEPEGES na Av. das Américas, nº 6205, sala 201, cidade e estado do Rio 
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: (i) Apreciar o Re-
latório da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (ii) Apreciar as metas e diretrizes estipuladas pelo 
Conselho de Gestão. Informações Gerais: Os associados deverão apresentar 
na sede do IEPEGES, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência, o documento de identidade e/ou documento societário pertinente que 
comprove a representação legal, com reconhecimento da firma do outorgante. 
RJ, 18/08/2021.  Hugo Tannus Furtado de Mendonça Filho - Presidente do Con-
selho de Gestão. Charles Souleyman Al Odeb - Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação MONITÓRIA, movida por JOSÉ AREAS DA SILVA

em face de NORIVAL FERNANDES DA SILVA
e OUTRA, processo nº 0006593-62.2004.8.19.0208

(2004.208.006628-2), na forma abaixo:
A Dra. CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA, Juíza da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a NORIVAL FERNANDES DA SILVA
e VERA LUCIA LOBATO DA SILVA, que em 1º/9/21, às 12:00 hs.,
no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
3/9/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 1º RGI,
matrícula nº 89.539, Rua Hermínia nº 22 apto 01 - Cobertura –
Cachambi - RJ, avaliado as fls. 445/446 em 19/12/18, por R$
200.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art.
889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 8/7/
21. Eu, Cristina Raquel de Moura Frambach, Chefe de Serventia,
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. CRISTINA GOMES CAMPOS
DE SETA, Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 38ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,

extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE ARACATY

em face de RENATO HENRIQUE SCHEIDEMANTEL,
processo nº 0245374-57.2017.8.19.0001, na forma abaixo:

A Dra. MILENA ANGÉLICA DRUMOND MORAIS DIZ, Juíza da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a RENATO HENRIQUE
SCHEIDEMANTEL, que em 1º/9/21, às 11:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 3/9/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 26567,
Rua Domingos Ferreira nº 221 apto 403 - Copacabana - RJ,
avaliado as fls. 219/220 em 14/12/20, por R$ 620.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra,
no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art.
892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art.
889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 5/8/
21. Eu, Sueli Aparecida de Carvalho, Chefe de Serventia, o fiz
digitar e subscrevo. (ass) Dra. MILENA ANGÉLICA DRUMOND
MORAIS DIZ, Juíza de Direito.

Desenvolver soluções  
para descarbonização 
Vale e Terniums estudam planta de briquetes de minério de ferro

A Vale assinou um 
Memorando de 
E n t e n d i m e n t o 

com a Ternium S.A, uma 
das maiores siderúrgicas 
da América Latina, no qual 
ambas concordaram em en-
contrar soluções para redu-
ção das emissões de CO2. A 
Vale diz que pretende redu-
zir 15% das emissões líqui-
das até 2035. A assinatura 
do memorando foi comu-
nicada nesta quinta-feira. 
As empresas não estabele-
ceram quando os estudos 
de viabilidade econômica 
serão realizados.

Os estudos de viabilidade 
econômica irão considerar 
potenciais investimentos 
em uma planta de briquetes 
de minério de ferro locali-
zada nas instalações da Ter-
nium Brasil, em Santa Cruz, 
no Rio de Janeiro. Além dis-
so, está no escopo construir 
uma planta para produzir 
metálicos com baixa emis-
são de carbono. As empre-
sas pretendem reduzir o vo-
lume de ferro. 

“A Vale busca reduzir 
suas emissões absolutas de 
Escopo 1 e 2 em 33% até 
2030 e alcançar neutralida-
de até 2050, em linha com o 
Acordo de Paris, liderando 

o caminho em direção à mi-
neração de baixo carbono”, 
afirmou a mineradora.

Eduardo Bartolomeo, 
presidente da Vale, e o Má-
ximo Vedoya, presidente 
Executivo da Ternium, par-
ticiparam da cerimônia de 
assinatura do MoU na quar-
ta-feira (18). “Este é um 
marco importante no nos-
so caminho para fornecer 
soluções de baixo carbono 
para a indústria siderúrgica. 
Estamos progredindo com 
nosso compromisso com a 
sociedade e com as metas 
do Acordo de Paris”, citou 
Bartolomeo. 

“Este é um passo impor-
tante em nossa estratégia de 
descarbonização, pois con-
tribui para alcançar o com-
promisso da Ternium de re-
duzir em 20% sua emissão 
de CO2 até 2030”, acredita 
Máximo Vedoya, acrescen-
tando que a neutralidade de 
carbono é uma meta que só 
pode ser alcançada se to-
das as partes da sociedade 
trabalharem em conjunto. 
“Como principal produtor 
de aço plano da América 
Latina, vamos fazer a nossa 
parte neste esforço”, acres-
centou. 

