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NÃO PODE
SER VENDIDO
Nem desmatado, nem  
queimado, nem destruído.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

ENERGIA: R$ 2 TRI
DO BNDES
Financiamento não evita 
racionamento que vem por aí.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

ESTADO NACIONAL: 
OS CIEPS
A verdadeira educação, não a 
robotização. Por Felipe Quintas e 
Pedro Augusto Pinho, página 2

Vendas do 
varejo carioca 
sobem pelo 2º 
mês seguido

O comércio lojista do Rio de 
Janeiro registrou crescimento de 
2,5% nas vendas em julho, em 
comparação com o mesmo mês 
de 2020, de acordo com a pes-
quisa Termômetro de Vendas di-
vulgada mensalmente pelo Clube 
de Diretores Lojistas do Rio de 
Janeiro (CDL-Rio) e pelo Sindi-
cato dos Lojistas do Comércio do 
Município do Rio de Janeiro (Sin-
dilojasRio), que abrange cerca de 
500 estabelecimentos comerciais 
da Cidade. É o segundo mês con-
secutivo de resultado positivo (em 
junho cresceu 0,5%).

A pesquisa mostra que os in-
dicadores do mês de julho fo-
ram puxados principalmente pelo 
crescimento das vendas do ramo 
mole (confecções e calçados) e 
pelo ramo duro (eletrodomésti-
cos e móveis). A modalidade de 
pagamento mais utilizada pelos 
clientes foi a venda a prazo com 
mais 5,8%, seguida da venda à vis-
ta com 3,0%.

Segundo Aldo Gonçalves, 
presidente do CDL-Rio e do Sin-
dilojasRio, “este desempenho, 
mais uma vez, foi motivado pe-
la diminuição das restrições im-
postas ao comércio pela pande-
mia e também pelo aumento do 
número das pessoas vacinadas, o 
que vem encorajando os consu-
midores a sair para as compras. 
Além disso, as vendas também 
foram aquecidas pela ação pro-
ativa dos lojistas, estimulando os 
consumidores com liquidações, 
promoções, planos de pagamen-
to diversificados e crediário mais 
fácil”, explica Aldo.

Investimentos de R$ 50 bi até 2023 
podem sair do Rio para o exterior

Iuane digital estreia em transação de futuros

A moeda fiduciária digi-
tal da China, ou e-CNY, 
foi usada pela primeira 

vez para transações no mercado 
doméstico de futuros, informou 
nesta segunda-feira o China Secu-
rities Journal. O e-CNY foi usado 
pela Bolsa de Commodities de 
Dalian (DCE, em inglês) para o 
pagamento de taxas de armaze-
namento para um depósito de en-
trega, auxiliado pelas filiais locais 
do Banco de Comunicações e do 
Banco da China.

A aplicação de e-CNY no mer-

cado de futuros fornece uma al-
ternativa de pagamento eficiente, 
de custo zero e segura para as 
Bolsas de futuros e os participan-
tes do mercado por meio de pa-
gamento interbancário em tempo 
real, de acordo com fontes dos 
bancos citadas pela agência de no-
tícias Xinhua.

Jiang Bin, gerente de depósito 
de entrega, disse que o pagamento 
por e-CNY não cobra nenhuma ta-
xa de transações e não está restrito 
ao período de operação do sistema 
de pagamento de alto valor, o que 

traz conveniência para as empresas 
ao mostrar o progresso de transa-
ções em tempo real. A DCE plane-
ja promover ainda mais a inovação 
empresarial e busca expandir o uso 
do iuane digital.

A China lançou pilotos de e-
-CNY em várias cidades desde o 
final de 2019, incluindo Dalian em 
novembro daquele ano. Até 30 de 
junho de 2021, o e-CNY foi aplica-
do em mais de 1,32 milhão de cená-
rios, cobrindo pagamentos de ser-
viços públicos, catering, transporte, 
compras e serviços do governo.

Recursos do petróleo deixam de gerar empregos no país

Maior produtor do país, 
o Estado do Rio de 
Janeiro recebeu 21% 

do total em royalties de petróleo 
gerados nacionalmente no País 
no primeiro semestre de 2021. 
O montante arrecadado cresceu 
37% em relação aos valores do 
ano passado e já chega a 72,57% 
do total arrecadado em 2019, as-
sinala o “Anuário do Petróleo 
2021”, lançado nesta terça-feira 
pela Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan).

O pagamento de participações 
especiais igualmente mostra alta 
forte. O Rio recebeu quase um 
terço do valor total do Brasil, com 
elevação de 32% na média trimes-
tral do ano passado para o pri-
meiro trimestre de 2021. A Firjan 
espera que até 2025 o estado ar-
recade mais de R$ 75 bilhões em 
participações governamentais.

Outra expectativa da Federação 

é que os investimentos em ativi-
dades de abastecimento e explo-
ração e produção (E&P) no Rio 
de Janeiro somem R$ 50 bilhões 
nos próximos três anos, que gera-
riam 63 mil empregos diretos no 
estado.

A previsão otimista, porém, é 
contestada por uma fonte da área. 
Segundo ele, as grandes obras se-
rão contratadas fora do Brasil. A 
remessa de divisas e exportação de 
empregos deixa o Estado do Rio – 
e por consequência, o Brasil – sem 
os projetos que poderiam ser desen-
volvidos aqui, como já foram, espe-
cialmente na década de 2010.

A Comissão Especial da Indús-
tria Naval, OffShore e do Setor de 
Petróleo e Gás da Assembleia Le-
gislativa (Alerj) terá seu prazo de 
funcionamento prorrogado por 
mais 90 dias. O final estava pre-
visto para 15 de agosto. A medida 
será publicada no Diário Oficial do 

Legislativo dos próximos dias.
Os deputados investigam que-

da na arrecadação de receitas 
compensatórias da exploração 
de petróleo e gás. Deduções fis-
cais suspeitas podem ter levado o 
estado a perder em torno de R$ 
10 bilhões nos últimos dez anos 
em arrecadação de participações 
especiais, segundo dado apresen-
tado pelo secretário de Fazenda 
(Sefaz), Guilherme Mercês.

No texto em que pedem a pror-
rogação, os deputados afirmam 
que ainda precisam ouvir repre-
sentantes de vários órgãos envol-
vidos no tema, além de requisitar 
documentos para elaboração do 
relatório final. Recentemente, a 
comissão discutiu a regulamen-
tação de um percentual maior de 
conteúdo local usado pelo setor, 
com objetivo de aumentar a quan-
tidade de empregos no Estado do 
Rio de Janeiro.

Voto de Toffoli 
pode anular 
centenas de 
privatizações

No último dia 10, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) retomou 
o julgamento de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 2946/2003, proposta pela 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, que contesta o artigo 27 da 
Lei 8.987/95, que regulamenta a 
transferência de concessões ou do 
seu controle societário.

Dezoito anos após a proposi-
ção, em julho de 2003, o relator, 
ministro Dias Toffoli, votou pela 
inconstitucionalidade. Se o plená-
rio seguir o relator, centenas de 
privatizações e concessões trans-
feridas nesse período podem ser 
consideradas inconstitucionais.

Para Marilene Matos, professo-
ra e advogada especialista em Di-
reito Administrativo e Constitu-
cional, o entendimento do relator 
está correto, e todas as concessões 
que tenham sido transferidas terão 
que ser refeitas. “A partir do pres-
suposto de que uma empresa foi 
vencedora de um processo licita-
tório, ela não pode simplesmente 
transferir a concessão para outra, 
que não participou da licitação, a 
partir da mera autorização do po-
der concedente”, afirma.

Ela destaca que é justamente 
isso que o dispositivo impugnado 
autoriza, a partir de uma interpre-
tação contrária da redação do ar-
tigo 27: a transferência de conces-
são ou do controle societário da 
concessionária sem prévia anuên-
cia do poder concedente implicará 
a caducidade da concessão.

A professora explica que, na de-
cisão, o ministro Toffoli conside-
rou a existência de duas situações 
distintas. A transferência da con-
cessão e a transferência do contro-
le societário. “Quando se transfere 
a concessão com a substituição da 
pessoa jurídica, fica caracterizada a 
burla à Constituição. Já a transfe-
rência de controle societário, sem a 
mudança de pessoa jurídica, não é 
inconstitucional”, disse.

Um exemplo recente seria a ven-
da da Linha 6 – Laranja, do Metrô 
de São Paulo, que foi transferida 
da Move São Paulo para a Accio-
na. Porém, também há risco para 
outros segmentos, como energia, 
saneamento básico e rodovias.

Marilene Matos esclarece que a 
lei que regula as ações de inconsti-
tucionalidade permite a modulação 
de seus efeitos. “O ministro pro-
põe que seja dado o prazo máximo 
de dois anos, contados a partir da 
data do julgamento, para que se re-
alizem novas licitações de todas as 
concessões que tenham sido trans-
feridas”, conclui a advogada.

Guo Cheng/Xinhua
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Filiado à

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“A rica direita 
brasi leira, 
desde sem-

pre no poder, sempre soube 
dar, aqui ou lá fora, a me-
lhor educação a seus filhos. 
Aos pobres dava a caridade 
educativa mais barata que 
pudesse, indiferente à sua 
qualidade. De fato, nunca 
quis dedicar ao povo aque-
la atenção escolar mini-
mamente necessária para a 
alfabetização generalizada. 
Não tinha para isso a inspi-
ração luterana de ensinar a 
ler para rezar, nem a napo-
leônica de formar a cidada-
nia. A educação das crian-
ças e a fartura das casas, de 
fato, nunca foram preocu-
pação das classes dirigentes 
brasileiras” (Darcy Ribeiro, 
“Prólogo – A educação e a 
política”, in Carta’ nº 15 O 
novo livro dos Cieps, Senado 
Federal, Brasília, 1995).

Os Centros Integra-
dos de Educação Pública 
– Cieps – são um proje-
to nacional que atende às 
exigências da consciência 
na formação da cidadania. 
Neles estão os espaços, as 
instalações e, obviamente, 
o projeto pedagógico para a 
formação integral, a saúde e 
o despertar para as habilida-
des das crianças.

Antes de discorrermos 
sobre os Cieps, verifique-
mos o que deve constituir 
e por quanto tempo o en-
sino para as crianças, para 
os adolescentes e os jovens. 
Manuel Bergström Lou-
renço Filho (1897–1970) 
foi dos grandes pedagogos 
brasileiros, participante do 
“Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova”, de 
1932, com Fernando de 
Azevedo e Anísio Teixeira 
entre outros.

Em trabalho publicado 
em 1961, Lourenço Filho 
apresentou seu estudo dos 
sistemas de ensino de dez 
países. Dele retiramos al-
guns dados para confron-
tarmos com a realidade 

atual brasileira (2021) e para 
o reerguimento do projeto 
dos Cieps.

Educação Comparada é o 
volume V, das obras com-
pletas de Lourenço Filho, 
publicadas pela Edições 
Melhoramentos (SP, 1961). 
Além das descrições do 
sistema de ensino na Ingla-
terra, na França, na então 
República Federal Alemã 
(Alemanha Ocidental – 
RFA), na Itália, na extinta 
União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS), 
nos Estados Unidos da 
América (EUA), no Méxi-
co, na Argentina, no Japão e 
na Índia, ele ainda discorre 
sobre a Educação Rural no 
México e o Ensino Primá-
rio na América Latina.

Na Inglaterra e no País 
de Gales, o ensino primá-
rio e secundário, doravante 
denominados “ensino fun-
damental”, tem início com 
crianças de três anos (cre-
che) e conclui com o jovem 
de 18 anos. O mesmo ocor-
re na Itália e na URSS. Sem-
pre atentando que os dados, 
coletados por Lourenço Fi-
lho, são do início da década 
de 1960.

