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Ocupação de 
voos nacionais 
perto de 100% e
preços decolam

O secretário nacional de Avia-
ção Civil, Ronei Glanzmann, disse 
na sexta-feira (20) aos integrantes 
da Comissão de Turismo da Câ-
mara dos Deputados que espera 
a recuperação total da ocupação 
dos voos nacionais entre dezem-
bro e janeiro – atualmente, o mo-
vimento equivale a 80% do veri-
ficado antes da pandemia. Mas o 
aumento da ocupação, segundo 
ele, deverá vir acompanhado de 
alta das passagens.

Glanzmann explicou que a mé-
dia das tarifas durante a pandemia 
chegou a R$ 350, o que seria um 
piso histórico. No entanto, o de-
putado Eduardo Bismarck (PDT-
-CE), que solicitou a audiência, 
afirmou que está havendo um 
exagero agora nas cobranças, com 
uma passagem Brasília–Fortaleza, 
só de ida, a R$ 2 mil para viagens 
daqui a 15 dias.

Bolsonaro veta recursos para 
pesquisa e tratamento da Covid

Pandemia piorou vida financeira de 
tomadores de crédito das classes C e D

A pandemia piorou a vida 
financeira de quase me-
tade dos tomadores de 

crédito enquadrados nas faixas 
de renda das classes C e D no 
Brasil. Os dados são de pesquisa 
realizada pela fintech SuperSim 
com quase 3,9 mil pessoas entre 
clientes e ex-clientes. No total, 
48% dos entrevistados disseram 
que a pandemia prejudicou a es-
tabilidade financeira, enquanto 
42% informaram que permane-
ceram na mesma condição de an-
tes. Entre todos os respondentes, 
ninguém afirmou ter melhorado 
de vida durante o período. Em 
relação ao motivo de terem con-
traído empréstimo, 16% afirma-

ram que precisavam pagar contas 
ou dívidas, enquanto outros 13% 
disseram que iriam investir em 
seu próprio negócio.

A pesquisa se preocupou em 
entender também quais são os pla-
nos desses tomadores de crédito 
para depois da pandemia. 61,7% 
deles pretendem financiar um no-
vo projeto com novos emprésti-
mos por meio instituições finan-
ceiras. Para isso, eles pretendem 
quitar o valor emprestado num 
período entre seis meses e dois 
anos. No entanto, 38% entendem 
que só conseguirão uma parte do 
valor que almejam, ao mesmo em 
tempo em que 44% acham que 
nem mesmo o valor parcial vão 

obter. Por essa razão, 58% optam 
pela segurança e dizem que que-
rem manter seus empregos atuais 
depois que a pandemia acabar, 
enquanto apenas 33% possuem a 
intenção de empreender.

Segundo 55%, a volta à vida 
normal se refere à maioria da po-
pulação estar vacinada, enquanto 
29% entendem que a situação só 
será de fato superada com a des-
coberta de um medicamento efe-
tivo contra a Covid-19. Para 19%, 
será possível dizer que tudo pas-
sou quando os hospitais estiverem 
com níveis normais de internação 
e, para uma parcela de 15%, tudo 
só terá fim com a erradicação total 
da doença.

Corte na LDO atinge também Pronampe e BEm

Com argumento de que 
aumentaria a rigidez or-
çamentária e daria mar-

gem a descumprir metas fiscais, 
o presidente Jair Bolsonaro vetou 
34 dispositivos da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) para 
2022. entre os vetos, estão os pro-
gramas emergenciais criados para 
combater os efeitos da pande-
mia (Pronampe, Peac, Programa 
Emergencial de Suporte a Em-
pregos, Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da 
Renda).

O governo vetou também dis-
positivo que aumentava em 50% 
os recursos para pesquisa básica e 
tecnológica de imunobiológicos e 
insumos para prevenção e contro-
le de doenças.

Foram vetadas diretrizes para 
ações e serviços públicos de saúde 
na lei orçamentária, como o refor-
ço ao Programa Nacional de Imu-
nização, campanhas de utilidade 
pública para prevenção e cuida-
dos com a saúde, tratamento de 
sequelas causadas pela Covid-19 e 
a infraestrutura da rede de atendi-
mento oncológico.

O texto aprovado pelo Con-
gresso determinava a realização 
de limitação de empenho e mo-
vimentação financeira de despesa 
proporcional para o Ministério da 
Educação e para as universidades, 
os hospitais universitários e os 
institutos federais. O dispositivo 
também foi vetado, já que o Poder 

Executivo entendeu que restringia 
a discricionariedade na implemen-
tação das políticas públicas.

O governo vetou dispositivo 
que permite a transferência de re-
cursos a municípios de até 50 mil 
habitantes, mesmo que estejam 
inadimplentes em cadastros ou 
sistemas de informações financei-
ras, contábeis e fiscais. Dispositivo 
semelhante já havia sido vetado 
na LDO de 2021, mas, posterior-
mente, o Congresso derrubou o 
veto.

Foi vetado artigo que permi-

tia o empenho de emendas para 
obras sem licença ambiental ou 
projeto de engenharia. A parte 
que permitia reajustar valores pa-
ra concluir obras paralisadas que 
demonstrem equilíbrio nas contas 
e estejam com execução física aci-
ma de 30% também foi vetada.

Na sexta-feira, o governo anun-
ciara que vetou o aumento do 
Fundo Especial de Financiamen-
to de Campanha, que passaria, de 
acordo com a LDO, de R$ 2 bi-
lhões para R$ 5,7 bilhões nas elei-
ções do ano que vem.

Presidente alega risco às metas fiscais

Afeganistão 
pode ficar
sem comida já 
em setembro

Com o aeroporto de Cabul, 
no Afeganistão, sendo utilizado 
para evacuar parte da população 
que foge da mudança do gover-
no, órgãos da ONU enfrentam 
dificuldade para levar alimentos e 
remédios, essenciais para a sobre-
vivência dos afegãos.

Mary-Ellen McGroarty, dire-
tora do Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) para o Afega-
nistão pediu uma ação rápida e 
coordenada, “do contrário, uma 
situação que já era horrível se 
tornará uma catástrofe absoluta, 
um desastre humanitário com-
pleto”.

O PMA continua levando ali-
mentos via estradas, por meio de 
quatro rotas de abastecimento 
diferentes no momento, mas o 
País poderia começar a ficar sem 
alimentos em setembro. Somente 
na semana passada, o PMA alcan-
çou 80 mil pessoas com cerca de 
600 toneladas métricas de produ-
tos alimentícios que cruzaram as 
fronteiras terrestres.

Dados mais recentes (2016) 
mostram que 54% da população 
afegã vivia abaixo da linha de po-
breza (menos de US$ 1,90 por 
dia); é o sétimo com menor PIB 
per capita.

AliExpress quer atrair 
lojistas brasileiros 
com taxas menores

A AliExpress apresentou sua 
plataforma para vendedores bra-
sileiros. Os lojistas pagarão valores 
entre 5% e 8% de seu faturamen-
to, com os percentuais variando 
conforme a categoria dos produ-
tos vendidos, disse o gerente de 
comércio local na América Latina 
do AliExpress, Yaman Alpata. 

Página 4

Ataques cibernéticos 
no 1º semestre 
superam todo 2020

No primeiro semestre de 2021, 
mais de 304 milhões de ataques de 
ransomware foram registrados no 
mundo inteiro, número que já su-
pera todo o ano passado. O Brasil 
ocupa a 5ª posição no ranking dos 
que mais sofreram com cibera-
taques este ano. O Monitor Mer-
cantil ouviu a opinião do espe-
cialista Bruno Telles, da BugHunt.
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O Governo Biden e o Brasil
Por Darc Costa e 
Daniel S. Kosinski

Passados sete meses da 
posse de Joe Biden, já está 
claro que a política externa 
do seu governo é bem dife-
rente da de Donald Trump. 
À primeira vista, poderia 
não parecer assim. Afinal, 
Trump declarou a “guerra 
comercial” (e tecnológica) 
contra a China, e Biden, até 
o momento, não fez qual-
quer menção em recuar 
dela. Isso mostra que a de-
cisão de confrontar os chi-
neses não foi meramente da 
administração Trump, mas 
uma política de Estado, e 
que, tal qual seu antecessor, 
Biden considera a potência 
asiática em ascensão o ad-
versário estratégico primor-
dial dos Estados Unidos.

Todavia, no Governo Bi-
den, as formas de alcançar 
esse objetivo mudaram ra-
dicalmente. Em oposição à 
visão “America first” do seu 
antecessor, que menospre-
zava os aliados históricos 
dos Estados Unidos, Biden 
vem buscando retomar os 
laços “cooperativos” com 
eles. No primeiro mês de 
governo, devolveu o seu 
país ao Acordo de Paris, 
indicando um retorno ao 
“multilateralismo” renega-
do pelo seu antecessor. Em 
junho, em viagem à Europa 
– a sua primeira na Presi-
dência – procurou cerrar 
novamente as fileiras do 

continente europeu em tor-
no dos Estados Unidos e da 
sua liderança na Otan.

Em seguida, Biden anun-
ciou que os Estados Uni-
dos doariam 500 milhões 
de doses de vacinas contra 
a Covid-19 a 92 países de 
“baixa renda”. Com isso, 
proclamou o engajamento 
do seu país na “diplomacia 
das vacinas” em contraposi-
ção aos chineses, pioneiros 
nessa seara. Em suma, Bi-
den parece amplamente dis-
posto a investir na retoma-
da da liderança global pelos 
Estados Unidos, o que na 
atual conjuntura requer se 
contrapor à China em todas 
as frentes, mobilizar os seus 
aliados históricos contra ela 
e até mesmo fazer algumas 
concessões a esses aliados.