A Vale desenvolveu por 

mais de 10 anos uma tecno-
logia para briquetar produ-
tos de minério de ferro, em 
um processo menos intensi-
vo em carbono e de capital 
e mais econômico. Os bri-
quetes permitem continuar 
a utilização de altos-fornos 
durante a transição para um 
processo menos intensivo 
em carbono, uma vez que 
poderiam evitar a etapa de 
sinterização, que representa 
cerca de 10% das emissões 
de produção de aço, ou ser 
utilizados como carga dire-
ta, uma vez que poderiam 
substituir granulados e pe-
lotas em altos-fornos e for-
nos de redução direta. 

A Tecnored é uma subsi-
diária 100% da Vale que é 
especializada no desenvol-
vimento de um processo de 
ferrogusa de baixo carbono 
por meio do uso de fontes 
de energia, como biomassa 
e gás de síntese, que emitem 
menos CO2 que os proces-
sos tradicionais de produ-
ção de ferro gusa, como o 
carvão. Através do uso da 
biomassa, o caminho para 
a neutralidade econômica 
de carbono pode ser alcan-
çado a médio prazo, acre-
dita a mineradora, explicou 
Luciano Siani Pires, diretor 

executivo de relações com 
investidores da Vale.

A tecnologia HYL A 
HYL, que deve ser empre-
gada no processo, visa a re-
dução direta de minério de 
ferro de baixo carbono de-
senvolvida pela Ternium no 
México. Esta tecnologia, atu-
almente operada nas instala-
ções da Ternium em Monter-
rey e Puebla, México, tem a 
capacidade de recuperar se-
letivamente o CO2, reduzin-
do assim significativamente 
as emissões de carbono em 
comparação com outras tec-
nologias de redução. 

Aços planos

A Ternium é a principal 
produtora de aços planos da 
América Latina, com opera-
ções no México, Brasil, Argen-
tina, Colômbia, sul dos Esta-
dos Unidos e América Central. 
A empresa fornece produtos 
de aço de alto valor agregado 
para clientes das indústrias au-
tomotiva, eletrodomésticos, 
HVAC, construção civil, bens 
de capital, contêineres, alimen-
tícia e energia através de suas 
instalações de fabricação, cen-
tro de serviços e redes de dis-
tribuição, e sistemas avançados 
de integração de clientes. 

Desempenho 
econômico semestral 
da China é estável

Apesar da pandemia 
e dos desafios do 
desenvolvimento 

econômico interno, a eco-
nomia da China tem sus-
tentado uma recuperação 
estável desde o início de 
2021, estabelecendo uma 
base sólida para atingir suas 
metas de desenvolvimento 
econômico e social para o 
ano inteiro, informou, nesta 
quarta-feira, o maior plane-
jador econômico do país, 
segundo a agência Xinhua.

Na primeira metade do 
ano, os principais indica-
dores econômicos do pa-
ís, incluindo crescimento 
econômico, taxa de de-
semprego e índice de pre-
ços ao consumidor (IPC), 
atenderam às expectativas, 
afirmou He Lifeng, chefe 
da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Re-
forma, ao apresentar um 
relatório sobre a imple-
mentação do plano de de-
senvolvimento econômico 
e social nacional na sessão 
em curso da Comissão 
Permanente da Assem-
bleia Popular Nacional.

O produto interno bru-
to da China cresceu 12,7% 
anualmente no primeiro se-
mestre de 2021 e 6,98 mi-
lhões de novos empregos 
urbanos foram gerados, se-
gundo He. O IPC do país 

subiu 0,5% ano a ano du-
rante o período de janeiro 
a junho. As reservas cam-
biais estavam em US$ 3,214 
trilhões no final de junho, 
acrescentou.

A política fiscal pró-ati-
va da China até agora este 
ano forneceu apoio para 
as principais tarefas estra-
tégicas nacionais e contri-
buiu para a recuperação 
da economia, bem como 
para a melhoria do bem-
estar da população, disse 
Xu Hongcai, vice-ministro 
das Finanças.

No entanto, com a persis-
tência de choques externos 
e o surgimento de novos 
desafios para as empresas, 
He enfatizou que maiores 
esforços são necessários 
para consolidar as bases pa-
ra a recuperação econômica 
doméstica.

Para manter os princi-
pais indicadores econômi-
cos dentro de uma faixa 
adequada, Xu destacou que 
devem ser feitos esforços 
para realizar ajustes inter-
cíclicos.

As macropolíticas devem 
se concentrar em apoiar 
a economia real, promo-
ver o emprego, estimular 
a vitalidade das entidades 
de mercado e lidar com os 
potenciais riscos cíclicos, 
acrescentou Xu.
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