Este ensino fundamen-
tal, no México e no Japão, 
começa aos três anos e ter-
mina aos 17. Na Argentina 
vai dos três aos 16 anos. 
Na Alemanha dos três aos 
19 anos, na França dos dois 
anos aos 19 anos e nos EUA 
dos dois aos 21, sendo que a 
partir dos 17 anos é ensino 
profissional, equivaleria aos 
cursos das nossas escolas 
técnicas. Na Índia não havia 
legislação específica mas as 
crianças estudavam dos seis 
aos 16 anos.

Hoje há no Brasil a se-
guinte distinção, estabe-
lecida pela Lei 12.796, de 
4/4/2013:

a) educação básica obri-
gatória e gratuita dos quatro 

aos 17 anos de idade, orga-
nizada da seguinte forma:

1) creche, para crianças 
até quatro anos de idade;

2) pré-escola, para as 
crianças de quatro a cinco 
anos de idade;

3) ensino fundamental, 
dos seis aos 14 anos;

4) ensino médio, dos 15 
aos 17 anos.

Ou seja, o Brasil se in-
sere, no que se refere ao 
tempo de aprendizagem, 
como a maioria dos países 
estudados por Lourenço 
Filho, há mais de 60 anos. 
No entanto sabemos da 
evasão escolar, das insufi-
ciências em número e for-
mação dos professores e 
das condições físicas, mui-
tas vezes mais do que pre-
cárias, de grande número 
das escolas brasileiras.

As elites brasileiras, como 
assinalou Darcy Ribeiro, ja-
mais se preocuparam com 
a educação, com a saúde e 
com a alimentação da popu-
lação que sempre as serviu. 
O Ciep deveria se tornar 
um projeto nacional, da res-
ponsabilidade do governo 
nacional, porém, a exemplo 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para ser executado 
pelos municípios.

Desenvolvamos a seguir 
algumas características e 
reflexões sobre o Ciep, a 
partir de O Livro dos Cieps, 
de Darcy Ribeiro (Bloch 
Editores, RJ, 1986) e, tam-
bém organizado por Darcy 
Ribeiro, O Novo Livro dos 
Cieps, já citado.

Iniciemos pelo espaço. O 
projeto de Oscar Niemeyer 
estabelecia o “Ciep padrão” 
com 6.600 metros quadra-
dos, assim distribuídos: 
5.200 para o prédio prin-
cipal, 320 para alojamento 
de residentes e biblioteca e 
1.080 para o ginásio. “Em 
terrenos menores, que não 
comportavam as três edi-
ficações, foi concebido o 

Ciep compacto, com 5.200 
m²”, e um terceiro andar 
para o ginásio, biblioteca e 
residências (A Arquitetura 
dos Cieps, in O Novo Livro 
dos Cieps).

Esta concepção dos anos 
1980, passados mais de qua-
tro décadas, mereceria algu-
mas considerações. Não se 
previa a creche, nem maior 
integração com a comuni-
dade. Também a questão 
pedagógica, tratada mais 
adiante, mereceria acrés-
cimos pela própria trans-
formação tecnológica. As 
construções do prédio prin-
cipal, ginásio e a terceira 
edificação permaneceriam 
como no projeto original. 
Seriam destinadas novas 
áreas para creche, para exis-
tência de horta, para ofici-
nas e para construção de 
um auditório, misto de tea-
tro, cinema e pavilhão para 
outros eventos, conectado à 
rua, para fácil e seguro aces-
so pelos moradores da co-
munidade/bairro ao Ciep. 
Seria um Ciep mais integra-
do e identificado com a po-
pulação em seu redor.

A “Estrutura do Progra-
ma Especial de Educação”, 
como preconizada em O 
Livro dos Cieps, seria revista 
para sua inserção neste pro-
jeto mais amplo de Cons-
trução do Estado Nacional, 
no conjunto da Cidadania, 
subconjunto Consciência, 
como apresentados nos ar-
tigos desta série.

Em 1995, Darcy Ribei-
ro apresentou o “Balanço 
Crítico de uma Experiência 
Educacional” (in O Novo Li-
vro dos Cieps), onde além da 
lamentável perda pela fúria 
destrutiva dos Cieps, de-
sestruturando 406 dos 500 
construídos, pelo precon-
ceito, pela politicagem baixa 
e pelo permanente combate 
à educação promovido pe-
las elites no poder no Brasil, 
amplia as possibilidades dos 
Cieps, não apenas na área 
da consciência, mas avan-
çando naquela da comuni-
cação e da participação da 
sociedade.

A proposta pedagógi-

ca do Ciep inaugurou uma 
etapa diferente e inovadora 
na história da educação no 
Brasil pela efetiva integra-
ção escola-casa. Para isto, 
todas as pessoas envolvidas 
no planejamento, organi-
zação, execução das tarefas 
nos Cieps deveriam conhe-
cer e debater a nova propos-
ta educacional. “Ao invés de 
escamotear a dura realidade 
em que vive a maioria de 
seus alunos, provenientes 
dos segmentos mais pobres, 
o Ciep compromete-se com 
ela, para poder transformá-
-la” (in O Livro dos Cieps).

Surgem daí a alimenta-
ção, a higiene, o cuidado 
com a saúde, a prática es-
portiva que todos os Cieps 
desenvolveram. O Ciep 
como formador do ser hu-
mano em sua acepção mais 
ampla e mais generosa, que 
remonta à paidéia grega. 
Uma revolução, avanço im-
pressionante nas condições 
daquela época de desregula-
ções financeiras e do Con-
senso de Washington.

A proposta político-
-pedagógica dos Cieps te-
ve como eixo a integração 
da educação, da saúde e da 
cultura, na formação da ci-
dadania. Porém incluir-se-
-iam na contemporaneida-
de desta terceira década do 
século 21, antevendo novas 
consequências desta era ter-
monuclear-cibernética, al-
gumas práticas e conceitos 
que encontramos em peda-
gogos brasileiros e estran-
geiros, capazes de antever 
bases afetivas, psicológicas 
e culturais-cognitivas no 
processo educacional.

Vêm desta avaliação as 
distinções de letramentos, 
saberes e culturas no pro-
cesso da formação, embora 
todos inseridos no mesmo 
conjunto da consciência ci-
dadã.

Ressaltamos a horta co-

mo necessidade para se 
conhecer um processo de 
crescimento (vegetal), co-
mo ingrediente alimentar 
(saúde), como capacitação 
de ação produtiva (uso dos 
produtos da horta na ali-
mentação no Ciep), e como 
letramento em ciências. De 
modo idêntico a música e 
o teatro, apresentação de 
diversidades culturais, com 
participação, em diversas 
oportunidades, da comuni-
dade, na compreensão do 
humano, da integração so-
bre a exclusão e, sobre as 
divergências, as identidades.

Nas oficinas além do le-
tramento nas tecnologias 
da informação, a integra-
ção com a comunidade na 
prestação de serviços de 
manutenção de aparelhos. 
Quando elaborada a área 
de informática (1991), os 
Cieps se limitavam ao le-
tramento das plataformas 
IBM Windows e Macin-
tosh. Hoje já poderia avan-
çar, com o Linux e os traba-
lhos da Marinha Brasileira, 
no conhecimento de novas 
plataformas e equipamen-
tos nacionais, antes que a 
destruição em processo de 
todo nosso Estado Nacio-
nal torne inexequível este 
ressurgimento ou renasci-
mento.

A escola será uma escola 
da alegria, do sentir-se útil e 
produtivo, integrado ao seu 
ambiente, aumentando o 
liame com a casa, acolhen-
do as crianças dos dois ou 
três anos aos 18 ou 19 anos.

O projeto Ciep, espa-
lhando-se pelos municípios 
do Brasil, em todos estados 
e regiões, usando as condi-
ções locais para a horta, a 
ênfase das oficinas, e a apre-
ensão da diversidade cultu-
ral, será a verdadeira edu-
cação, não a robotização, 
mas a consciência cidadã, 
indispensável para termos o 
Brasil que todos desejamos.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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O Ciep deveria se 
tornar um projeto 
nacional, como o 
Sistema Único de 

Saúde (SUS)

A verdadeira 
educação, não a 

robotização, mas a 
consciência cidadã

A rica direita 
brasileira não tinha 
inspiração luterana 

ou formação 
napoleônica

Quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Construção do Estado Nacional: cidadania – consciência – Ciep
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Energia: R$ 2 tri do 
BNDES não evitam apagão

É recorrente, no Brasil, “quando tragédias são vislum-
bradas no horizonte, além das demoradas medidas 

atenuantes, os dedos apontam vários culpados. Primeiro 
se tenta a estratégia do exagero (‘é só uma gripezinha’). 
Depois o remédio inútil (Cloroquina) e, só quando já é 
tarde (quase 600 mil mortos), o governo toma alguma 
providência”. A análise é de Roberto Pereira D’Araujo, di-
retor do Ilumina, no artigo “Racionamento: dedos apon-
tam culpados” (rib.ind.br/racionamento-dedos-apontam-
culpados).

Ele faz um paralelo com a possibilidade, cada vez mais 
próxima de se tornar real, do racionamento de energia 
elétrica: primeiro, tenta-se negar o evento; em seguida, 
culpa-se a “pior crise hidrológica em 91 anos”. Araujo 
desmonta esta tese. Mostra que a crise atual (2014–2020) 
é em média 15% melhor do que a de 1950–1956. “Esse 
triste ‘campeonato’ precisa de um exame do VAR!” São 
Pedro é inocente.

O que falta é investimento. “De uma lista de 163 usinas 
hidrelétricas que somam 109 GW de potência, apenas 8,5 
GW se originaram de iniciativas privadas desde o início. 
Cerca de 60 GW ainda são estatais e o restante, ou são 
usinas existentes compradas de estatais, ou foram con-
struídas em parcerias com estatais. Nas termoelétricas 
aconteceu o inverso. As estatais têm 29% e o setor priva-
do os 71% restantes.”

Desde 1995, o investimento estatal desmoronou, e a 
produção de energia deveria ser puxada pelo setor priva-
do. “Não bastasse essa pífia atuação, dados do BNDES 
mostram que, a preços de 2020, só o setor elétrico usou 
quase R$ 2 trilhões de financiamento público!”, alerta o 
especialista. “Faltam estratégias, energia e investimentos. 
Sobram acusações.”

Silêncio

Ágil para contestar cobrança de Imposto de Renda so-
bre honorários acima de R$ 20 mil, o Conselho Federal de 
Medicina guarda obsequioso silêncio sobre a denúncia de 
que anúncio assinado por doutores pregando o kit Covid 
foi pago por uma empresa que lucrou com a venda dos 
remédios.

Rápidas

Nesta quinta, 18h, a Brazil-Florida Business Council 
organiza o webinário “Listagens na Nyse: Novas opor-
tunidades para empresas brasileiras interessadas em aces-
sar o mercado de capitais nos EUA”. Inscrição: rsvp@
brazilfloridabusiness.com *** O ERP Experience, evento 
gratuito promovido pela SPS, será nesta quinta, 18h30, 
para abordar soluções de Indústria 4.0. Inscrições: sp-
sconsultoria.com.br/erp-experience *** A lawtech Koy 
investiu R$ 3 milhões no desenvolvimento da plataforma 
Gêmeo Digital, de gestão jurídica que, aliada a Inteligência 
Artificial, é capaz de acelerar e automatizar os processos 
dos escritórios e departamentos jurídicos *** Jean Marc 
Sasson é o novo chefe de Ambiental, Mudanças Climáti-
cas e ESG do escritório Lima Feigelson Advogados *** 
O governo lançou campanha defendendo as mudanças no 
IR afirmando que 20 mil pessoas que não pagavam im-
posto vão passar a pagar… como a coluna destacou em 6 
de julho (“Fim da isenção sobre dividendos afeta o 0,01% 
mais rico”).