Tratemos, então, do Bra-
sil.

No pensamento geoes-
tratégico dos americanos, 
pelo menos desde Nicholas 
Spykman ainda na primei-
ra metade do século 20, o 
domínio inconteste sobre 
o que chamam de “Hemis-
fério Ocidental” – isto é, 
a totalidade do continente 
americano – é considerado 
crucial para a sua seguran-
ça nacional e prosperidade. 
Nessa região, à parte os 
próprios Estados Unidos, 
o Brasil é, de longe, o país 
mais importante. Possui os 
maiores território, popu-
lação e produto nacional; 
detém amplos recursos na-

turais, como uma fronteira 
agrícola altamente produti-
va e ainda em expansão, mi-
nérios diversificados, fartos 
recursos energéticos e água 
potável em abundância.

Especificamente na 
América do Sul, represen-
tamos cerca de metade da 
área, da população e da 
produção. Nosso Nordeste 
projeta-se como uma “pon-
te” crucial para o controle 
do Atlântico Sul. Por essas e 
outras razões, manter “boas 
relações” com o Brasil deve 
ser muito importante para 
os interesses dos Estados 
Unidos.

É neste ponto, porém, 
que na atual conjuntura a 
situação se complica. Nos-
sa crescente especialização 
primário – e, particular-
mente, agro – exportadora 
promovida ativamente ou 
admitida por omissão por 
todos os governos (sem ex-
ceção) que tivemos nos últi-
mos 30 anos, fez da China 
(por larga margem) a nossa 
maior parceira comercial, 
em detrimento dos Estados 
Unidos.

Além disso, os chineses 
também se tornaram os 

principais compradores da 
Argentina e da maior parte 
dos nossos demais vizinhos. 
Em conjunto, nossos países 
se tornaram a principal área 
de abastecimento de alimen-
tos para eles, indispensáveis 
para a sua segurança alimen-
tar, além de sermos grandes  
fornecedores de matéria-pri-
ma para a indústria chinesa.

A consequência mais 
imediata dessa (para nós, 
infeliz) complementari-
dade, além da gravíssima 
e devastadora desindus-
trialização que nos aflige, 
vem sendo um crescimen-
to substancial da influên-
cia chinesa na América do 
Sul e, consequentemente, 
nesse “Hemisfério Ociden-
tal”. Investimentos chine-
ses multibilionários estão 
adquirindo, construindo e 
controlando infraestruturas 
críticas em diversos países 
da região. Atualmente, a 
dinâmica produtiva e finan-
ceira dos países latino-ame-
ricanos está, cada vez mais, 
dependente do que aconte-
ce na China e do que deci-
dem os chineses, e não mais 
dos Estados Unidos.

Dessa forma, se o De-
partamento de Estado ame-
ricano efetivamente deseja 
levar a cabo uma estratégia 
global eficaz de contenção 
da China, não poderá igno-
rar indefinidamente o que 
acontece aqui. Nesse senti-
do, a retomada da industria-
lização no Brasil poderá se 

revelar interessante para os 
intuitos do atual governo 
americano. Ao fazê-lo, não 
apenas a expansão do nos-
so produto nacional fica-
ria menos dependente das 
commodities exportadas, 
principalmente para a Chi-
na, mas o crescimento das 
nossas indústrias também 
reduziria os espaços para a 
entrada dos produtos ma-
nufaturados chineses em 
toda a América do Sul.

Fomentar o retorno do 
núcleo da acumulação ca-
pitalista no Brasil para as 
atividades industriais, em 
detrimento do comércio de 
exportação e das finanças, 
também reduziria o poder 
político dos setores agrope-
cuários, cada vez mais liga-
dos aos interesses chineses.

Com relação às nossas 
eleições presidenciais em 
2022, Bolsonaro, cada vez 
mais errático e isolado, 
permanece umbilicalmen-
te ligado e subordinado ao 
“trumpismo” e, hoje, pro-
vavelmente representa o 
principal expoente da ex-
trema-direita global. Assim, 
apesar das suas frequentes 
atitudes hostis à China, é 
pouco provável que sirva 
aos propósitos de Biden – 
até mesmo por razões inter-
nas ao próprio Partido De-
mocrata, cuja “esquerda” 
ganhou razoável expressão 
política na última eleição.

Nesse caso, um candidato 
brasileiro de perfil “centris-

ta”, propositor de um projeto 
de desenvolvimento calcado 
na retomada da industriali-
zação, poderá convergir com 
os interesses geoestratégicos 
dos EUA. Vitorioso esse can-
didato, o Brasil poderá, por 
exemplo, receber determina-
dos privilégios e concessões, 
como a alocação de fábricas 
de empresas americanas hoje 
instaladas na China, e pro-
mover, pela sua proximidade 
geográfica, maior competi-
tividade à própria indústria 
americana.

Como a própria história 
da China no último meio 
século demonstra, a cele-
bração de uma aliança pri-
vilegiada, com direito a “de-
senvolvimento a convite” 
pelos Estados Unidos, pode 
ser um ponto de apoio para 
a construção de um projeto 
de desenvolvimento sólido, 
autônomo e nacional. Para 
isso, porém, é preciso que 
os americanos reconheçam 
as vantagens dessa inicia-
tiva, e que nós, brasileiros, 
saibamos explorar as opor-
tunidades oferecidas pelo 
atual cenário internacional 
e logremos construir uma 
coalização interna capaz de 
sustentar, por tempo sufi-
ciente, tal projeto.

Darc Costa é presidente do Instituto 
da Brasilidade.

Daniel S. Kosinski é doutor em 
Economia Política Internacional 

(IE-UFRJ) e diretor do Instituto da 
Brasilidade.

Vigência das patentes reduzida
Por Giselle 
Maurício

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
decidiu no dia 12 

de maio de 2021 acerca da 
inconstitucionalidade do 
parágrafo único do artigo 
40 da Lei 9.279/96 (LPI), 
que assegurava o prazo de 
vigência das patentes de 
invenção e das patentes de 
modelo de utilidade de no 
mínimo 10 anos e 7 anos, 
respectivamente.

Com a decisão de incons-
titucionalidade, todas as pa-
tentes de invenção e paten-
tes de modelo de utilidade 
concedidas têm o prazo de 
vigência de 20 anos e de 15 
anos, respectivamente, con-

tados da data de depósito.  
E, além disso, concluiu-se 
também pela retroativida-
de dessa decisão para todas 
as patentes concedidas nas 
áreas farmacêuticas e/ou 
médicas.

O INPI, por sua vez, 
vem aplicando essa decisão 
para as patentes concedidas 
a partir de 12 de maio de 
2021, bem como republi-
cando novas cartas-patentes 
das áreas farmacêuticas e/
ou médicas com o prazo de 
vigência corrigido. E desta 
republicação corre o prazo 
de 60 dias para requerer a 
revisão deste ato do INPI.

O parágrafo único do 
artigo 40 da LPI foi uma 
novidade frente ao antigo 
Código de 1971 com a fi-

nalidade de garantir que o 
titular da patente não fos-
se prejudicado por qual-
quer atraso no exame do 
seu pedido de patente no 
INPI.

De fato, o INPI vem se 
movimentando para dimi-
nuir o backlog nos exames 
dos pedidos de patentes – e 
vem diminuindo bastante 
– através, por exemplo, de 
publicações de exigências 
preliminares, bem como a 
implantação de diversas op-
ções para acelerar o exame. 
No entanto, a retroativi-
dade dessa decisão para as 
patentes já concedidas nas 
áreas farmacêuticas e/ou 
médicas acabou por trazer 
diminuições consideráveis 
no prazo de vigência de al-

gumas patentes já concedi-
das, bem como uma grande 
quantidade de patentes já 
expiradas.

Diante de todo esse ce-
nário, muito tem se falado 
sobre extensão ou ajuste 
do termo de vigência das 
patentes. Não há regra ex-
pressa na nossa LPI sobre 
extensão ou ajuste de ter-
mo das patentes. Por outro 
lado, em diversos países há 
previsão para esses meca-
nismos pelo menos, por 
exemplo, através de Patent 
Term Extension (PTE) e 
Patent Term Adjustment 
(PTA).

O PTE estende a pro-
teção concedida por meio 
de um mecanismo que ga-
rante uma forma exclusiva 

de mercado. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o 
PTE é aplicável para aque-
les produtos que necessitam 
de análise de autoridades re-
gulatórias. Já o Supplemen-
tary Protection Certificates 
(SPC) é um tipo de PTE 
que é adotado na Europa e 
se aplica a alguns produtos 
que precisam ser aprovados 
por autoridades regulató-
rias.

Já o PTA, adotado, por 
exemplo, pelo Chile, Es-
tados Unidos, Colômbia e 
Coreia do Sul, consiste, em 
regra geral, no ajuste do 
prazo em função de atraso 
exclusivamente oriundo do 
escritório de patentes.

Por fim, insta salientar 
que o parágrafo único foi 

incluído na LPI com a ex-
clusiva finalidade de ga-
rantir ao titular um prazo 
de vigência mínimo quan-
do, e somente nessa con-
dição, houvesse um atra-
so no exame por parte do 
INPI. E a retroatividade 
da decisão acerca da in-
constitucionalidade aca-
bou trazendo uma certa 
insegurança jurídica, já 
que titulares com seus di-
reitos já garantidos estão 
tendo que lidar com di-
minuições consideráveis 
no prazo de vigência de 
algumas patentes já con-
cedidas, bem como com 
patentes já expiradas.

Giselle Maurício é sócia da Daniel 
Advogados.
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Borba Gato e a repulsa das 
elites ao caboclo brasileiro

A polêmica em torno de Borba Gato, após o fogo 
colocado ao pé da estátua em São Paulo, trouxe à 

mídia um debate sobre interpretações históricas e sobre 
a formação brasileira. Felipe Maruf  Quintas, doutorando 
em Ciência Política na Universidade Federal Fluminense 
(UFF), escreveu esclarecedor artigo em que aborda o pa-
pel das bandeiras na formação brasileira (aterraeredonda.
com.br/borba-gato-e-os-bandeirantes-melhores-do-que-
supoem-leonardo-sacramento).

“Houve violência nas bandeiras e no conjunto da for-
mação do Brasil? Sim. Mas qual país não se formou pela 
violência? Os bandeirantes não foram mais violentos que 
os reformadores protestantes e os revolucionários fran-
ceses e russos. Se somos capazes de analisar esses últimos 
de forma não-moralista, entendendo seus atos em termos 
de processo histórico, por que não aplicamos esse mesmo 
critério aos bandeirantes, dos quais somos herdeiros?”, 
questiona.

Ele fala também da “repulsa do andar de cima aos 
bandeirantes, ao caboclo rústico e destemido que, em-
brenhado no sertão, alimentava-se de vermes e matava a 
sede com o sangue de companheiros mortos” e liga isso 
ao fato de os editores da mídia oligárquica paulistana de 
não terem demonstrado grandes ressalvas à depredação da 
estátua.

“Repulsa essa que, elitista em sua essência, não raro 
utiliza jargões progressistas num verdadeiro caso de rac-
ismo, evolucionismo e colonialismo, ao analisar homens e 
mulheres brasileiros dos séculos 16 a 18 com as lentes do 
progressismo iluminista europeu posterior.”

“Mais do que nunca, cumpre defendermos o legado 
bandeirante, somente a partir do qual podemos exercer a 
soberania em proveito de todos os nossos compatriotas, 
e honrarmos os bravos sertanistas paulistas continuando 
a sua obra de construção do Brasil para os brasileiros”, 
finaliza Quintas.

Fome

Neste sábado, moradores do Méier, bairro da Zona 
Norte carioca, protestavam pedindo a reabertura do Res-
taurante Popular. O arrocho na renda familiar e o aumen-
to dos preços dos alimentos podem fazer este movimento 
ultrapassar as fronteiras fluminenses.

Rápidas

O Cadeg, Mercado Municipal do Rio de Janeiro, inau-
gurou um eletroposto para veículos leves. A ação ocorre 
dois anos após o Cadeg colocar em circulação o primeiro 
caminhão elétrico da cidade *** Nesta quarta, às 19h, o 
“Palco Américas”, do Américas Shopping, traz a cantora 
Sabrina Gouvea, uma das vocalistas da banda Celebrare 
*** A Savior, empresa de atendimento médico e trans-
porte de pacientes, envelopou 2 ambulâncias de rosa, uma 
no RJ e outra em SP, com a frase “Orgulho e respeito 
por elas”, em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da 
Penha *** Nesta quarta-feira, às 10h, o FGV Ceri fará o 
webinário “Desafios da Eletromobilidade na Cidade de 
São Paulo”, pelo canal da FGV no YouTube *** A Wa-
rana Treinamentos faz, nesta quinta, às 18h, debate online 
em comemoração ao Dia do Psicólogo sobre “Liderança 
Positiva: para aliviar as dores”, mediada por Bruna Mun-
hoz. Em lnkd.in/gaNHbhDT *** O ex-presidente da 
CVM Roberto Teixeira da Costa participará, nesta quarta, 
às 19h, de webinário sobre os impactos da interferência 
dos governos nas empresas de economia mista, com me-
diação de Maria Lúcia Cantidiano.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Proposta sobre precatórios  
pode gerar risco de judicialização
Já se enxerga ‘pedalada fiscal’ ou ‘contabilidade criativa’

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

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se 
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 30 dias de agosto de 2021, às 10:00 horas, na 
sede da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 
nº 102, sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, em segunda convocação, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do pagamento aos administradores da Sociedade, sob 
a forma de pró-labore, e definição do valor a ser pago até a aprovação das contas da Sociedade 
referentes ao exercício social de 2021, (ii) ratificação do pró-labore pago aos administradores até a 
data da Reunião de Sócios da Sociedade. São Paulo, 24 de agosto de 2021. Adriano Simão Santiago 
- Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

O governo diz que 
o volume de pre-
catórios previsto 

para o próximo ano cresceu 
muito além da expectati-
va - R$ 89,1 bilhões, ante 
R$ 56,4 bilhões em 2021. 
Precatório é o nome dado 
ao reconhecimento de dívi-
das da União, de Estados e 
Municípios, frutos de con-
denação judicial definitiva. 
Em outras palavras, quando 
a administração pública é 
obrigada pela Justiça a fa-
zer um pagamento a uma 
pessoa física ou jurídica, é 
expedida uma requisição 
de pagamento, chamada de 
precatório.

Para Henrique Pinto, 
consultor legislativo do Se-
nado Federal, a proposta 
pode gerar risco de judi-
cialização (credores pre-
judicados podem entrar 
com ações questionando o 
parcelamento), mas é uma 
tentativa de evitar uma crise 
que poderia ser ainda maior.

“O custo fiscal dessas de-
cisões, previsto para 2022, 
apresenta potencial para 
colapsar a máquina públi-
ca, diante do esvaziamento 
quase que completo dos re-

cursos discricionários. Com 
essas medidas, o governo 
visa a compatibilizar as re-
feridas despesas com o teto 
de gastos”, disse ele.

Atualmente, a Constitui-
ção permite parcelar o paga-
mento de precatórios ape-
nas quando o valor é maior 
que 15% do total anual a ser 
pago. Ao ampliar a possibi-
lidade de parcelamento pa-
ra outros precatórios (acima 
de R$ 66 milhões), em dez 
anos, com a criação de um 
fundo, a chamada PEC dos 
Precatório (PEC2021) bus-
ca aliviar a pressão sobre o 
teto. “Isso liberaria ‘espaço 
fiscal’ para bancar o Auxílio 
Brasil, programa social que 
pretende ser uma versão 
ampliada do Bolsa Família”. 
Foi o que explicou o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, em sessão de de-
bates temáticos no Senado, 
na última sexta-feira (20), 
sobre a Reforma Tributária:

“Eu tinha que escolher: 
ou propunha uma PEC do 
Precatório, ou proponho 
acabar com o teto. Entre a 
responsabilidade fiscal de 
um lado e parcelar o preca-
tório de outro lado, eu pre-

firo reafirmar o nosso com-
promisso com as futuras 
gerações. Nós temos que 
fazer a nossa parte”, justifi-
cou Guedes.

Os críticos da proposta, 
porém, enxergam nela “pe-
dalada fiscal” ou “contabili-
dade criativa” - expressões 
nascidas no governo Dilma 
Rousseff, que sofreu impea-
chment em 2016, em razão 
de manobras fiscais, consi-
deradas na época crime de 
responsabilidade.

Solução negociada

O líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), disse 
acreditar que, apesar das re-
ações negativas à proposta, 
é possível encontrar uma 
solução negociada com o 
Legislativo. “Esse debate 
será aprofundado nos pró-
ximos dias. O que precisa-
mos é avançar com a PEC 
dos Precatórios o mais rápi-
do possível e encontrar um 
denominador comum num 
prazo de trinta dias”, escre-
veu o senador no Twitter.

Segundo a Agência Sena-
do, os precatórios apresen-

tados até o dia 1º de julho 
de um ano são incluídos na 
Proposta de Lei Orçamen-
tária (PLO) do ano seguin-
te. Eles são organizados em 
listas por ordem cronoló-
gica (o credor mais antigo 
recebe primeiro), mas a lei 
prevê algumas prioridades 
— por exemplo, idosos, 
pessoas com doenças gra-
ves ou deficiência. Também 
têm precedência os preca-
tórios ditos “de natureza 
alimentar”, oriundos de 
ações judiciais relacionadas 
a salários, pensões, aposen-
tadorias ou indenizações 
(devido ao entendimento 
de que o credor desse tipo 
de precatório terá maior ne-
cessidade do depósito).

Quando o valor previsto 
na sentença é de 60 salários 
mínimos ou menos, a dívi-
da não é considerada um 
precatório, e sim uma Re-
quisição de Pequeno Valor 
(RPV), e o depósito judicial 
deve ser efetuado até o dia 
15 do mês seguinte à autua-
ção pela Justiça Federal. As 
RPVs não são afetadas pela 
PEC, pois seriam parcela-
dos apenas os precatórios 
superiores a mil RPVs.

Balança comercial: Importações continuam crescendo
A balança comercial bra-

sileira registrou superávit de 
US$ 5,42 bilhões em agosto, 
até a terceira semana, com 
crescimento de 30,3%, pe-
la média diária, em relação 
a agosto do ano passado. A 
corrente de comércio (so-
ma de exportações e impor-
tações) aumentou 53,4%, 
alcançando US$ 31,77 bi-
lhões. Segundo dados divul-
gados nesta segunda-feira 
pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Minis-
tério da Economia, as ex-
portações cresceram 49,6% 
e somaram US$ 18,59 bi-
lhões, enquanto as importa-
ções subiram 59,2% e tota-
lizaram US$ 13,18 bilhões.