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

Cooperativa de Consumo da Universidade Federal Fluminense
e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde e Cultura nos
Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda. EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ 29.283.884/0001-10 NIRE 33-40000089-7
Sede Social: Av. Visconde do Rio Branco, 627 –
Térreo – CEP 24.020-005 - Centro – Niterói – RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores da Universi-
dade Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde e
Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda., no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são
em número de 1.276 (Hum mil, duzentos e setenta e seis) para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sala multiuso do Instituto de
Educação Física da UFF no Campus do Gragoatá situado à Avenida Visconde
do Rio Branco nº 726 – São Domingos - Niterói – RJ, por absoluta falta de
espaço em sua sede social, no dia 03 de setembro de 2021, obedecendo
aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo
local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social: Assembleia Geral
Extraordinária às 07:00 horas em primeira convocação, com a presença de
dois terços do número total de associados; às 08:00 horas, em segunda
convocação, com a presença de metade mais um do número total dos associ-
ados; às 09:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença
mínima de dez associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Dissolução voluntária da sociedade; 2) Nomeação de liquidante (s); 3) Nomea-
ção de Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros para a liquidação.

Niterói, 25 de agosto de 2021.
Luis Mauro dos Reis
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que, no 
dia 16 de setembro de 2021 às 13h00min no auditório do CLUBE DE ENGE-
NHARIA, situado à Av. Rio Branco nº 124, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, realizará o leilão APLDETRO01-21, na forma presencial e online, DEVIDO 
À CRISE DA COVID-19 O LEILÃO PODERÁ SER REALIZADO APENAS NA 
MODALIDADE ON-LINE, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer 
título, classificados como conservados e sucatas inservíveis, e não reclamados 
por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES nº 1267 de 27 de julho de 
2016 e adequação da Portaria DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018, 
cujos proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRE 
PEREIRA DA COSTA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 071. A 
cópia do edital poderá ser consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / 
www.aplleiloes.com / http://www.alexandrecostaleiloes.com.br/site/.

CONDOMÍNIO EDIFICIO FERNANDO MEDEIROS
CNPJ nº 01.241.852/0001-33

Rua Conde de Bonfim nº 370 – Tijuca
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 27/08/2021 – SEXTA-FEIRA

CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda., por ordem do
Sr. Síndico e em conformidade com o disposto na Convenção, convida
o(a)s Sr(a)s Condômino(a)s a participarem da AGE – Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 27 de agosto de 2021 (sexta-feira)
às 13:30 hs com 2/3 (dois terços) dos condôminos presentes, ou às
14:00hs em segunda e última convocação, com qualquer número de pre-
sentes no próprio prédio situado na Rua Conde de Bonfim nº 370 – Tijuca/
RJ na sala de reuniões localizada na cobertura, para discutir e deliberar
especificamente sobre a seguinte ordem do dia: 1) Rerratificação da au-
torização para venda da unidade autônoma nº 604 pertencente ao Condo-
mínio Edifício Fernando Medeiros (CNPJ 01.241.852/0001-33) para Nelson
Paranhos da Cunha, inscrito no CIC sob o nº 023.937.397-93 pelo preço à
vista de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Como forma de proteção aos
presentes, diante do quadro de excepcionalidade sanitária, é intenção
que se obtenha celeridade na condução dos assuntos, além da recomen-
dação do uso de máscara facial. Lembramos a todos a conveniência de
comparecerem, ou se fazerem representar por procuradores legalmente
habilitados e devidamente quites com suas cotas condominiais, conforme
disposto nos artigos 654 e 1335, III ambos do Código Civil Brasileiro. As
decisões tomadas, obrigarão a todos inclusive aos ausentes.

CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda.

QUINTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE MADUREIRA
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Carlos Eduardo Lucas de Magalhães Costa - Juiz Titular do Cartório 
da 5ª Vara Cível da Regional de Madureira, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Ernani 
Cardoso, 152 - Rio de Janeiro - RJ e-mail: mad05vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança - Despejo Por Infração Contratual / Locação de Imóvel / 
Espécies de Contratos, de nº 0014188-13.2016.8.19.0202, movida por 
ESPÓLIO DE MANUEL DA SILVA ALVES DE MATTOS; representado 
por VILMA MATOS GUIMARÃES, objetivando a citação de LUCIENE DO 
CARMO DIAS, brasileira, solteira, doméstica, portadora da carteira de 
identidade nº 10347829-3, inscrita no CPF sob o nº 029.068.037-90 . Assim, 
pelo presente edital CITA a ré LUCIENE DO CARMO DIAS, que se encontra 
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não 
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um. Eu, 
Maria Isabel Nina Coy de Mattos - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 
01/31476, digitei. E eu, Fabiane Henriques Ferreira Rodrigues - Chefe de 
Serventia - Matr. 01/25811, o subscrevo.

Ipea já prevê inflação de 7,1% em 2021
Preços dos mercados internacionais preocupam instituto de pesquisa

Para justificar o au-
mento de previsão 
da inflação brasilei-

ra de 5,9% para 7,1% em 
2021, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA ), o Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) se baseou 
no comportamento dos 
preços dos mercados in-
ternacionais de alimentos 
e de matériss primas. Faz a 
ressalva de que parte do au-
mento veio da expectativa 
de reajustes mais acentua-
dos para a gasolina e a ener-
gia elétrica, que provocaram 
uma elevação da projeção 
de preços monitorados de 
9,5% para 11,0%.

Além disso, os preços 
dos alimentos no merca-
do internacional devem 
fechar o ano acima do 
esperado anteriormente, 
especialmente das prote-
ínas animais, o que eleva 
a projeção da inflação dos 
alimentos de 5,0% para 
6,9%. Se em agosto o com-
portamento dos preços for 
o mesmo que o verificado 
em julho -  alta de 0,96%, 

o maior resultado para o 
mês desde 2002, quando 
chegou a 1,19%, resultado 
que levou o IPCA acumu-
lar alta de 4,76%, no ano, e 
8,99% nos últimos 12 me-
ses -  a inflação continuará 
caminhando a passos lar-
gos para dois dígitos. 

De forma semelhante 
ao que acontece com os 
alimentos, a pressão ad-
vinda de matérias primas 
no mercado internacional, 
combinada com o aumen-
to da utilização da capaci-
dade instalada na indústria 
e os estoques abaixo do ní-
vel desejado, deve manter 
os preços dos bens indus-
triais em alta. A projeção 
de inflação desse segmen-
to passou de 4,8% para 
6,6%. Já a retomada do se-
tor de serviços gerou uma 
elevação da inflação desse 
segmento em ritmo maior 
que o esperado incialmen-
te, com isso a previsão su-
biu de 4,0% para 5,0%.

No acumulado de 2021, 
registrado até o mês de ju-
lho, a alta de 4,76% aponta-
da pelo IPCA já ultrapassa 

o centro da meta de inflação 
(3,75%). Apesar de parte 
dessa pressão inflacionária 
já ser esperada, dado o re-
presamento de reajustes em 
2020, as sucessivas altas das 
cotações das commodities 
no mercado internacional e 
os eventos climáticos adver-
sos, como a longa estiagem 
e a ocorrência de geadas em 
regiões de produção agríco-
la, surpreenderam negativa-
mente e desencadearam no-
vos aumentos de preços de 
alimentos e de energia.

Os pesquisadores revisa-
ram também a previsão do 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), de 
5,1% para 6,4% em 2021. 
De acordo com a Direto-
ria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea, 
o aumento da taxa de infla-
ção medida por esse índice, 
com escopo que atinge as 
famílias que vivem nas áre-
as urbanas e com salários 
que variam de um a cinco 
salários-mínimos, deverá 
ser provocado por preços 
monitorados e dos alimen-
tos, com altas previstas de 

10,5% e 7,9%, e que atin-
giram patamares superio-
res ao projetados anterior-
mente, que eram de 9,2% e 
5,2%, respectivamente.

As expectativas para o 
ano de 2022 estão ancora-
das em uma acomodação 
nos preços internacionais 
das commodities e na bai-
xa probabilidade de um fe-
nômeno climático adverso 
intenso. Dessa forma, seria 
gerada uma menor pressão 
sobre alimentos, combustí-
veis e energia elétrica. Além 
disso, considerando uma 
retomada mais forte do 
mercado de trabalho e os 
seus efeitos positivos sobre 
a demanda, a sinalização de 
continuidade da trajetória 
de alta de juros deve agir 
no sentido de atenuar as va-
riações de preços de bens e 
serviços. Por isso, as taxas 
projetadas para o IPCA e o 
INPC são de 4,1% e 3,9%, 
respectivamente. A nota do 
Ipea ressalta, no entanto, 
que os riscos à inflação em 
2022 seguem associados aos 
preços das commodities e à 
taxa de câmbio.

Comissão do Senado amplia  
beneficiários do ‘Minha Casa, Minha Vida’

A Comissão de As-
suntos Sociais 
(CAS) aprovou, 

nesta terça-feira, o Projeto 
de Lei (PL) 5.006/2019, que 
amplia o rol de enquadra-
mento e prioridade no pro-
grama Minha Casa, Minha 
Vida. Para participação no 
programa, o texto exclui do 
cálculo da renda familiar os 
benefícios de aposentadoria 
por invalidez, de auxílio-do-
ença e de auxílio-acidente. 
Uma emenda aprovada na 
CAS exclui, também, o Be-
nefício de Prestação Conti-
nuada (BPC).

O texto, de autoria do ex-
deputado Luiz Couto, deve 
passar agora pela Comissão 
de Assuntos Econômicos 

(CAE). O PL inclui o in-
ciso 10 ao artigo 3º da Lei 
11.977, de 2009, que dispõe 
sobre o Minha Casa Minha 
Vida. Caso se torne lei, deve 
entrar em vigor de imediato.

O BPC foi excluído do 
cálculo para participação no 
programa de habitação por 
emenda do relator da maté-
ria na CAS, senador Flávio 
Arns (Podemos-PR). O be-
nefício paga um salário-mí-
nimo por mês ao idoso aci-
ma de 65 anos ou à pessoa 
com deficiência de qualquer 
idade.

“Consideramos que um 
justo acréscimo deve ser 
feito no sentido de prever 
que o valores percebidos a 
título de benefício de pres-

tação continuada sejam 
também excluídos do cál-
culo da renda familiar”, ale-
gou ao apresentar seu voto.

Na justificativa para o PL, 
o autor esclarece que estão 
sendo gerados problemas 
para famílias que têm entre 
seus membros beneficiários 
de pagamentos da Previ-
dência Social, em razão de 
problemas de saúde. Esses 
recursos têm sido contabi-
lizados no cálculo da renda 
familiar e, algumas vezes, 
respondido pela exclusão 
da família do Minha Casa 
Minha Vida.

Segundo a Agência Se-
nado, o Minha Casa Mi-
nha Vida é um programa 
do governo federal para a 

obtenção de moradias por 
famílias de baixa renda. O 
programa considera a lo-
calização do imóvel - na 
cidade ou no campo, renda 
familiar e valor da unidade 
habitacional.

As concessões de bene-
fícios pelo programa são 
feitas por faixa de renda. A 
faixa 1, por exemplo, é para 
renda familiar mensal de até 
R$ 1.800, em que o valor do 
imóvel recebe subsídio de 
até 90%. São até 120 pres-
tações mensais de, no máxi-
mo, R$ 270, sem juros. Já a 
maior faixa de renda atendi-
da, de até R$ 9 mil de renda 
familiar mensal, tem finan-
ciamento de 8,16% de juros 
ao ano.
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Não pode ser vendido

A Floresta Amazônica tem sido injuriada de forma in-
clemente pelos agentes do fogo. Dados divulgados 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
apontam o registro de 2.308 focos de calor, em junho deste 
ano, número sem precedentes para o mês de junho, des-
de 2007. Outros biomas também penam com o fogo. O 
Cerrado, por exemplo, apresentou 4.181 focos de incêndio, 
58% maior em junho, se cotejado com maio.