No acumulado do ano, 

o superávit chegou a US$ 
49,77 bilhões, em alta de 
45,5% em relação a janei-
ro até agosto de 2020, e a 
corrente de comércio su-
biu 35,5%, atingindo US$ 
310,71 bilhões. As expor-
tações em 2021 cresceram 
36,8% e somaram US$ 
180,24 bilhões. Já as im-
portações tiveram alta de 
33,8% e totalizaram US$ 
130,47 bilhões.

Até a terceira semana 
do mês, a Secex registrou 
crescimento de 30,5% nas 
exportações da Agropecu-
ária, que somou US$ 3,53 
bilhões; de 98,4% na In-
dústria Extrativa, com US$ 
5,83 bilhões; e de 35,5% pa-
ra a Indústria de Transfor-

mação, que alcançou US$ 
9,12 bilhões.

Importações em alta

Do lado das importa-
ções, houve crescimento 
de 18,8% na Agropecuária, 
que somou US$ 269,14 mi-
lhões; de 342% na Indústria 
Extrativa, que chegou a US$ 
929,14 milhões; e de 54,3% 
na Indústria de Transfor-
mação, que alcançou US$ 
11,92 bilhões.

Os maiores destaques nas 
compras de produtos para 
Agropecuária foram pescado 
inteiro vivo, morto ou refri-
gerado (+89,5%), trigo e cen-
teio, não moídos (+17,5%) 
e milho não moído, exceto 

milho doce (+213,4%). Na 
Indústria Extrativa, as im-
portações foram impulsio-
nadas por carvão, mesmo 
em pó, mas não aglomerado 
(+141,4%), óleos brutos de 
petróleo ou de minerais be-
tuminosos, crus (+319,1%) 
e gás natural, liquefeito ou 
não (+750,8%). Na Indústria 
de Transformação, por sua 
vez, os principais aumentos 
foram nas importações de 
óleos combustíveis de petró-
leo ou de minerais betumi-
nosos, exceto óleos brutos 
(+172%), medicamentos e 
produtos farmacêuticos, ex-
ceto veterinários (+172,5%) 
e adubos ou fertilizantes quí-
micos, exceto fertilizantes 
brutos (+107,7%).

Mercado continua vendo inflação subindo e PIB caindo 
Pela 20ª vez consecuti-

va, o mercado financeiro 
eleva a projeção da infla-
ção oficial do país medi-
da pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Desta 
vez subiu de 7,05% para 
7,11% , segundo a esti-
mativa semanal do bole-
tim Focus divulgado nesta 
segunda-feira pelo Banco 
Central (BC). Ainda com 
base na projeção para os 
principais indicadores 

econômicos, para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,93%. Para 2023 e 2024, 
as previsões são de 3,25% 
e 3%, respectivamente.

A previsão para 2021 
está acima da meta de in-
flação que deve ser per-
seguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou 

seja, o limite inferior é 
de 2,25% e o superior de 
5,25%. Em julho, a infla-
ção subiu 0,96%, o maior 
resultado para o mês desde 
2002, quando a alta foi de 
1,19%. Com o resultado, 
o IPCA acumula alta de 
4,76%, no ano, e 8,99%, 
nos últimos 12 meses.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 5,28 

para 5,27%%. Para 2022, 
a expectativa para Produto 
Interno Bruto (PIB) - a so-
ma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país - é 
de crescimento de 2%. Em 
2023 e 2024, o mercado fi-
nanceiro projeta expansão 
do PIB em 2,5%. A expec-
tativa para a cotação do dó-
lar se manteve em R$ 5,10 
para o final deste ano. Para 
o fim de 2022, a previsão é 
que a moeda americana fi-
que em R$ 5,20.
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Direito de disrupção

Quando os automóveis foram inventados e substituíram 
as carroças puxadas por burros, os cientistas da época 

desaconselharam o seu uso porque diziam que a velocidade 
dos novos veículos – cerca de 10km/h – iria asfixiar as pes-
soas. Na Inglaterra, uma lei determinava que em razão da ve-
locidade dos carros – os tais 10km/h – todos os carros que 
trafegassem nas vias públicas deviam ser antecedidos por 
uma pessoa a pé, com uma bandeira vermelha e soando uma 
buzina estridente. Em 1956, quando Martin Cooper, engen-
heiro eletrotécnico da Motorola, criou o primeiro telefone 
celular, o aparelho pesava 40kg e só podia ser chamado de 
“telefone móvel” se fosse transportado de carro. Em 1973, 
a Motorola lançou o Motorola Dynatac 8000X, uma rev-
olução para a época. Media 25cm por 7cm e pesava apenas 
um quilo. A bateria durava 20 minutos (disponível em tech-
tudo.com.br/noticias/noticia/2011/07/o-primeiro-celu-
lar-da-historia.html).

Talvez você nunca tenha usado um disquete de computa-
dor. Talvez você nunca tenha ido a uma locadora de vídeos 
buscar o filme da moda e prefira trazer o cinema à sua pol-
trona predileta apertando um simples botão da Netflix. 
Talvez você não seja do tempo em que antes de sair de férias 
tinha de passar numa loja ou numa banca de jornal e com-
prar rolos e rolos de filmes fotográficos e, depois de feita a 
foto daqueles momentos lúdicos, voltar à loja para fazer a 
“revelação” e só então descobria que, por culpa sua, o filme 
ficara exposto à luz e estava totalmente “velado”. Aqueles 
doces momentos das férias tão esperadas dormem agora no 
porão da lembrança.

Hoje, por exemplo, você está atrasada para a sua audiência e 
por meio do iFood pede um lanche rápido, depois um Uber e 
já calcula a melhor rota, o tempo de viagem, o custo do serviço 
e paga tudo com um cartão de crédito virtual cuja senha você 
já não lembra, mas que está criptografada numa nuvem que 
você acessa com a digital do dedão direito ou por um comando 
de voz. Todas essas tecnologias que você utiliza no dia a dia e 
que lhe soam tão familiares são disruptivas. O termo “tecno-
logia disruptiva” foi utilizado pelo professor de Harvard Clay-
ton Christensen para descrever inovações que rompem com as 
tradicionais oferecendo alternativas, criando mercados e inco-
modando empresas que antes dominavam esses mercados onde 
essas novas tecnologias irão atuar.

Em rigor, “disrupção” vem do latim disruptio, onis, que 
significa fratura, quebra. Por um desses fenômenos própri-
os da linguagem, a expressão migrou para o direito do tra-
balho e passou a significar o direito que o trabalhador tem de 
abandonar o posto de trabalho após certo número de horas 
para que possa cultivar os jardins de sua emotividade, re-
forçando laços familiares, sociais, esportivos ou culturais. É 
o direito de desligar-se do processo produtivo, de quebrar 
a rotina impositiva da jornada de trabalho e ir para a casa, 
ainda que seja para não fazer nada. Como decorrência do 
suposto desrespeito do patrão a esse direito de disrupção, os 
tribunais trabalhistas já começam a enfrentar ações onde se 
pede indenização moral por dano existencial. A alegação dos 
empregados é de que a exigência de longas jornadas físicas 
ou telemáticas de trabalho, de teletrabalho ou de trabalho 
remoto estaria furtando o seu direito a uma existência digna 
junto à família, aos amigos e a outros círculos sociais. É o 
furto do tempo.

O TST não repudia expressamente a construção da teoria 
do dano existencial, mas não o considera in re ipsa, isto é, que 
decorre da própria coisa. Entende que se trata de uma lesão 
subjetiva que demanda prova da ofensa supostamente sofri-
da (RR: 14439420125150010, rel. min. Maria de Assis Cals-
ing; julgado em 15/4/2015, 4ª Turma; publicado no DEJT 
de 17/4/2015).

Vejamos: “Recurso de Revista. Dano moral. Direito ao 
lazer e ao convívio social. Restrição.

1. Dano moral trabalhista é o agravo ou o constrangimen-
to moral infligido quer ao empregado, quer ao empregador, 
mediante a violação grave de direitos humanos fundamen-
tais, ínsitos à personalidade, como consequência da relação 
de emprego. 2. O dano moral trabalhista não coincide, neces-
sariamente, com a prática de qualquer infração da legislação 
trabalhista, seja porque a própria legislação conta com me-
didas punitivas e reparadoras de seu descumprimento, seja 
porque, a não ser assim, banaliza-se o instituto, retirando-lhe 
seriedade científica no campo trabalhista. 3. A lesão moral 
decorrente de violação do direito ao lazer supõe um regime 
de trabalho que implique privação reiterada e sistemática do 
descanso semanal, por muitos meses a fio. Não tipifica vio-
lação do direito ao lazer a restrição ao gozo em algumas sem-
anas de alguns poucos meses ao ano, máxime se há algumas 
folgas compensatórias posteriores ou de forma concentrada. 
(…) (TST – RR: 7880-65.2012.5.12.0001, rel. João Oreste 
Dalazen; julgado em 10/6/2015, 4ª Turma).”

“Recurso de Revista da Reclamada – Dano existencial – 
Dano à personalidade que implica prejuízo ao projeto de vida 
ou à vida de relações – Necessidade de comprovação de lesão 
objetiva nesses dois aspectos – Não decorrência imediata da 
prestação de sobrejornada – Ônus probatório do reclamante.

(…) O que não se pode admitir é que, comprovada a 
prestação em horas extraordinárias, extraia-se daí automati-
camente a consequência de que as relações sociais do tra-
balhador foram rompidas ou que seu projeto de vida foi 
suprimido do seu horizonte. Recurso de revista conhecido 
e provido. (TST – RR: 523-56.2012.5.04.0292, relator min. 
Vieira De Mello).”