A métrica do campo de futebol
Pesquisa relatada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental 

(Ipam) e pelo Woodwell Climate Research comparou a ex-
tensão da área desflorestada na Amazônia com a soma das 
áreas de 500 mil campos de futebol. A menor área permitida 
pela Fifa para um campo oficial de futebol é de 5.625 m².

Onde bota fogo não  
se refere a futebol

O fogo que transforma a floresta em cinzas é feito dos 
mesmos elementos que o fogo que transforma em cinzas 
museus e prédios de valor histórico. Há, no entanto, difi-
culdades em expressar as perdas neste campo através da 
“unidade de medida” campos de futebol.

Pequena relação de 
patrimônio queimado

Procurando encontrar uma unidade de medida que ex-
presse as perdas resultantes dos desastres representados 
pelo patrimônio relacionado (relação não exaustiva) diga 
você leitor quantos campos de futebol equivalem ao Hotel 
Pilão, destruído por um incêndio, ocorrido em 14 de abril 
de 2003. No mesmo local, em 2006, a Federação das In-
dústrias de Minas Gerais (Fiemg) e a Prefeitura municipal 
de Ouro Preto firmaram uma parceria com vistas à restau-
ração do casario da Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é 
considerada Patrimônio Cultural da Humanidade (Unesco) 
formando o conjunto urbano mais expressivo do barroco 
brasileiro.

Arquivo do Hospital Psiquiátrico do Juquery (HPJ) 
– Todo o acervo representado pelos 136 mil prontuários 
dos pacientes do HPJ, além de algumas relíquias, como 
uma carta de Freud e 15 mil livros, foram consumidos pelo 
fogo no dia 17 de dezembro de 2005. O prédio, atingi-
do pelas chamas, um centenário neorromântico projetado 
pelo arquiteto Ramos de Azevedo, estava em processo de 
tombamento. Chegou a abrigar 18 mil pessoas.

Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da 
Veiga – Solar da Baronesa de Dourados – Inteiramente 
destruído por um incêndio, em 21 de junho de 2010. O 
museu estava em reforma há anos.

E mais tantos  
‘campos de futebol’

Museu de Ciências Naturais da PUC Minas (2013); Mer-
cado Central (Porto Alegre, RS), julho de 2013; Memorial da 
América Latina (2013); Liceu de Artes e Ofícios (2014); Mu-
seu da Língua Portuguesa (São Paulo, SP), 21 de dezembro de 
2015; Cinemateca Brasileira (2016); Edifício Wilton Paes de 
Almeida (São Paulo, SP), 1º de maio de 2018 e Parque Estadu-
al do Juquery de Franco da Rocha / SP; acontecendo agora.

O MEC não pode ser vendido
“O Palácio Gustavo Capanema (originalmente sede do 

Ministério da Educação e Saúde Pública) está sob ameaça 
de privatização. Foi com assombro que a comunidade 
arquitetônica brasileira e internacional se deparou com 
a notícia de que o edifício, que é marco da Arquitetura 
Moderna, seria a ‘estrela de um feirão de imóveis’ da União 
a ser anunciado no Rio de Janeiro no próximo dia 27.”

A íntegra do manifesto “O MEC não pode ser vendido”, 
documento assinado pelo CAU Brasil, CAU/RJ, IAB/RJ, 
Sarj, Abea, Abap, Fenea, Seaerj, Docomomo, Anparq e 
Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro 
pode ser acessada no site do Monitor Mercantil: 
monitormercantil.com.br/nao-pode-ser-vendido

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.

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 21/05/2021
1. Hora, Local e Data: Às 08h do dia 21/05/2021, na sede social da Companhia, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, 
Votorantim, São Paulo. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: 
Presidente: Paulo Faria de Oliveira; Secretário: Claudio Bechara Abduche. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, 
foram tornadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando a totalidade do capital votante: 4.1. Consignar a renúncia do 
Sr. Ronaldo Oller Tossi, como membro do Conselho de Administração, o qual assinou nesta data, Termo de Renúncia que foi lavrado em livro próprio. 
Os Acionistas constam em ata seu agradecimento ao Sr. Ronaldo Oller Tossi por todo o período que foi Conselheiro Presidente da Companhia.  
4.2. Em razão do disposto no item 1, eleger, em substituição do Diretor renunciante, o Sr. Ivan Mininel da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 30.522.138-3, emitida pela SSP/SP e CPF nº 212.618.048-48, como membro do Conselho de Administração 
desta Companhia, para completar o mandato em curso, o qual declarou que não está incurso em crime ou outra hipótese prevista em lei que o 
impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em 
livro próprio, que encontra-se na Sede da Companhia. 4.3. Tendo em vista a eleição acima, o Conselho de Administração da Companhia, com 
mandato até 21/10/2021, passa a ser composta pelos membros Efetivos Srs.: Carlos Werner Benzecry, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador 
da Carteira de Identidade nº 150710-D, CREA/RJ e CPF nº 018.280.997-83, como Presidente do Conselho, e os Srs. Ivan Mininel da Silva, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.522.138-3, SSP/SP e CPF nº 212.618.048-48, José Miguel Neves Moreira 
Maia, português, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiro R.N.E. nº V-524.713-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 
011.325.679-55 e Pedro Miguel Cardoso Alves, português, casado, administrador, portador da carteira de identidade para estrangeiro R.N.E nº 
V-387099-A- CIMCRE/CGPMAF e CPF nº 227.710.148-66, como Conselheiros, e nos cargos de membros Suplentes do referido Conselho de 
Administração, respectivamente, os Srs. Maria Izabel Martelleto, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de identidade nº 
06.484.664-5 emitida pelo 1FP/RJ e CPF nº 024.175.487-98, Glaucus Pimenta de Sousa, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de 
identidade nº 100886, OAB/RJ e CPF nº 020.972.547-80, Miguel Luiz Morad Noronha, brasileiro, casado, geólogo, portador da carteira de 
identidade nº 7.536.364-1, SSP/SP e CPF nº 066.029.008-11, e Paulo Faria de Oliveira, português, solteiro, engenheiro, portador do Passaporte 
Português nº P 459316, emitida em 03/10/2016 e CPF nº 011.369.359-16. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Paulo Faria de Oliveira, Presidente; Claudio Bechara Abduche, 
Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., representada por ClaudioBechara Abduche e por Marcelo Augusto Raposo da Mota e 
SGA - Sistema de Gestão Ambiental S.A., representada por Pedro Miguel Cardoso Alves e por Paulo Faria de Oliveira, Acionistas. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Votorantim, 21/05/2021. Paulo Faria de Oliveira - Presidente; Claudio Bechara Abduche - Secretário. JUCESP 
nº 391.202/21-2 em 13/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

IGMI-R: quinto mês seguido de alta  
em preços de imóveis residenciais

TJ-PR decide que incorporadoras  
são liberadas de pagar ISSQN

Os preços dos imó-
veis residenciais 
nas dez capitais 

analisadas pelo Índice Ge-
ral do Mercado Imobiliário 
Residencial (IGMI-R), da 
Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abe-
cip) tiveram elevação na 
leitura de julho, em compa-
ração ao resultado do mês 
anterior, sendo que todos 
também tiveram aceleração 
nos respectivos resultados 
acumulados em 12 meses 
em relação aos resultados 
de junho.

As variações acumuladas 
em 12 meses do indicador 
para o Brasil e do IPCA/
IBGE praticamente igua-
laram-se em maio último, 
interrompendo uma sequ-
ência de valorização real 
dos preços dos imóveis re-
sidenciais, iniciada no últi-
mo trimestre de 2019. Com 
os resultados apurados nos 
meses de junho e julho de 
2021, verifica-se novamente 
um avanço dos preços dos 
imóveis residenciais em ter-
mos reais.

Os últimos resultados 
da Sondagem da Constru-
ção Civil do Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre), 
da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) mostram uma 
acomodação da percepção 
dos empresários do setor 
de edificações residências 
em relação à evolução re-
cente da atividade em re-
lação em julho, em com-
paração ao mês anterior. 
No entanto, a percepção 
dos empresários do setor 
em relação à tendência 
dos negócios possui infor-
mação significativa para 
antecipar os movimentos 
da percepção em relação à 
evolução recente da ativi-
dade nos meses seguintes, 
sendo que em julho esse 
indicador avançou pelo se-
gundo mês consecutivo.

O quesito tendência dos 
negócios compõem jun-
tamente com a percepção 
dos empresários sobre de-
manda prevista o índice de 
expectativas da Sondagem 
da Construção Civil. A des-
peito de uma ligeira queda 
na percepção em relação à 

demanda prevista para os 
próximos meses, o desem-
penho da tendência dos 
negócios é suficiente para 
que o índice de expectativas 
tenha mantido em julho a 
tendência de crescimento 
iniciada no segundo trimes-
tre do ano.

Uma interpretação des-
se recuo, ainda que ligeiro, 
da percepção em relação 
à demanda futura, são os 
efeitos potenciais das si-
nalizações recentes das au-
toridades monetárias em 
relação à intensidade do 
ajuste necessário nas taxas 
de juros. Entre os fatores 
por trás da aceleração dos 
índices de preços que jus-
tificam essas sinalizações, 
estão o aumento dos cus-
tos de insumos industriais, 
incluindo os da construção 
civil. Além desses efeitos, 
temos ainda a preocupa-
ção em relação à dinâmica 
da crise sanitária, em um 
momento em que diversos 
indicadores recentes mos-
tram uma acomodação do 
ritmo de retomada da ati-
vidade econômica, antes 

que o mercado de trabalho 
tenha tido oportunidade de 
recuperar as perdas do pior 
momento da pandemia.

A conciliação dessas con-
siderações com o avanço da 
percepção dos empresários 
do setor em relação à ten-
dência dos negócios nos 
próximos meses envolve o 
fato de, apesar das sinaliza-
ções de elevação nas taxas 
de juros nominais, as taxas 
de juros reais ainda estão em 
níveis historicamente bai-
xos. Adicionalmente, existe 
a perspectiva dos efeitos 
positivos do relaxamento 
de medidas de isolamento 
social sobre a retomada de 
atividades, principalmente 
dos setores de serviços, no 
contexto do avanço da imu-
nização.

Apesar dos desafios do 
cenário atual à realiza-
ção de projeções de pra-
zo mais longo em relação 
aos fatores mencionados 
acima, o início do segun-
do semestre mostra uma 
tendência de elevação nos 
preços dos imóveis resi-
denciais no Brasil.

O Tribunal de Jus-
tiça do Paraná 
decidiu que em-

preendimentos feitos a par-
tir de incorporação direta 
são isentos da cobrança de 
ISSQN – (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza). Na prática, na cons-
trução de um imóvel de 
280 metros quadrados, por 
exemplo, isso se traduz na 
economia de mais de R$ 18 
mil para o construtor que 
está fazendo o empreendi-
mento com recursos pró-
prios, valor que pode ser 
abatido do preço final ou 
convertido em outras ben-
feitorias.

A decisão partiu da 4.ª 
Turma Recursal Dos Juiza-
dos Especiais do TJ-PR em 
meados de junho. No pro-
cesso, o argumento utiliza-
do pelos desembargadores 
foi o de que quando há a 
construção de imóvel me-

diante incorporação direta 
ocorre a inexistência de ser-
viço prestado por terceiro, 
o que inviabiliza a incidên-
cia do ISSQN. Como não 
existiu a prestação do servi-
ço, a cobrança desse tipo de 
imposto é indevida.

A advogada Giselle F. de 
Aguiar Castro, do Escritó-
rio de Advocacia Cristiano 
José Baratto Advogados 
Associados, explica que a 
incorporação direta é uma 
modalidade na qual o cons-
trutor é o responsável pelo 
investimento financeiro. 
Todo o projeto da obra é 
por sua conta e risco, com 
recursos próprios, em terre-
no de sua propriedade, para 
posterior venda das unida-
des construídas pelo preço 
global.