AliExpress quer aumentar vendas no 
Brasil com plataforma para lojistas
Serviço chinês também quer ter um centro de distribuição no país

A AliExpress, servi-
ço online de vare-
jo pertencente ao 

conglomerado chinês Ali-
baba Group, realizou uma 
coletiva de imprensa virtual 
nesta segunda-feira para ex-
plicar como funcionará sua 
plataforma para vendedores 
brasileiros e um centro de 
distribuição que pretende 
instalar no país para assegu-
rar entrega mais rápida dos 
produtos.

Os lojistas pagarão valo-
res entre 5% e 8% de seu 
faturamento à plataforma, 
com os percentuais varian-
do conforme a categoria 
dos produtos vendidos, dis-
se o gerente de comércio 
local na América Latina do 
AliExpress, Yaman Alpata.

A empresa chinesa quer 
aproveitar o potencial de 
crescimento do e-com-
merce no Brasil, ampliado 
sobretudo durante a pan-
demia. Segundo a empresa, 
foram feitas diversas inscri-
ções de vendedores brasilei-
ros parceiros em três sema-
nas. Alpata afirmou que a 
procura superou as estima-
tivas, mas ele não divulgou 
números. “Não divulgamos 
o volume de cadastrados, 
nem no Brasil e nem em 
nenhum país de atuação 

do AliExpress. “Mas não 
temos limite, queremos re-
crutar o máximo de vende-
dores possível”, garantiu.

O marketplace do grupo 
Alibaba está no Brasil há 11 
anos, mas apenas com ven-
das vindas de fora. O gru-
po chinês disse que haverá 
frete gratuito em compras 
a partir de R$ 50 para todo 
o território nacional, válido 
nas vendas de lojistas bra-
sileiros para consumidores 
localizados no Brasil.

Para não haver cobrança 
da entrega, o produto não 
pode ter “peso excessivo”, 
esclareceu a empresa. A 
AliExpress diz que serão au-
torizadas as entradas de ven-
dedores que possuam um 
cadastro CNPJ. Além disso, 
a adesão de lojistas na plata-
forma passará pela aprova-
ção da empresa chinesa.

Logística

O envio de produtos será 
feito pela Cainiao, empresa 
de logística digital do grupo 
Alibaba, que já atua no Bra-
sil. A Cainiao é considerada 
uma das maiores empresas 
de logística na China e no 
mundo.

O Plano da Cainiao é es-
tabelecer-se no Brasil para 

prestar serviços logísticos 
no mercado brasileiro e la-
tino-americano. No futuro, 
a Cainiao desenvolverá o 
serviço de distribuição de 
produtos brasileiros e lati-
no-americanos para o mun-
do todo, ligando o Brasil e 
a América Latina a cadeia 
logística global.

A Cainiao anunciou no 
final de 2020 a procura por 
parceiros brasileiros que 
ofereçam serviços de de-
sembaraço aduaneiro, ar-
mazenamento e entrega no 
Brasil, incluindo a entrega 
“Last Mile”. 

Parceiro

Hoje, os Correios é o 
principal parceiro da AliEx-
press, mas a empresa está 
ampliando o número de 

transportadoras associadas 
concedendo frete grátis pa-
ra todo o Brasil nas vendas 
de lojistas. Segundo a em-
presa, os vendedores que 
já têm operação própria de 
logística podem continuar 
com a rede própria ou ter 
dois sistemas.

Sem revelar data, Alpata 
disse que o grupo pretende 
instalar um centro de distri-
buição no Brasil, para redu-
zir prazos de entrega. “Ain-
da não posso dizer quando, 
mas muito em breve. Hoje, 
a maioria das entregas no 
Brasil levam de três a quatro 
dias para serem concluídas. 
Após a instalação do centro 
de distribuição, queremos 
realizar a entrega de produ-
to no mesmo dia da compra 
ou no dia seguinte”, garan-
tiu o executivo.

E-sports: Ensino de técnica  
profissional a amadores cresce 110%

Há alguns anos, os 
jogos eletrôni-
cos deixaram de 

ser apenas entretenimento 
para crianças e jovens, se 
tornando protagonistas de 
competições com prêmios 
milionários, que chamam 
a atenção de um público 
ainda mais diversificado. 
Segundo o Relatório Glo-
bal de Mercado de E-sports 
feito pela NewZoo, prin-
cipal empresa de análise 
deste segmento, conteúdos 
de jogos eletrônicos já são 
mais consumidos que Spo-
tify, Netflix, Amazon Pri-
me, HBO e Disney Plus 
juntos. Com a chegada da 
pandemia e a necessidade 
do isolamento social, foi 
acrescentado a este cená-
rio o componente tempo 
das pessoas em casa, que 
provocou um crescimento 
exponencial na busca por 
informações e aprendizado 
a respeito do tema.

No Brasil, uma das em-
presas que mais rapidamen-
te captaram este fenômeno 
foi a Prota Games, produto-
ra de conteúdo que alcança 
média superior a 1 milhão e 
800 mil visualizações sema-
nais, somente no YouTube. 
A empresa produz mate-
riais informativos, didáticos 
e de entretenimento para a 
plataforma, sobre os jogos 
League of  Legends, Free 
Fire, Fortnite, Valorant, Call 
of  Duty e Wild Rift.

O CEO da startup, San-
tiago Blanco, afirma que a 
avalanche de demanda foi 
detectada logo no primeiro 
mês de isolamento e, desde 
então, os canais da empre-
sa têm mantido um cresci-
mento médio de 110% de 
audiência ao mês. “Chega-
mos à posição de segundo 
canal de e-sports mais visto 
no YouTube, apenas com 
trabalho orgânico. O próxi-
mo passo é justamente ex-

por nossa marca ao merca-
do como oportunidade de 
investimento diferenciada e 
especializada para grandes 
marcas que querem investir 
neste universo”, explica.

Um dos grandes dife-
renciais da Prota Games 
é a oferta de cursos mi-
nistrados por jogadores 
profissionais de alto nível 
e já consolidados neste 
ambiente para jogado-
res ocasionais que dese-
jam apenas melhorar sua 
performance nos games. 
A Pesquisa Game Brasil 
2021 mostrou que 95 mi-
lhões de pessoas em to-
do o país se consideram 
gamers, sendo que 74,6% 
consomem conteúdo do 
segmento no Youtube, to-
talizando um público de 
72 milhões de pessoas.

O Diretor de Operações 
da Prota Games, Paulo Ri-
zzo Jr., garante que diferen-
temente de outros projetos, 

em que os clubes de fute-
bol, por exemplo, “empres-
tam” suas marcas e direcio-
nam patrocínios a equipes 
de e-sports muitas vezes 
já formadas, a atuação em 
conjunto com profissionais 
já consolidados neste mer-
cado gera mais resultado e 
engajamento.

“Normalmente o que os 
clubes e as empresas bus-
cam é a exposição de suas 
marcas, mas muitas vezes 
eles não se atentam para o 
fato de que perante o públi-
co gamer, terá mais aceita-
ção o projeto que conte com 
pessoas que já fazem parte 
deste universo. Os adeptos 
de jogos eletrônicos não 
têm, inicialmente, o mesmo 
apego que um torcedor de 
futebol comum à marca do 
seu time de coração. Isso só 
será uma consequência se 
houver essa aproximação 
com o protagonista gamer 
já consolidado”, diz.

Accadia Participações S.A.
CNPJ: 32.216.455/0001-35
Demonstrações Contábeis

A DIRETORIA Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0 Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

A Accadia Participações S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações 
de capital fechado, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 14º 
andar, salas 1401 e 1402 - Parte, Jardim Paulistano, São Paulo, no Estado 
de São Paulo, e foi constituída em 10 de dezembro de 2018. 

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Prejuízo do exercício (28.772,47) (21.984,89)

Variações no capital circulante:  28.818,07 21.984,89

 . Valores a pagar sociedades ligadas 28.757,74 21.927,64

 . Impostos e contribuições a recolher  60,33 57,25

Caixa líquido gerado nas atividades 
operacionais 45,60 -

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 45,60 -

Variação do caixa e equivalentes de caixa 45,60 -

 . No início do exercício  100,00 100,00

 . No final do exercício 145,60  100,00 

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE 145,60 100,00
 Caixa e equivalentes de caixa 145,60 100,00
TOTAL DO ATIVO 145,60 100,00
PASSIVO
CIRCULANTE 117,58 57,25
 Tributos a recolher 117,58 57,25
NÃO CIRCULANTE 50.685,38 21.927,64
 Valores a pagar sociedades ligadas 50.685,38 21.927,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (50.657,36) (21.884,89)
 Capital social 100,00 100,00
 Prejuízos Acumulados (50.757,36) (21.984,89)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145,60 100,00

Capital social
Prejuízos 

acumulados Total
Saldo em 31/12/2018  100,00  - 100,00 
Prejuízo do exercício  - (21.984,89) (21.984,89)
Saldo em 31/12/2019  100,00 (21.984,89) (21.884,89) 
Prejuízo do exercício  - (28.772,47) (28.772,47) 
Saldo em 31/12/2020  100,00  (50.757,36) (50.657,36) 

2020 2019
Despesas operacionais
 Despesas gerais, administrativas e outras 
despesas operacionais (28.548,23) (21.522,05)
 Despesas tributárias (169,84)  (362,84)
Prejuízo operacional (28.718,07) (21.884,89)
 Despesas financeiras (54,40) (100,00)
Resultado financeiro líquido (54,40) (100,00)
Prejuízo do exercício (28.772,47) (21.984,89)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, 

portanto não é necessária a apresentação da demonstração do  
resultado abrangente.