De acordo com a ad-
vogada, há muitos anos o 
assunto gerava um embate 
entre os municípios e as 

construtoras e incorpo-
radoras. Recentemente, o 
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) já tinha juris-
prudência consolidada no 
sentido de que a incorpo-
radora não assume a con-
dição de contribuinte do 
ISS (Imposto Sobre Ser-
viços) quando a constru-
ção do imóvel é feita pelo 
incorporador em terreno 
próprio, por sua conta 
e risco, hipótese na qual 
atua como construtor, ain-
da que durante o período 
de edificação tenha reali-
zado a venda de unidades 
autônomas para entrega 
futura por preço global 
(cota de terreno e constru-
ção). “Não se configura a 
prestação de serviços de 
construção civil do cons-
trutor ao adquirente, mas 
sim para si próprio, com o 
objetivo final da incorpo-
ração direta”, salienta.

Giselle ressalta que o ISS 
ou Imposto sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) são competência 
dos municípios e têm sua 
definição condicionada à 
Lei Complementar, n.º 116, 
de 11 de julho de 2003, que 
traz uma lista de serviços 
que é considerada taxativa. 
“Ocorreria a incidência do 
imposto caso o contribuin-
te tivesse sido contratado 
por terceiros para prestar 
o serviço de administração 
ou construção de obras de 
construção civil”, reforça 
a advogada, citando o item 
7.02 da Lista anexa à Lei 
Complementar 116/2003. 
Ela destaca, no entanto, que 
não é isso que ocorre no 
caso da incorporação dire-
ta, quando a mão de obra 
é do próprio construtor ou 
da empresa, executada em 
terreno próprio e às suas 
custas.
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Cade: Mais efetividade na 
repressão a práticas de cartel 

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..

O Conselho Admin-
istrativo de De-
fesa Econômica 

(Cade) firmou Acordos de 
Cooperação Técnica (ACT) 
com o Ministério Público 
do Paraná (MPPR) e o Min-
istério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MP-
DFT). As parcerias visam 
garantir mais agilidade e 
efetividade em ações de re-
pressão a práticas de cartel 
e outras infrações à ordem 
econômica.

Entre os objetivos dos 
acordos estão a ampliação 
da comunicação entre o 
Cade e os Ministérios Pú-
blicos, a troca de infor-
mações e documentos re-
lacionados às investigações 
de práticas anticompetitivas 
e o desenvolvimento e ap-
rimoramento das técnicas e 
procedimentos empregados 
na apuração de práticas de 
cartel e outras infrações an-
titruste.

Cada um dos acordos 
possui planos de trabal-
ho com entregas a serem 
desenvolvidas no âmbito 
dos ACTs. Entre as ações 
previstas destacam-se a 
promoção de apoio técnico 
entre os órgãos, realização 
de capacitações e aprimo-
ramento ou adequação de 
sistemas de intercâmbio de 
informações.

Investigações

No primeiro semestre, no 
que diz respeito à repressão 
de condutas anticompetiti-

vas, o Cade instaurou 24 in-
vestigações. Dessas, 15 são 
relacionadas à prática de 
cartel, considerada a mais 
grave infração contra a or-
dem econômica. As condu-
tas unilaterais, como abuso 
de posição dominante e 
acordos de exclusividade, 
por exemplo, somam oito 
investigações. A outra foi 
aberta para apurar influên-
cia à conduta uniforme.

De janeiro a julho de 
2021, o Tribunal do Cade 
julgou 19 processos ad-
ministrativos, proferindo 
condenações em 13 de-
les. As multas aplicadas 
nesses casos somam mais 
de R$ 821,6 milhões. En-
tre os processos condena-
dos pelo Conselho desta-
cam-se o que investigou 
cartel em licitações para 
fornecimento de tubos e 
conexões de PVC e o que 
apurou conluio em cer-
tames públicos destinados 
à aquisição de uniformes e 
kits de materiais escolares 
para alunos da rede públi-
ca de ensino.

Nesse período, foram 
celebrados oito Termos 
de Compromisso de Ces-
sação (TCCs) entre o Cade 
e a parte investigada por 
suposta prática anticom-
petitiva, determinando o 
fim da conduta e de seus 
efeitos lesivos à concor-
rência e ao consumidor. O 
valor total de contribuições 
fixadas pela autarquia por 
meio dos TCCs foi de R$ 
58,7 milhões.

DOCEPAR S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 33.147.364/0001-58 - NIRE 33.3.0015682-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

 REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de março de 2021, às 15:00 
horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Docepar S.A. 
(“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão 
da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e 
regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 
2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de 
convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, da única acionista da 
Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), conforme assinatura lançada nesta ata e no 
Livro de Presença de Acionistas, neste ato representada por seu procurador, 
Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumpre orientação de voto 
proferida pelos diretores executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e 
Alexandre Gomes Pereira, conforme Decisões de Diretores Executivos em 
Conjunto (“DEC”) nº 001 de 05/01/2021 e Decisão da Diretoria Executiva 
(“DDE”) nº 027, de 18/02/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a 
instalação desta Assembleia Geral e para as deliberações das matérias 
constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de Moura e Cunha 
– Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis – Secretário. 4. 
Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) ratificar a 
outorga de procuração emitida pela Valesul para os membros da Mesa de 
Operações Financeiras da Vale S.A. (“Mesa de Operações”) para, na 
qualidade de procuradores da Companhia, a representarem perante bancos 
e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para realização de 
contratação verbal ou eletrônica, de operações financeiras no exercício social 
de 2021, bem como autorizar e ratificar a prática de quaisquer atos a serem 
realizados ou já realizados ao longo do exercício social de 2021 por tais 
outorgados da Mesa de Operações Financeiras da Vale em consonância com 
a procuração anteriormente referida; (ii) ratificar a outorga de procuração 
emitida pela Companhia para membros do Departamento Financeiro da Vale 
(“Financeiro”) para, na qualidade de procuradores da Companhia, a 
representarem durante o exercício social de 2021, em atos que importem em 
responsabilidade financeira e bancária, bem como autorizar e ratificar a 
prática de quaisquer atos a serem realizados ou já realizados ao longo do 
exercício social de 2021 pelos referidos membros em consonância e 
observado os limites da Procuração Financeira; (iii) da ratificação da 
contratação da empresa Macso Legate Auditores Independentes, sociedade 
estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 341, sala 2, 
2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63, registrada no 
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº CRC 
2SP033482/O-3, e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 
12432, com seu Contrato Social de constituição registrado no 9º Oficio de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do 
Estado de São Paulo, sob o nº 41.387 em sessão de 06/08/2015 (“Macso 
Legate”) para avaliação do patrimônio da CPP Participações S.A. (“CPP”) da 
qual a Companhia detém 100% das ações, bem como a elaboração do 
respectivo laudo de avaliação para fins de incorporação da CPP na 
Companhia; (iv) do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da CPP 
elaborado pela Macso Legate, com base nos elementos ativos e passivos da 
CPP (“Laudo de Avaliação”); (v) do Protocolo e Justificação da Incorporação 
da CPP pela Companhia, datado de 02 de março de 2021 (“Protocolo e 
Justificação”); e (vi) da incorporação da CPP pela Companhia, com sua 
consequente extinção. 5. Leitura dos documentos: Foram lidos o Protocolo 
e Justificação da Incorporação da CPP e o Laudo de Avaliação elaborado 
pela Macso Legate. 6. Deliberações: Foram deliberadas e aprovadas as 
seguintes matérias pela única acionista da Companhia: 6.1. A lavratura desta 
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o disposto no 
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o secretário autorizado a 
emitir tantas cópias desta ata quantas forem necessárias para cumprir com 
as disposições legais em vigor; 6.2. ratificar a outorga de procuração emitida 
pela Docepar para a Mesa de Operações da Vale em 01/01/2021 para, na 
qualidade de procuradores, representarem a Companhia, no exercício social 
de 2021, perante bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no 
exterior, para a realização de contratação, verbal ou eletrônica, de operações 
financeiras, bem como autorizar a prática de atos a serem realizados ou já 
realizados no exercício social de 2021 por representantes da Mesa de 
Operações da Vale em consonância com a procuração referida acima 
respeitado o limite de até US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
dólares) ou seu equivalente em qualquer outra moeda, por transação, 
podendo, para tanto, definir as condições de tais operações, incluindo taxas 
e volume, sendo-lhes vedado, no entanto, o poder para assinar quaisquer 
documentos relacionados à formalização das operações contratadas, 
incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; 6.3. ratificar a 
outorga de procuração emitida pela Docepar para os representantes do 
Financeiro da Vale em 17/11/2020 para, na qualidade de  procuradores, 
representarem a Companhia, durante o exercício social de 2021, no Brasil e 
no exterior, em atos que importem em responsabilidade financeira e bancária, 
bem como autorizar a prática de atos a serem realizados ao longo do exercício 
social de 2021 por representantes do Financeiro da Vale em consonância 
com a referida procuração, respeitados os limites de valores previstos em tal 
procuração, podendo, para tanto, abrir, movimentar e encerrar contas 
bancárias; assinar contratos de serviços bancários; assinar: ordem bancária 
de pagamentos, notas de débitos e de crédito; assinar contratos de câmbio e 
outros documentos referentes a compra e venda de moeda estrangeira; 
assinar contratos vinculados a carta de crédito em garantia e suas respectivas 
notas promissórias; endossar e aceitar duplicatas; autorizar débitos, 
transferências e pagamentos por meio de cartas ou sistemas de Internet 
banking; solicitar saldos, extratos e requisitar talões de cheques; assinar 
instrumento de convênio, contrato de prestação de serviços bancários; 
receber e dar quitação a quantias devidas; nomear empregados para atuarem 
como administradores do Internet Banking dos bancos de relacionamento; 
substabelecer poderes de consulta a saldos e extratos; obter informações 
acobertadas pelo dever de sigilo junto ao Banco Central do Brasil; assinar 
contratos, notificações e termos de anuência para operações de cessão de 
recebíveis sem direito de regresso; representar a empresa junto à Receita 
Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco Central do Brasil, 
Sistema Financeiro em geral, Repartições públicas Federais, Estaduais, 
Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 
e Privadas, caucionando, obtendo e prestando garantias, garantindo em 
Juízo, realizando depósitos na esfera administrativa e judicial, prestando 
garantias para recursos em processos administrativos; assinar contratos de 
operações de mútuo; assinar contratos de prestação de garantia e contratação 
de cessão de direitos creditórios e realizar o levantamento de alvarás; 6.4. a 
ratificação da contratação da empresa Macso Legate a qual, na qualidade de 
empresa especializada, avaliou o patrimônio da CPP e elaborou o Laudo de 
Avaliação com base no balanço patrimonial da CPP levantado em 30 de 
novembro de 2020; 6.5. o Laudo de Avaliação, antecipadamente elaborado 
pela Macso Legate em 06 de janeiro de 2021, com base nos elementos ativos 
e passivos da CPP, o qual constitui o Anexo I desta ata; 6.6. o Protocolo e 
Justificação, contendo todos os termos e condições para a incorporação da 
CPP pela Companhia, conforme Anexo II desta ata; 6.7. a incorporação da 
CPP pela Companhia, nos exatos termos dos Protocolo e Justificação, com 
versão integral dos elementos patrimoniais ativos e passivos da CPP, sem 
aumento de capital e sem emissão de novas ações na DOCEPAR, ficando, 
por sua vez, extinta a CPP para todos os fins e efeitos legais nos termos do 
artigo 226 da Lei 6.404/76, tornando-se a Companhia, consequentemente, 
sucessora universal de todos os bens direitos e obrigações da CPP, de 
ordem legal e convencional; e 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente da Mesa declarou que a assembleia atendeu todos os requisitos 
para sua realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de 
junho de 2020. Em seguida, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata 
que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos 
membros da mesa e pela acionista presente. Rio de Janeiro, RJ, 03 de março 
de 2021. Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-
Presidente - Assinado digitalmente, Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis - Secretário - Assinado digitalmente. Acionista: Vale S.A. - p.p. Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis - Assinado digitalmente.

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA  
CPP PARTICIPAÇÕES S.A. PELA DOCEPAR S.A.

DOCEPAR S.A.,sociedade por ações de capital fechado, com sede social 
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 33.147.364/0001-58 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.3.0015682-8, neste ato representada 
por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, brasileiro, 
divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 106910474, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.448.927-74, e por seu 
Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, 
economista, portador da carteira de identidade nº 10.691.019-3, expedida 
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 083.336.487-11, ambos com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, 
doravante denominada simplesmente “DOCEPAR” ou “Incorporadora”. CPP 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, Praia de 
Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.753.955/0001-45 e no NIRE 33.3.0016689-1, doravante denominada 
“Sociedade” ou “CPP”, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, 
Sr. João Barbosa Campbell Penna, brasileiro, solteiro, administrador, portador 
da carteira de identidade nº 011.678.086-7, expedida pelo DETRAN/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 084.963.817-81, com endereço comercial na 
Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, acima devidamente qualificado, doravante 

denominada simplesmente “CPP” ou “Incorporada”. DOCEPAR e CPP 
também referidas, conjuntamente, como “Sociedades” ou “Partes”, firmam o 
presente Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo e Justificação 
de Incorporação”), que consubstancia as condições ajustadas com relação à 
incorporação da CPP pela DOCEPAR, na forma e para os fins dos artigos 
224, 225, 227 e 264 da Lei nº 6.404, de 15/12/76 (“Lei das S.A.”) e demais 
disposições legais aplicáveis (“Incorporação”), conforme segue: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DA JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO: 1.1. A DOCEPAR 
é a única titular da totalidade das ações de emissão da CPP. Por conseguinte, 
a Incorporação importará na administração direta dos ativos da CPP pela 
DOCEPAR, além da redução de custos de gestão em função da simplificação 
da estrutura societária envolvendo tais Sociedades, com maior eficiência 
administrativa e operacional. 1.2. As administrações da DOCEPAR e CPP 
têm analisado alternativas para a melhor condução das atividades e políticas 
gerenciais da CPP, levando-se em conta a intenção de se racionalizar 
recursos financeiros e de gestão. Nesse contexto, ficou evidenciado que a 
manutenção de diversas estruturas administrativas levaria a um acréscimo de 
custos de gestão, ao mesmo tempo em que implicaria na perda de sinergias 
relevantes na condução dos assuntos de seus interesses. 1.3. Por tais 
razões, com o objetivo de reduzir os custos operacionais e otimizar a 
organização administrativa e financeira e fluxo de informações, e considerando 
que a DOCEPAR já detém a totalidade das ações de emissão da CPP, é 
intenção da DOCEPAR e da CPP a efetivação da Incorporação. 1.4. Para 
este efeito, e levando-se em conta a atual estrutura organizacional da CPP, a 
alternativa mais vantajosa para as Partes é a Incorporação da CPP pela 
DOCEPAR. Tal operação de Incorporação possibilitará melhor aproveitamento 
de sinergias, redução de custos de gestão e aumento da eficiência, bem 
como na melhoria da gestão e administração dos negócios sociais da CPP. 
1.5. A Incorporação possibilitará a absorção, pela DOCEPAR, de todos os 
elementos ativos e passivos integrantes do patrimônio da CPP, com efeitos 
econômicos e fiscais a partir da data da eventual aprovação da Incorporação 
pelos acionistas das Sociedades. Após a conclusão da Incorporação, a CPP 
será extinta para todos os fins de direito, sendo que a DOCEPAR a sucederá, 
a partir da referida data, em todos os seus direitos, bens e obrigações, sem 
solução de continuidade. Os saldos das contas credoras e devedoras, que 
atualmente consistem nos ativos e passivos da CPP, uma vez concluída a 
operação de Incorporação, deverão ser refletidos nos livros contábeis da 
DOCEPAR, sendo transferidos para as contas correspondentes, sujeitos aos 
eventuais ajustes necessários. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DA 
DATA BASE DA OPERAÇÃO: 2.1. A operação tem por objeto a incorporação 
integral do patrimônio líquido da CPP pela DOCEPAR, com a consequente 
extinção, de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, da Incorporada, 
que será sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela Incorporadora, 
nos termos do artigo 227 da Lei das S.A., motivo pelo qual as Sociedades, por 
seus representantes acima qualificados, firmam o presente documento de 
acordo e para os fins dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. 2.2 Para fins da 
presente incorporação será considerada como data base o dia 30/11/2020 
(“Data Base”), data do levantamento do acervo líquido formado pelos ativos e 
passivos da CPP, que servirá de base para realização da Incorporação do 
patrimônio líquido da Incorporada pela Incorporadora. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA 
INCORPORADA: 3.1. Em observância às exigências legais, notadamente as 
disposições constantes dos artigos 8º e 227 da Lei das S.A., a Incorporação 
tem como base a avaliação do acervo líquido da Incorporada, a valor contábil 
em observância as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, com base 
no balanço da Incorporada levantado na Data Base. 3.2. Foi contratada 
para realizar a avaliação do acervo líquido da Incorporada a Macso Legate 
Auditores Independentes (“Macso Legate”), sociedade estabelecida na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 341, 2º 
andar, sala 2, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63 e registrada 
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 
CRC 2SP033482/O-3 e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 
12432, com seus atos constitutivos registrados no 9º Oficio de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São 
Paulo sob o nº 41.387, em sessão de 06/08/2015, e alterações posteriores, 
sendo a última datada de 30/10/2019 e registrada sob o nº 53.159 (“Empresa 
Especializada”), que elaborou, na forma dos artigos 8º, 226 e 227 da Lei das 
S.A., o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da 
Incorporada, datado de 06/01/2021., com base nos elementos ativos e 
passivos constantes do balanço patrimonial da CPP levantado em 30/11/2020 
(“Laudo de Avaliação”), que consta do Anexo I a este Protocolo e Justificação 
de Incorporação. A contratação da Empresa Especializada e o Laudo de 
Avaliação serão submetidos à aprovação ou ratificação, conforme o caso, 
dos acionistas da Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa 
Especializada avaliou o acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor 
contábil, consoante do balanço levantado pela Incorporada na Data-Base, 
sendo certo que tal balanço patrimonial foi preparado de forma independente 
e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De 
acordo com as informações constantes do Laudo de Avaliação elaborado 
pela Empresa Especializada, o valor contábil do acervo líquido da Incorporada, 
na Data-Base, corresponde a R$ 2.427.923,31 (dois milhões, quatrocentos e 
vinte e sete mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos). 
CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL DA INCORPORADA E DAS 
CONDIÇÕES BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO: 4.1. O capital social da CPP, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.575.612,25 (vinte e três 
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e 
cinco centavos), representado por 1.352.608.625 (um bilhão, trezentas e 
cinquenta e duas milhões, seiscentas e oito mil, seiscentos e vinte e cinco) 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, todas detidas pela 
DOCEPAR livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. 4.2. O 
patrimônio líquido da CPP será transferido para o da DOCEPAR pelo 
respectivo valor dos livros contábeis uma vez que, sendo a Incorporadora a 
única acionista da Incorporada, seu patrimônio líquido já pertence 
exclusivamente àquela, estando representado no ativo da Incorporadora 
pelo valor das ações emitidas pela CPP. Extinta a totalidade das 
1.352.608.625 (um bilhão, trezentas e cinquenta e duas milhões, seiscentas 
e oito mil, seiscentos e vinte e cinco) ações ordinárias emitidas pela 
Incorporada e de propriedade da Incorporadora em consequência da 
Incorporação, será o seu respectivo valor substituído nos livros contábeis da 
DOCEPAR pelo próprio valor do patrimônio líquido da CPP. 4.3. As variações 
patrimoniais apuradas pela Incorporada, com relação aos valores dos 
elementos ativos e passivos a serem vertidos para a Incorporadora, no 
período entre a Data Base e a data da efetivação da Incorporação, serão 
registradas nas escrituração mercantil e fiscal da Incorporada, sem solução 
de continuidade, devendo ser levantado balanço de extinção na data do 
evento para efeitos de atender a legislação, quando, então, será efetuada a 
pertinente transferência para os livros contábeis e fiscais da Incorporadora. 
4.4. Tento em vista o disposto no item 4.2 acima, a Incorporação pretendida 
não irá resultar em aumento de capital ou emissão de novas ações pela 
Incorporadora. 4.5. Com a Incorporação e consequente extinção, de pleno 
direito, da Incorporada, a Incorporadora assumirá, incondicionalmente, 
sem solução de continuidade, todos os bens, direitos e obrigações da CPP, 
de ordem legal ou convencional, sucedendo essa última a título universal. 
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. A aprovação da 
Incorporação pela acionista da Incorporada e pelos acionistas da 
Incorporadora far-se-á por meio de Assembleia Geral Extraordinária da 
CPP e Assembleia Geral Extraordinária da DOCEPAR, com a respectiva 
extinção da Incorporada em virtude da conclusão da operação de 
Incorporação, caso aprovada. Fica estabelecido que a Incorporação somente 
poderá ser considerada efetivada caso seja aprovada pelos respectivos 
acionistas representando o quorum de deliberação aplicável. Tendo em vista 
que a DOCEPAR figura, atualmente, como única acionista da Incorporada 
e propõe a Incorporação por meio da assinatura deste instrumento, não 
serão aplicáveis ao caso as normas relativas a direito de retirada, previstas 
nos artigos 137, II, e 230 da Lei das S.A. 5.2. Competirá à DOCEPAR, na 
qualidade de Incorporadora da CPP, o cumprimento de todos os atos 
necessários para implementar a Incorporação, incluindo o registro e a 
publicação dos atos societários relacionados à Incorporação, cancelamentos, 
arquivamentos, registros, comunicações e aperfeiçoamento da Incorporação 
perante as agências públicas e autoridades competentes. A administração 
da Incorporadora também ficará responsável por manter os livros fiscais, 
societários e contábeis da Incorporada, bem como toda a documentação 
contábil elaborada durante a Incorporação, pelo prazo exigido na legislação 
aplicável. 5.3. As administrações da Incorporada e da Incorporadora 
entendem que a operação de Incorporação ora pretendida atende aos 
interesses da Incorporada, da Incorporadora e de seus respectivos 
acionistas, pelo que recomendam a sua implementação. 5.4. Este Protocolo 
e Justificação de Incorporação somente poderá ser alterado por instrumento 
escrito, assinado por todas as Partes, e está sujeito às aprovações societárias 
mencionadas no item 5.1 deste instrumento, conforme aplicável. 5.5. Os 
anexos do presente Protocolo e Justificação de Incorporação são 
considerados, para todos os fins e efeitos, como parte integrante e 
inseparável do referido Protocolo. 5.6. Caso alguma cláusula, disposição, 
termo ou condição deste Protocolo e Justificação de Incorporação venha ser 
considerado inválido, as demais cláusulas, disposições, termos e condições 
não afetados por essa invalidação permanecerão válidos. 5.7. Este Protocolo 
e Justificação de Incorporação será regido e interpretado de acordo com as 
leis da República Federativa do Brasil. E, por estarem assim justas e 
pactuadas, as partes firmam, com as duas testemunhas abaixo assinadas, o 
presente instrumento, para um só fim, depois de lido e achado conforme. Rio 
de Janeiro, 02 de março de 2021. DOCEPAR S.A. - João Marcelo de Moura 
e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente, Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. CPP PARTICIPAÇÕES 
S.A. - João Barbosa Campbell Penna - Diretor-Presidente - Assinado 
digitalmente, Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado 
digitalmente. Testemunhas: Adriana Nascimento Lemos de Moura - 
Identidade: 256145509 – DETRAN/RJ, CPF/ME: 142.481.967-94 - Assinado 
digitalmente, Katia Azeredo Diniz - Identidade: 1.353220 – IPF/RJ, CPF/ME: 
609.504.127-91 - Assinado digitalmente. JUCERJA em 19/08/2021 sob o nº 
4382703. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: indústrias farmacêuticas – vacinas, resultados e ações
Por Jorge Priori

Conversamos so-
bre os resultados 
e o desempenho 

das ações das farmacêuti-
cas fabricantes das vacinas 
contra a Covid-19 com 
Rodrigo Lima, analista de 
investimentos e produtor 
de conteúdo da Stake. Tam-
bém conversamos sobre o 
impacto da produção das 
vacinas nos números das 
americanas Pfizer (Nyse: 
PFE), Novavax (Nasdaq: 
NVAX), Moderna (Nasdaq: 
MRNA) e Johnson & John-
son (Nyse: JNJ), e da anglo-
-sueca Astrazeneca (Nasdaq 
e London Stock Exchange: 
AZN).