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.
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Três perguntas: o Brasil e o mercado 
internacional de títulos verdes
Por Jorge Priori

Títulos verdes (green 
bonds) são títulos de 
dívida que possuem 

100% dos seus recursos di-
recionados para projetos e 
ativos com benefícios am-
bientais. Para entendermos 
melhor a inserção do Brasil 
no mercado internacional 
de títulos verdes, conversa-
mos com Julia Ambrosano, 
analista do Programa de 
Infraestrutura da Climate 
Bonds Initiative (CBI).

A CBI é uma organiza-
ção internacional, com foco 
no investidor, que apoia e 
fomenta o desenvolvimen-
to de mercados de capitais 
de longo prazo. Seu obje-
tivo é acelerar a transição 
para uma economia global 
de baixo carbono através 
de instrumentos financeiros 
“verdes”.

Como você avalia a 
participação brasileira no 
mercado internacional de 
títulos verdes?

O mercado brasileiro de 
títulos verdes é o maior da 
América Latina e Caribe, 
com um montante acumu-
lado de R$ 40,5 bilhões em 
emissões verdes. Ele cor-
responde a mais de 30% 
do mercado verde latino-
americano. Assim como 
a tendência natural deste 
mercado, o Brasil con-
tava, inicialmente, com a 
maior parte de suas trans-
ações financiando energia 
renovável. Em seguida, o 
país possuía – peculiar-
mente, se comparado ao 
resto do mundo – grande 
parte de suas emissões 
financiando a categoria 
de uso da terra e, dentro 
disso, manejo de florestas, 
dadas as grandes emissões 
internacionais das papelei-

ras como Suzano e Klabin.
Entretanto, desde 2020 

presenciamos uma maior 
diversificação no uso de 
recursos, em especial a 
partir da publicação dos 
Critérios de Agricultura 
da CBI, que marcou o iní-
cio de emissões verdes no 
setor a nível mundial, já 
que o Brasil também lidera 
mundialmente o volume 
de emissões para o setor 
do uso da terra.

Além disso, outros 
setores em infraestrutura 
também ganharam emissões 
verdes, como transporte, 
resíduos e infraestrutura 
hídrica. Essa diversificação 
pode ter sido impulsion-
ada pela aprovação do fast-
track para debêntures de 
infraestrutura que possuam 
benefícios ambientais e so-
ciais, aprovada através do 
Decreto 10.387/2020.

O ano de 2020 teve um 
dos maiores volumes de 
emissões verdes do merca-
do brasileiro, com mais de 
US$ 2,5 bilhões emitidos. 
Nesse mesmo ano, e de ma-
neira breve, o país perdeu o 
pódio de maior mercado de 
títulos verdes regional para 
o Chile, que colocou no 
mercado quatro emissões 
verdes soberanas equivalen-
tes a US$ 3,8 bilhões, sendo 
a maior delas no valor de, 
aproximadamente, US$ 1,4 
bilhão, e a menor, de US$ 
750 milhões.

Entre 2015 e o primeiro 
semestre de 2021, o Chile 
acumula US$ 9,5 bilhões, 
com 12 transações, sendo 8 
delas soberanas. Já o Brasil 
possui um mercado pro-
eminente de US$ 10,3 bil-
hões (equivalentes a R$ 40,5 
bilhões no total) em títulos 
verdes, com 30 transações e 

a maior diversidade de tipos 
de emissores, comparado 
com qualquer dos outros 
países da América Latina.

Na sua opinião, o que 
pode ser feito para que 
a participação brasileira 
possa crescer?

O país tem um grande 
potencial para se tornar um 
dos maiores mercados de 
finanças verdes no mundo, 
possuindo um grande es-
toque de projetos em cate-
gorias elegíveis como verde, 
agricultura, florestas, ener-
gia renovável, transporte de 
baixo carbono, infraestrutu-
ra sanitária e gerenciamento 
de resíduos.

Muitas medidas podem 
impulsionar o crescimen-
to de emissões de títulos 
verdes. Já existe uma de-
manda madura de inves-
tidores, mas precisamos 
ver mais projetos indo 
a mercado. É necessário 
desmistificar o rótulo de 
que uma emissão verde é 
onerosa para os emisso-
res. Além disso, alguns en-
traves que temos no país 
são próprios dos setores 
e precisam ser endereça-
dos como tal. A fim de 
destravar projetos, temos 
os exemplos do Marco do 
Saneamento ou do Projeto 
de Lei 2.646/2020, que 
busca incentivar o inves-
timento em debêntures de 
infraestrutura por investi-
dores institucionais.

Por fim, emissões so-
beranas verdes, ao redor 
do mundo, já provaram 
ser uma positiva sinaliza-
ção tanto para incentivar 
emissões nacionais, como 
para atrair investidores es-
trangeiros para o país. O 
Tesouro brasileiro, recente-

mente, sinalizou o interesse 
em emitir um título rotu-
lado soberano alinhado a 
componentes ASG (Ambi-
ental, Social e Governança 
Corporativa). Esse seria um 
sinal positivo para o cresci-
mento do mercado.

Quais são as perspec-
tivas desse mercado?

Em linha com a respos-
ta anterior, em termos do 
potencial brasileiro para 
emissões verdes, a per-
spectiva é de um grande 
crescimento. Porém, en-
traves históricos no fi-
nanciamento de projetos 
precisam ser endereçados 
devidamente para que esse 
potencial seja utilizado ao 
máximo.

Além disso, também têm 
sido positivos os interesses 
ministeriais das pastas de 
Agricultura, Infraestrutura 
e Economia sobre as agen-
das de sustentabilidade para 
incentivar a integração de 
componentes ambientais e 
climáticos em projetos e ati-
vos. A Climate Bonds Ini-
tiative tem trabalhado com 
o Governo Federal, através 
desses ministérios, e com 
governos subnacionais para 
fomentar o conhecimento 
deles a respeito do mercado 
de títulos verdes e das cre-
denciais climáticas e ambi-
entais.

As diversas medidas já 
colocadas em prática por 
órgãos como o Conselho 
Monetário Nacional, o 
Banco Central do Brasil 
e a Comissão de Valores 
Mobiliários também têm 
sido chave para promover 
o mercado verde brasileiro 
como o maior e mais pro-
missor mercado de títulos 
verdes da América Latina.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Companhia de Capital Aberto
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da  

Bemobi Mobile Tech S.A. a ser realizada em 22 de setembro de 2021  
de forma exclusivamente digital

Ficam os Senhores acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. ("Companhia") 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser rea-
lizada no dia 22 de setembro de 2021, às 15:00 horas (“AGE”), de forma ex-
clusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, e artigo 21-C, §§2º 
e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 
481”), através da plataforma eletrônica Zoom Meetings (“Plataforma Eletrôni-
ca”), com link de acesso a ser encaminhado aos acionistas habilitados previa-
mente à realização da assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: (i) ratificar 
a contratação da empresa Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., 
realizada previamente pela administração da Companhia, para elaboração do 
Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro (“Laudo 256”) da Multidisplay Co-
mércio e Serviços Tecnológicos S.A. (“Multidisplay”), incluindo sua única sub-
sidiária, a M4 Produtos e Serviços S.A. (“M4Produtos” e, conjuntamente com a 
Multidisplay, “M4U”); (ii) aprovar os termos do Laudo 256; (iii) aprovar a aquisi-
ção da totalidade das ações de emissão da Multidisplay; (iv) autorizar a prática 
de todos os atos necessários à implementação da deliberação constante dos 
itens acima. Informações Gerais: Em atendimento ao disposto na lei 6.404/76 
(Lei das sociedades anônimas ou “LSA”) e na Instrução CVM nº 481/2009 
(“ICVM481/2009”), informamos que estão à disposição dos acionistas, na sede 
social da Companhia e nas páginas na Internet da Companhia (http://ri.bemobi.
com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.
cvm.gov.br), os seguintes documentos e informações: (i) Laudo de Avaliação 
da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., elaborado pela Wu-
laia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., na forma do artigo 256, §1º, da 
LSA; e (ii) os anexos 19 e 21 da ICVM 481/2009. Este edital de convocação, a 
proposta da administração, bem como os documentos e as informações perti-
nentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes mencionada, em especial 
(i) Laudo de Avaliação da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., 
elaborado pela Wulaia Consultoria e Assessoria Financeira Ltda., na forma do 
artigo 256, §1º, da LS/A; e (ii) os anexos 19 e 21 da ICVM 481/2009, e os de-
mais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
480 e nº 481, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e, também, nas 
páginas da Companhia (ri.bemobi.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM 
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Considerando a pande-
mia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em razão das restrições existentes à 
circulação e reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclu-
sivamente digital, razão pela qual a participação do Acionista somente poderá 
ser via Plataforma Eletrônica, pessoalmente ou por procurador devidamente 
constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, caso 
em que o Acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem 
necessariamente votar; ou (ii) participar e votar nas Assembleias Gerais. Parti-
cipação dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão partici-
par e votar na AGE via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados 
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária das 
ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, conforme o 
caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou procuradores. O link 
de acesso à AGE será disponibilizado pela Companhia àqueles acionistas que 
se habilitarem para participar, por meio do envio, dos documentos abaixo indi-
cados para o endereço eletrônico assembleia@bemobi.com.br (com solicitação 
de confirmação de recebimento), em até 2 (dois) dias antes da data de realiza-
ção da AGE, ou seja até 20 de setembro 2021. (a) no caso de pessoa física: 
documento de identidade com foto (Carteira de Identidade Registro Geral - RG, 
a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública); (b) no caso de pessoa jurídica ou fundo de 
investimento: o representante do acionista deverá apresentar: (i) documento de 
identidade do representante com foto (Carteira de Identidade Registro Geral 
- RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identi-
dade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas 
pelos órgãos da Administração Pública); (ii) atos societários e/ou documentos 
pertinentes que comprovem os poderes dos signatários; (iii) o instrumento do 
mandato com o reconhecimento de firma do outorgante; e (iv) comprovante ex-
pedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das 
ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data 
da realização da AGE e, relativamente aos acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação 
acionária, emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos 
dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas 
dos signatários por Tabelião ou Notário Público, devem ser apostilados ou, 
caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de 
Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, 
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registra-
dos no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação então em 
vigor. As informações completas para a participação digital estão disponíveis 
no Manual de Participação da AGE, disponível para consulta na sede da Com-
panhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.bemobi.com.br), da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da CVM (http://www.
cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 
Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administração da BEMOBI 
MOBILE TECH S.A..