A Stake é uma startup 
australiana fundada em 
2017 que permite a compra 
de ações e ETFs (Exchan-
ged Traded Fund, Fundos 
de Índices) americanos atra-
vés da sua plataforma. Ela 
chegou ao Brasil em outu-
bro de 2020 depois de es-
tabelecer a sua operação na 
Austrália, Nova Zelândia e 
Reino Unido.

Como você viu os re-
sultados das farmacêu-
ticas que produzem as 
vacinas contra a Covid-19 
no segundo trimestre? 
Como as ações se com-
portaram?

Assim como a esmagado-
ra maioria das empresas que 
compõem o S&P 500, as fa-
bricantes de vacinas contra 
a Covid-19 superaram as 
expectativas do mercado no 
segundo trimestre de 2021. 
A Astrazeneca foi a exce-
ção, apresentando um lucro 
líquido decepcionante, ain-
da que a receita operacional 
bruta tenha vindo acima do 
esperado, totalizando US$ 
8,2 bilhões.

As ações responderam 
muito bem a isso. Nos úl-
timos três meses, as ações 
da Moderna se valorizaram 
137,08%, Novavax, 69,27%, 
e a Pfizer, 21,67%, superan-
do a sua máxima histórica 
que havia sido atingida em 
1999. O mercado penalizou 
as ações da Astrazeneca e 
Johnson & Johnson, que 
subiram apenas 5,23% e 
4,03% no período, enquan-
to o S&P 500 subiu 7,97%.

Como a produção de 
vacinas contra a Covid 
impactou os números 
dessas empresas?

Inquestionavelmente, a 
Moderna foi a companhia 
que mais se beneficiou da 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19. Dos 
US$ 4,4 bilhões de receita 
no trimestre, US$ 4,2 bi-
lhões são oriundos da ven-
da de vacinas. Logo após a 

divulgação do resultado, a 
companhia anunciou pron-
tamente um programa de 
recompra de ações no valor 
de US$ 1 bilhão, mostrando 
uma preocupação em re-
munerar o capital dos seus 
acionistas. Não foi à toa que 
a ação teve a melhor perfor-
mance no setor.

Outro grande destaque 
foi o resultado da Pfizer, 
que teve uma receita de 
cerca de US$ 7,8 bilhões 
proveniente da vacina, re-
presentando 41% de seu re-
sultado, que foi de US$ 19 
bilhões. Apenas para se ter 
ideia da importância da va-
cina para a farmacêutica, a 
empresa projeta uma recei-
ta operacional bruta de US$ 
80 bilhões em 2021, ou se-
ja, 10% da receita projetada 
para o ano foi obtida com a 
venda de vacinas apenas no 
segundo trimestre.

Parece haver um consen-
so tácito no mercado de que 
essas empresas ganharam a 
primeira fase da corrida da 
vacina, principalmente por 
terem sido algumas das pri-
meiras empresas que tive-
ram suas vacinas aprovadas 
pelos órgãos reguladores, 
contando então com a van-
tagem de “first mover”. Is-
so se refletiu no preço das 
ações.

A Novavax, apesar do 
resultado positivo, ainda é 

uma empresa pequena. Sua 
vacina vem sendo utilizada 
por poucos países, enquan-
to a Astrazeneca ainda sofre 
para aumentar sua lucrativi-
dade, uma vez que seus gas-
tos com pesquisa e desen-
volvimento foram maiores 
do que os de qualquer outro 
player do setor.

Já a Johnson & Johnson 
sofre não apenas por ter si-
do uma das últimas a desen-
volver seu imunizante, mas 
também por ser uma com-
panhia muito diversificada. 
Mesmo gerando mais de 
US$ 1 bilhão com a vacina, 
isso representou menos de 
10% da sua receita no tri-
mestre. Além disso, a com-
panhia também foi pena-
lizada por problemas com 
outros segmentos farma-
cêuticos, tendo sido obriga-
da a pagar US$ 5 bilhões em 
um acordo para encerrar 
processos que vinha sofren-
do devido à sua omissão na 
crise de opioides que assola 
os Estados Unidos.

Por fim, mais importante 
do que analisar o impacto 
das vacinas nos resultados 
deste trimestre é analisar 
o que isso pode significar 
para essas companhias no 
futuro. De maneira geral o 
mercado gosta de recorrên-
cia e previsibilidade de re-
ceita. A decisão sobre novas 
doses de reforço ou eventu-

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

ais campanhas de vacinação 
anuais (como temos para a 
gripe, por exemplo) será de 
suma importância para es-
sas empresas.

Como anda a compra 
dessas ações na platafor-
ma da Stake?

À exceção da Astrazeneca, 
as farmacêuticas fabricantes 
de vacinas contra a Covid-19 
estão com alto volume de 
compras a nível global, com 
destaque para a Pfizer, cujo 
número de compras chega a 
ser 13% superior ao número 
de vendas.

Com relação ao Brasil, o 
comportamento é bastante 
diferente e enigmático, com 
o investidor se desfazendo 
das posições em Novavax e 
Pfizer e comprando forte-
mente Johnson, Astrazene-
ca e Moderna. Analisando 
as ações mais negociadas 
em nossa plataforma, per-

cebemos que o investidor 
brasileiro é muito ativo e 
gosta muito de ações de al-
ta volatilidade, o que pode 
explicar o maior volume de 
compras da Moderna, mas 
não explica o alto volume 
de vendas da Novavax.

Há também a tentativa 
de justificar o alto interesse 
pelas ações da Astrazeneca 
pelo fato de sua vacina estar 
sendo distribuída no Brasil, 
porém isso não explicaria a 
perda de interesse do brasi-
leiro pela Pfizer. O interesse 
pela Johnson provavelmen-
te se deve a fatores tercei-
ros, uma vez que a compa-
nhia, até o momento, não 
foi uma das vencedoras da 
corrida da vacina. Além de 
ser notoriamente conhecida 
entre o público em geral, 
a Johnson é uma excelen-
te pagadora de dividendos, 
o que pode explicar a alta 
procura pela ação.

Divulgação/Stake

Rodrigo Lima
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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

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e
 Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos os Senhores acionistas do 
RIOCENTRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
16/09/2021, às 14hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, RJ/RJ, 
com a seguinte pauta: 1) Eleição de membros do Conselho de Administração. 
Ana Paula T. Pereira – Presidente do Conselho de Administração.

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais e Intimação - Eu, RODRIGO
LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos
os interessados e em especial à SRA. LÚCIA DALVA MOREIRA
DE SOUZA (devedora fiduciante) - CPF. nº 438.850.717-20, que
devidamente autorizado pelo SR. BRUNO DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO SANTOS (credor fiduciário) – CPF. nº 078.657.107-
12, e com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, no dia 08/09/

2021, às 13:00 horas, realizarei em meu escritório, à Av. Nilo
Peçanha nº 12 - Gr. 810 - Castelo/RJ., o 1º Leilão  Público, por
preço não inferior ao valor de R$ 3.546.799,69 (três milhões,
quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove
reais e sessenta e nove centavos), ou no dia 23/09/2021, no
mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, do imóvel constituído
pelo Apartamento nº 701 do edifício situado na Rua Siqueira
Campos nº 07, com numeração suplementar nº 2302 pela
Avenida Atlântica – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ., com direito
e 01 (uma) vaga na garagem, e a fração de 9,10/100 do terreno.
– Foreiro ao Domínio da União; transcrito no Cartório do 5º Ofício
do Registro de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 64198. - Tudo de
conformidade com o Contrato de Alienação Fiduciária de bem
Imóvel, firmado em 02 de abril de 2014, e, da Intimação feita à
devedora – Lúcia Dalva Moreira de Souza, através de Editais
publicados no Jornal Monitor Mercantil, tendo em vista que a
carta-notificação (protocolada sob o nº 1889038) enviada à
mesma, resultou negativa, conforme certidões expedidas em
26/11/2016 e 09/01/2017, pelo Sr. Oficial do 1º Ofício de Registro
de Títulos e Documentos/RJ. – Fica por este edital intimada dos
Leilões a devedora acima mencionada. Ficam cientes os
interessados de que no ato da arrematação serão efetuados os
seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da
comissão de 5% ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas com
os leilões. Cientes ainda de que serão de sua responsabilidade
as providências necessárias para promover, a custo próprio, as
medidas para reintegração de posse do imóvel. - A escritura
definitiva será realizada no prazo de 10 (dez) dias contados da
arrematação, sendo certo que todas as despesas com cartório,
certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. – RJ, 24/
08/2021. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

Tijoá Participações e Investimentos S.A. 
CNPJ/MF nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 09/08/2021, às 14 hs, na filial da Companhia na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição 
adicional de dividendos intermediários – 1º trimestre 2021. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os acionistas 
deliberaram, na forma do que foi autorizado nas reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, realizadas 
em 22.07.2021, aprovar a proposta de distribuição adicional de dividendos intermediários, referentes ao 1º trimestre de 
2021, na proporção de suas respectivas participações na Companhia, no valor total de R$ 10.000.000,00, conforme valores 
indicados abaixo: Juno Participações e Investimentos S.A.: R$ 5.010.000,00; Furnas Centrais Elétricas S.A.: R$ 4.990.000,00. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da 
presente ata, a qual, lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; 
Renata Moretzsohn – Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A.. Rio de 
Janeiro, 09/08/2021. JUCESP – Registrado sob o nº 404.286/21-5 em 20/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Petrobras já tem 22 
plataformas no pré-sal
Previsão de US$ 46,5 bi na produção até 2025

A Petrobras prevê in-
vestir US$ 46,5 bi-
lhões na produção 

de petróleo e gás no Brasil 
até 2025, atuando em parce-
ria com outras companhias 
na área de E&P, com foco 
em águas profundas e ultra-
profundas. A estatal iniciou 
na segunda-feira (23), a pro-
dução de petróleo e gás na-
tural do FPSO Carioca, pri-
meiro sistema de produção 
definitivo instalado no cam-
po de Sépia, no pré-sal da 
Bacia de Santos. Com essa 
unidade, a Petrobras soma 
22 plataformas em produ-
ção no pré-sal, que juntas 
já respondem por 70% da 
produção total da compa-
nhia.

O FPSO Carioca é a 
primeira das 13 novas 
plataformas da compa-

nhia previstas para entrar 
em produção entre 2021 
e 2025. A plataforma, do 
tipo FPSO (unidade flutu-
ante de produção, arma-
zenamento e transferência 
de petróleo e gás), está 
localizada a aproximada-
mente 200 km da costa do 
Estado do Rio de Janeiro, 
em profundidade de água 
de 2.200 metros. Com ca-
pacidade para processar 
diariamente até 180 mil 
barris de óleo e comprimir 
até 6 milhões de m³ de gás 
natural, o FPSO Carioca, 
unidade afretada junto à 
Modec, contribuirá para 
o crescimento previsto da 
produção da Petrobras.