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.

 Mais informações sobre 
carteiras administradas 
Anbima: Mercado terá base de dados mostrando retrato da atividade

A Associação Brasi-
leira das Entidades 
dos Mercados Fi-

nanceiro e de Capitais (Anbi-
ma) prevê que até o final de 
2021 será lançada uma nova 
base de carteira administrada 
que dará uma panorama mais 
amplo de como funciona es-
se mercado, informou a ins-
tituição nesta segunda-feira. 
No momento, foram realiza-
das as primeiras supervisões 
educativas nas instituições 
que desempenham a ativida-
de de gestão de carteiras ad-
ministradas.

“O objetivo foi verificar o 
cumprimento das regras do 
Código de Administração de 
Recursos de Terceiros rela-
cionadas à gestão de cartei-
ras, que passaram a valer em 
outubro de 2020, e orientar 
as casas sobre as novas nor-
mas, sem aplicação de pena-
lidades”, explicou a Anbima. 

Para reunir as primeiras 

informações, a entidade pre-
cisou se adaptar a esse perí-
odo de Covid-19. “Por conta 
da pandemia, não realizamos 
visitas presenciais nas insti-
tuições. Elas enviaram uma 
série de documentos para 
análise e tivemos reuniões 
online para esclarecimento 
de dúvidas. Ao todo, foram 
escolhidas seis empresas para 
supervisão, que representa-
ram uma amostra do merca-
do”, reportou a Anbima

“No ano passado, fizemos 
um mapeamento das institui-
ções que prestam o serviço de 
carteira administrada. Com ba-
se nele, selecionamos algumas 
casas para essa primeira super-
visão. Privilegiamos as institui-
ções voltadas para o segmento 
de varejo, uma vez que esses 
investidores podem ter menos 
conhecimento de mercado na 
comparação com os qualifica-
dos (aqueles que têm mais de 
R$ 1 milhão investidos) e os 

profissionais (têm mais de R$ 
10 milhões aplicados)”, expli-
ca Soraia Barros, a gerente de 
Supervisão de Mercados de 
Gestão e Serviços Fiduciários 
da Anbima.

“O monitoramento orien-
ta as instituições sobre as no-
vas regras, enquanto a base 
trará um retrato da atividade 
no Brasil”, explicou a insti-
tuição. A base de dados ainda 
está em desenvolvimento. A 
Anbima explicou que o ob-
jetivo é coletar informações 
detalhadas do perfil das car-
teiras administradas para tra-
çar um panorama deste seg-
mento e prover informações 
ao mercado. 

Entre os monitoramentos 
realizados estavam a precifi-
cação dos ativos a valor justo, 
que é uma das principais al-
terações do código, a análise 
das informações presentes 
nos materiais de publicidade 
e as regras para aquisição e 

monitoramento de papéis de 
crédito privado. Com base nos 
resultados obtidos da supervi-
são educativa, foi enviado um 
comunicado para informar as 
instituições sobre as principais 
regras de apreçamento que de-
vem ser observadas a fim de 
que adequem os seus procedi-
mentos. “Atualmente, não há 
um retrato das carteiras admi-
nistradas no Brasil. Apesar de 
não ser um produto novo no 
mercado, elas vêm ganhando 
representatividade entre os in-
vestidores”, explica Soraia.

A coleta dos dados ainda 
não começou. Por enquanto, 
a Anbima desenvolve o sis-
tema e trabalha, junto com 
o mercado, na definição dos 
campos que devem ser pre-
enchidos pelas instituições. 
Segundo a entidade, as ins-
tituições serão previamente 
avisadas para se adaptarem 
ao envio dessas informações 
à Anbima.

Eve Urban deve vender 
100 veículos elétricos  
de decolagem à Ascent

A Eve Urban Air Mobi-
lity, empresa da Embraer, e 
a norte-americana  Ascent 
Flights Global Ltd. anun-
ciaram nesta segunda-feira 
o aprofundamento da par-
ceria para desenvolver um 
ecossistema de Mobilidade 
Aérea Urbana (UAM) na re-
gião da Ásia Pacífico.

A partir de 2026, a Eve 
prevê fornecer à Ascent 
até 100 mil horas de voo 
no eVTOL, veículo elétrico 
de decolagem e pouso na 
vertical, também conheci-
do no mercado como EVA 
(Electrical Vertical Aircraft 
ou Aeronave Elétrica Verti-
cal).  A implementação das 
aeronaves da Eve na rede 
da Ascent está sujeita à ce-
lebração de acordos finais 
entre as partes, informou a 
Embraer.

A aeronave será utilizada 
em grandes cidades como 
Bangkok (Tailândia), Ma-
nila (Filipinas), Melbour-
ne (Austrália), Singapura e 
Tóquio, no Japão. Apoiada 
em mais de 50 anos de ex-
periência da Embraer na fa-
bricação de aeronaves e na 
expertise em certificação, 
a Eve apresenta uma pro-
posta de valor única, ofere-
cendo um amplo conjunto 
de produtos e serviços de 

mobilidade aérea urbana 
(UAM). 

“O veículo aéreo de zero 
emissões e baixo ruído con-
tinua a atingir marcos rele-
vantes de desenvolvimento, 
incluindo o primeiro voo 
do simulador de engenharia 
em julho de 2020 e o mo-
delo em escala em outubro 
de 2020”, informou a Em-
braer. O projeto de Geren-
ciamento de Tráfego Aéreo 
Urbano da Eve atingiu uma 
nova marca em sua cola-
boração com a Autoridade 
de Aviação Civil do Reino 
Unido (CAA, Civil Avia-
tion Authority na sigla em 
inglês), para o desenvolvi-
mento das condições neces-
sárias para voos UAM com 
alto potencial de expansão. 

“A Ascent é uma das 
maiores empresas de Mo-
bilidade Aérea Urbana na 
Ásia-Pacífico e sua forte 
presença na região a tor-
na a parceira ideal para as 
operações da Eve. A região 
possui uma enorme deman-
da por soluções inovadoras 
de transporte, que pode ser 
atendida com nossa aerona-
ve de baixa emissão. Este é 
o caminho certo para um 
crescimento sustentável”, 
disse Andre Stein, presiden-
te e CEO da Eve. 
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Demonstração do fluxo de caixa – 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$)

2020 2019
Prejuízo do exercício (72.444) (1)
Variações de ativos e passivos:
Impostos a recuperar (262) -
Impostos e contribuiçõesa recolher 11 88
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (72.695) (87)
Aumento (redução) de valores a pagar a parte relacionada 1.098 (162.820)
Remissão de dívida de sócios - 162.733
Integralização de capital 90.000 -
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 91.098 87
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 18.403 -
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 100 100
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 18.503 100
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 18.403 -

Demonstração do resultado – 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$)

2020 2019
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72.168) (41.801)
Outras receitas operacionais - 41.800
Resultado antes do resultado financeiro (72.168) (1)
Resultado financeiro (276) -
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (72.444) (1)
Prejuízo do exercício (72.444) (1)

Balanço patrimonial – 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$)

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 18.503 100
Impostos a recuperar 262 -

Total do ativo 18.765 100
Passivo
Circulante 126 115
Tributos a recolher 126 115

Não circulante 1.098 -
Valores a pagar a partes relacionadas 1.098 -

Patrimônio líquido 17.541 (15)
Capital social 165.100 165.100
Capital à integralizar (75.000) (165.000)
Prejuízos acumulados (72.559) (115)

Total do passivo e patrimônio líquido 18.765 100

Amalfi Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 24.170.211/0001-30

1. Contexto operacional: A Amalfi Empreendimentos e Participações S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações, sediada na Avenida Bartolomeu 
Mitre, 336 - Parte, Leblon, Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e foi 
constituída em 13 de janeiro de 2016. A Companhia tem por objeto social a 
participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras.

Demonstração do valor adicionado – 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$)

2020 2019
Insumos adquiridos de terceiros:

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (72.168) (41.801)
Valor adicionado bruto (72.168) (41.801)
Valor adicionado líquido produzido pela Entidade - -
Receitas financeiras (276) -
Valor adicionado total a distribuir (72.444) (41.801)
Distribuição do valor adicionado (72.444) (41.801)
Pessoal e encargos: - -
Impostos, taxas e contribuições (276) -
Prejuízos retidos (72.168) (41.801)
Débito a conta de acionistas - 41.800
Prejuízo do exercício (72.444) (1)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido – 31 de dezembro  
de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais - R$)

Capital 
social

Capital social 
a integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 1°/01/2019 100 - (162.847) (162.747)
Débito a conta de sócios - - 162.733 162.733
Aumento de capital 165.000 (165.000) - -
Prejuízo do exercício - - (1) -
Saldos em 31/12/2019 165.100 (165.000) (115) (15)
Aumento de capital - 90.000 - 90.000
Prejuízo do exercício - - (72.444) (72.444)
Saldos em 31/12/2020 165.100 (75.000) (72.559) 17.541

Demonstração do resultado abrangente – 31 de dezembro de  
2020 e 2019 (Valores expressos em reais - R$)

2020 2019
Prejuízo do exercício (72.444) (1)
Total do resultado abrangente do exercício (72.444) (1)

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

A DIRETORIA.
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0 
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 26 de julho de 2021, às 19h10. Devido à importância 
e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada 
de forma virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17 do 
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). 
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com 
a presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da 
Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. 
Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e 
Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento sobre o 
Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 2º trimestre 
de 2021, encerrado em 30 de junho de 2021. DELIBERAÇÕES: Após a 
análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e 
com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria 
constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos 
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas 
manifestações e deliberações da seguinte forma: Tomaram conhecimento 
do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia, relativo ao 
2º trimestre de 2021, encerrado em 30 de junho de 2021, conforme as 
informações fornecidas pela administração da Companhia e pelos auditores 
independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S 
(“EY”). ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata 
na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, 
aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que 
a presente ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro (RJ), 26 de julho de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa.
Jucerja nº 4315351, em 10/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário 
Geral.

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

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO à ROUVIER
DESPACHOS MARÍTIMOS LTDA., na pessoa de seu representante
legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação
Sumária (Processo nº 0385498-32.2013.8.19.0001) proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DA ESTRELA contra ROUVIER
DESPACHOS MARÍTIMOS LTDA., na forma abaixo: A DRA.
CRISTINA SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber
por este edital, aos interessados, que nos dias 13.09.2021 e
21.09.2021, às 12:15 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, serão apregoados e vendidos o “Direito e
Ação” a Sobreloja 201, do edifício situado na Rua do Acre, nº 92,
Centro/RJ.- Avaliação: R$ 334.094,57 (trezentos e trinta e quatro
mil, noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos); e o “Direito
e Ação” a Sala 302, do edifício situado na Rua do Acre, nº 92,
Centro/RJ.- Avaliação: 302.260,76 (trezentos e dois mil, duzentos
e sessenta reais e setenta e seis centavos).- O edital na íntegra
está afixado no local de costume e publicado através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato
dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de julho do
ano de dois mil e vinte e um. Eu, Vanda Moraes Silva – Técnica de
Ativ. Judiciária – Matr. 01/31305, digitei. E eu, Michelle Lima
Magalhães – Chefe de  Serventia - Matr. 01/30637, o subscrevo.
Cristina Serra Feijó – Juíza de Direito.

CAFÉ E BAR ONDINA LTDA.
CNPJ 33.174.699/0001-65

Convocação. Ficam convidados os Senhores Sócios Quotistas do Café 
e Bar Ondina Ltda., sociedade limitada brasileira, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ) sob o nº 
CNPJ 33.174.699/0001-65, para reunião extraordinária de sócios, a ser 
realizada nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, naRua 
Condessa Paulo de Frontin, nº 57, Loja B, Rio Cumprido, CEP 20.261-
196, no dia 31 de agosto de 2021, em primeira convocação, às 10:00 
horas, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 (três 
quartos) do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11:00 horas do 
mesmo dia, com a presença de qualquer número de sócios, com a seguinte 
agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem 
do dia: (i)discussão sobre as medidas para que a Sociedade deixe de ser 
classificada como inativa pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA); (ii) alteração da Cláusula G do contrato social da Sociedade, 
de forma a definir mais detalhadamente as obrigações, responsabilidades, 
atribuições e alçadas de cada um dos dois administradores; (iii) destituição 
do sócio administrador Marcos Antonio Trindade Rodrigues da Silva da 
condição de administrador da Sociedade; e (iv) todos os demais eventuais 
outros temas de interesse social provocados pelos sócios durante o 
conclave que possam ser deliberados, nos termos da lei. Serão admitidos 
à reunião os sócios da Sociedade (munidos de documento de identidade 
com foto), seus procuradores e advogados, desde que com instrumento 
de procuração que atenda os requisitos legais. RJ, 20 de agosto de 2021. 
Auricelio de Oliveira Neris - CPF 018.395.527-78 - Sócio Administrador

Empresas devem se blindar com ações de cibersegurança
Brasil: 5º no ranking dos países que mais sofreram ciberataques este ano

Na semana passada 
a Lojas Renner 
divulgou que so-

freu um ataque cibernético. 
A ação, segundo a empresa, 
foi criminosa e atingiu seu 
sistema de tecnologia da in-
formação, que chegou até a 
sair do ar. A Renner é mais 
uma na lista de casos seme-
lhantes ocorridos este ano. 
Só no primeiro semestre de 
2021, mais de 304 milhões 
de ataques de ransomware fo-
ram registrados no mundo 
inteiro.

No Brasil, foram 9 mi-
lhões de ataques. País está 
na 5ª posição no ranking 
dos países que mais sofre-
ram com ciberataques este 
ano. O volume já é maior 
que o número de cibera-
taques registrados no ano 
passado, conforme levan-
tamento do relatório de 
Ameaças Cibernéticas da 
SonicWall. Os Estados Uni-
dos lideram em volume de 
ataques desse tipo.

Para falar de “política 
de segurança” o Monitor 
Mercantil ouviu a opinião 
do especialista Bruno Tel-
les, COO (diretor ope-
racional) da plataforma 
brasileira de segurança de 
redes BugHunt. “Hoje em 
dia existem diversas fer-
ramentas com diferentes 
preços e muitas vezes até 
gratuitas, o que deve ser 
feito é a orquestração de 
um bom planejamento de 
ações de cibersegurança”, 
aconselha. 

O que uma empresa 
precisa fazer para evitar 

os ciberataques? É possí-
vel se blindar?

- As empresas devem 
sempre manter seus siste-
mas e ativos atualizados, 
aplicar os conceitos de con-
figuração segura (hardening) 
e atualizações de segurança, 
implementar proteção de 
endpoints e servidores co-
mo detectores de malwares 
e antivírus, aplicar os con-
ceitos de segregação de fun-
ção e também a correta or-
ganização dos privilégios de 
usuários. Deve-se também 
aplicar testes de segurança, 
como Testes de Invasão, 
e também é recomendada 
a criação de programas de 
recompensas (bug bounty), 
em que as empresas podem 
contar com auxílio de co-
munidades de ciberseguran-
ça para testar seus sistemas 
e serviços de forma cons-
tante. 

Tudo isso deve ser imple-
mentado por meio de po-
líticas de segurança e nor-
mas complementares. Além 
disso, também é necessária 
a execução constante de 
ações para conscientização 
dos colaboradores quanto à 
segurança das informações 
e riscos cibernéticos.

Mesmo com os contro-
les estabelecidos, é fun-
damental que se tenha 
rotinas de backup bem 
estruturadas, inclusive 
com testes periódicos de 
restauração, para que seja 
possível retornar os dados 
e informações em tempo 
eficiente e também que as 
empresas tenham planos 

de continuidade de negó-
cios.

As soluções são caras? 
- Sempre dizemos que a 

empresa que analisa segu-
rança da informação apenas 
com custos, já é uma pos-
sível empresa a ser atacada. 
Segurança da informação é 
investimento, e não gasto. 
O preço de um ciberataque 
com certeza é muito maior 
que o custo de uma solução 
que poderia ter prevenido o 
ataque. Hoje em dia existem 
diversas ferramentas com 
diferentes preços e muitas 
vezes até gratuitas, o que de-
ve ser feito é a orquestração 
de um bom planejamento 
de ações de cibersegurança.

Quais os segmentos 
mais afetados por esse ti-
po de ataque?

- Atualmente muitas in-
dústrias, empresas e órgãos 
do governo estão sendo ata-
cados, não necessariamente 
por segmentos, mas sim por 
possuírem ambientes desa-
tualizados, o que possibilita 
que o ransomware faça uma 
escalada de privilégios e pos-
teriormente ataque um maior 
número de máquinas e servi-
dores.

Uma vez feito o ataque, 
o que acontece com o sis-
tema da empresa?

- Os sistemas após sofre-
rem ataque de ransomware 
ficam inativos, ou seja, os 
arquivos ficam todos crip-
tografados, sem acesso aos 
mesmos. Normalmente, 
em cada pasta dos arquivos 
é colocado um arquivo de 
texto com uma mensagem 

Bruno Telles: ‘As empresas devem sempre  
manter seus sistemas e ativos atualizados’

informando o procedimen-
to a ser seguido para o pa-
gamento do resgate.

Como foi o ano de 2020 
em volume de ataques?

- O último ano foi inco-
mum para a ciberseguran-
ça, pois com a pandemia 
de Covid-19 as empresas 
foram obrigadas a adotar o 
modelo de home office, ou te-
letrabalho, sem os devidos 
controles. A grande maio-

ria das empresas não estava 
preparada para atuar neste 
modelo e, de certa forma, 
isso aumentou a quantidade 
de ataques desta natureza. 
Também já era previsto o 
crescimento deste tipo de 
ataque, mesmo que a pan-
demia não acontecesse, 
pois é um ataque altamente 
lucrativo e com um baixo 
risco para cibercriminosos, 
pois é executado de forma 

remota e o pagamento do 
resgate é feito, na maioria 
dos casos, em criptomoe-
das, o que acaba dificultan-
do a identificação do ciber-
criminoso que receberá o 
valor do resgate.

As empresas precisam ado-
tar novas ações e criar a cons-
ciência de que a tecnologia 
evolui de forma muito rápida, 
porém traz com ela novos ris-
cos na mesma velocidade.
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