Poços produtores

O projeto prevê a in-

terligação de sete poços 
produtores e quatro poços 
injetores ao FPSO.  O es-
coamento da produção de 
petróleo será feito por na-
vios aliviadores, enquanto 
a produção de gás será es-
coada pelas rotas de gaso-
dutos do pré-sal. Alinhado 
ao compromisso da Petro-
bras de redução de 32% 
na intensidade de carbo-
no na área de Exploração 
e Produção até 2025, com 
investimento contínuo em 
pesquisa e desenvolvimen-
to, o projeto também con-
ta com sistema de remo-
ção de CO2 presente no 
gás produzido e de reinje-
ção na jazida, reduzindo o 
lançamento de dióxido de 
carbono na atmosfera e 
melhorando a recuperação 
de óleo.

A petroleira diz que es-
ta será a maior plataforma 
em operação no Brasil em 
termos de complexidade. 
Quando atingir o pico de 
produção, também será a 
maior unidade em termos 
de produção de petróleo.

“O FPSO Carioca é 
um exemplo da nossa es-
tratégia de concentrar in-
vestimentos em ativos de 
exploração e produção de 
classe mundial, como o 
pré-sal, que possui áreas 
com grandes reservas, bai-
xo risco e custos competi-
tivos. Isso promove mais 
retorno para a empresa e 
a sociedade, criando um 
ciclo virtuoso de geração 
de valor”, afirma o diretor 
de Desenvolvimento da 
Produção, João Henrique 
Rittershaussen.

B3 lança portal exclusivo sobre ETFs

No primeiro semes-
tre, o número de 
investidores bra-

sileiros em ETFs (fundos 
de índices) aumentou de 
forma significativa. Saltou 
de 242 mil para mais de 
440 mil investidores, repre-
sentando um crescimento 
de 83%, com um volume 
financeiro médio diário de 
R$ 1,4 bilhão em 2021. A 
informação é da B3 que lan-
çou nesta terça-feira o ETF.
com.vc um novo portal 
com foco exclusivo na am-
pliação do conhecimento 
sobre esses fundos.

Segundo a B3, com o 
ETF, o investidor adquire 
uma cesta de ativos mais 
alinhada a sua estratégia, 
sendo uma ótima opção 
para diversificação de sua 
carteira. É considerada uma 
modalidade de investimen-
to que “facilita o acesso dos 
investidores ao mercado de 
ações, renda fixa, commo-
dities, imobiliário e de crip-
tomoedas, nacional e inter-
nacionalmente”.

Nessa fase do lança-
mento do ETF.com.vc, B3, 
BlackRock, Hashdex, Itaú 
Asset, Investo, QR Asset 
Management e XP trazem 
um novo site com conteú-
dos educacionais para todos 
os níveis de investidores, 
com dicas de como esco-
lher uma corretora, até uma 
ferramenta de comparação 
que auxilia as pessoas mais 
experientes e que se sentem 
mais preparadas, na hora de 
escolher um ETF.

A proposta é oferecer 
suporte à educação voltada 
aos investimentos em ETFs 
e BDRs de ETF. Os fun-
dos de índices proporcio-
nam aos investidores uma 
forma mais rápida e eficaz 
na diversificação de inves-
timentos. Replicando o de-
sempenho de um índice de 
referência, possibilitam uma 

forma vantajosa de investir, 
estimulando a exposição 
a diversos setores, países e 
moedas.

“Com o crescente nú-
mero de listagem e procu-
ra pelos investidores por 
ETFs, ficou evidente que 
tínhamos que desenvolver 
em conjunto com os ges-
tores de ETFs e parceiros 
uma ferramenta simples de 
busca e comparação das di-
ferentes características de 
cada ETF. É mais uma ini-
ciativa da B3 para promover 
a educação e caminhos sim-
ples de acesso às alternati-
vas de investimentos para 
o investidor brasileiro.”, diz 
Felipe Paiva, diretor de Re-
lacionamento com Clientes 
e Pessoa Física da B3.

Opinião do mercado

Karina Saade, CEO da 
BlackRock no Brasil ,diz 
que “esta iniciativa da B3 
em trazer ainda mais in-
formações sobre os ETFs 
para o investidor é de 
grande importância para o 
mercado, pois possibilitará 
maior acesso ao conhe-
cimento sobre esta mo-
dalidade consagrada glo-
balmente. Os ETFs têm 
desempenhado um papel 
importante na democrati-
zação do investimento em 
todo o mundo, e é gratifi-
cante vê-los ganhar tração 
aqui no Brasil. Ficamos 
muito felizes em fazer par-
te desta parceria”.

“O crescimento recente 
do mercado de ETFs no 
Brasil, mostra a demanda 
por produtos diversifica-
dos e líquidos negociados 
em um ambiente seguro 
e regulado como a bolsa. 
Porém, apesar desse cres-
cimento recente, a pene-
tração de ETFs no Brasil 
ainda é muito longe do 
que se vê em mercados 

maduros, como os EUA”, 
comenta Roberta Antu-
nes, Chief  of  Growth da 
Hashdex.

Na opinião dela, para 
o mercado de cripto os 
ETFs são a melhor ma-
neira para o investidor 
ter acesso a essa classe de 
ativos, tanto para o inves-
tidor profissional quanto 
para o investidor em geral.  
“A Hashdex enxerga esse 
projeto como uma grande 
oportunidade para educar 
investidores sobre o fun-
cionamento, característi-
cas e oportunidades dos 
ETFs”, afirma.

Motor de crescimento

Cauê Mançanares, CEO 
da Investo acredita que ini-
ciativas como o novo portal 
não só reforçam o cresci-
mento do mercado de ETFs 
no país, que só em 2021 te-
ve mais de 20 produtos lan-
çados, mas também trazem 
ainda mais conhecimento e 
transparência para o inves-
tidor, contribuindo para a 
democratização do conhe-
cimento.

“Os ETFs são hoje uma 
ótima opção para quem 
quer iniciar na renda variá-
vel com mais acessibilidade 
e possibilidade de exposição 
global, diversificação e ren-
tabilidade. Acreditamos que 
o mercado só ganha com 
mais conteúdo de qualidade 
sobre o tema”, ressalta.

Pioneirismo

“Nossa jornada no mer-
cado de ETFs começou 
em 2004 quando lançamos 
o primeiro ETF do merca-
do Brasileiro. Desde então, 
temos apoiado o seu de-
senvolvimento com novos 
ETFs bem como através de 
ações educativas para ex-
plicar os benefícios destas 

estratégias”, conta Renato 
Eid, head de estratégias be-
ta e integração ESG na Itaú 
Asset. Ele vê no site ETF.
com.br um marco de ama-
durecimento do mercado 
que, sob a coordenação da 
B3, trará ainda mais conteú-
do educativo e ferramentas 
para os investidores conhe-
cerem e escolherem melhor 
os ETFs alinhados aos seus 
objetivos de investimen-
tos. “Seguiremos apoiando 
iniciativas que ajudem aos 
investidores no tema inves-
timento e desenvolvendo 
nossa prateleira que já soma 
19 ETFs e oferece soluções 
democráticas de diversifica-
ção em renda fixa e renda 
variável no Brasil e no ex-
terior”.

Informação mais robusta
Para Fernando Carva-

lho, CEO da holding QR 
Capital, o novo site de 
ETF da B3 não só aumen-
ta a qualidade de informa-
ção sobre o mercado de 
ETFs e criptoativos no 
Brasil, como também traz 
mais transparência para o 
investidor tomar sua deci-
são de investimento.

“Os ETFs vêm crescen-
do muito nos últimos anos 
não só em quantidade de 
produtos como em volume 
de negociação, isso mostra 
a maturidade e seguran-
ça que esse instrumento 
permite. Nossa missão 
é oferecer os melhores 
produtos da indústria de 
criptoativos e blockchain 
através de veículos em ins-
tituições robustas como a 
B3”, declara. 

“Assim como a B3, a 
XP está disposta a desen-
volver a indústria de ETFs 
nos próximos anos e não 
podia ficar de fora desta 
iniciativa”, afirma Danilo 
Gabriel, gestor dos ETFs 
da XP Allocation.

Preço da gasolina dispara 
e chega a R$ 7 o litro

O preço da gasolina já ul-
trapassa R$ 7 o litro em al-
guns estados no país como 
no Rio Grande do Sul, de 
acordo com a pesquisa se-
manal da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). O 
preço médio no Brasil, de R$ 
5,866, subiu 0,22% entre os 
dias 8 e 14 de agosto e acu-
mula alta de 0,60% no mês.

Para a Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) e Sindipe-
tros afiliados, esse é o resultado 
direto da política estabelecida 
pela gestão da Petrobras desde 
outubro de 2016, com a insti-
tuição do Preço de Paridade 
de Importação (PPI), que não 
considera os custos nacionais 
de produção. 

“Entretanto, há outros as-
pectos associados a essa po-
lítica que vêm sendo pouco 
observados. Um deles é o fa-
tor de utilização das refinarias 
(FUT)”, afirma a FUP.  Segun-
do o Boletim da Covid-19 do 
Ministério de Minas e Energia 
desta semana, o FUT ficou 
em 75,2%. Simulação feita por 
professores da Coppe/UFRJ e 
da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro em outubro 
de 2020 mostrou que o uso 
das refinarias a plena carga te-
ria impacto positivo de R$ 3,6 
bilhões no PIB, além de pres-
sionar para baixo a inflação 

dos setores de transportes e 
alimentos, entre outros. Mas 
desde março de 2020, o FUT 
não passa dos 85% – quando 
chega a tanto. Isso abre brecha 
para os importadores, que dia 
sim, outro também, pressio-
nam pela alta dos preços. O 
que é atendido pela gestão da 
Petrobras.

“É preciso lembrar tam-
bém que a Petrobras é uma 
empresa de capital misto, 
mas seu acionista controla-
dor é o Estado brasileiro. Por 
isso, deve equilibrar o inte-
resse da população brasileira 
com os ganhos dos demais 
acionistas – o que não está 
acontecendo. É por seu pa-
pel social que a logística de 
refino e transporte de deriva-
dos da Petrobras é integrada, 
para garantir o abastecimento 
de norte a sul. Portanto, não 
adianta vender uma refinaria 
ou um duto, porque isso não 
irá gerar concorrência, mas 
sim apenas um monopólio 
privado”, questiona a FUP.

Na opinião dos dirigentes 
da federação, se a venda desses 
ativos for efetivada, irá signi-
ficar não apenas a institucio-
nalização do PPI – feita pela 
Petrobras, e não pelo Estado 
–, como o risco de o consumi-
dor ou pagar caro por gasolina, 
óleo diesel e gás de cozinha, ou 
sequer ter esses produtos. 
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CPP PARTICIPAÇÕES S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 02.753.955/0001-45 - NIRE 33.3.0016689-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 03 de março de 2021, às 09:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da CPP Participações S.A. (“CPP” 
ou “Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em 
razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 
2020, e regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho 
de 2020. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades 
de convocação, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, 
tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, a Docepar S.A. 
(“Docepar” ou “Incorporadora”), conforme assinatura lançada no Livro de 
Presença de Acionistas, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, 
Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis. Verificado, que cumprem orientação de voto proferida 
pelos diretores executivos de sua controladora Vale S.A., Srs. Luciano Siani 
Pires e Alexandre Gomes Pereira, conforme Decisões de Diretores Executivos 
em Conjunto (“DEC”) nº 001 de 05/01/2021 e Decisão da Diretoria Executiva 
(“DDE”) nº 027, de 18/02/2021, portanto, quorum suficiente para efetuar as 
deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de 
Moura e Cunha - Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - 
Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: 
(i) da ratificação da outorga de procuração emitida pela CPP para os membros 
da Mesa de Operações Financeiras da Vale S.A. (“Mesa de Operações”) 
para, na qualidade de procuradores da Companhia, a representarem perante 
bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para 
realização de contratação verbal ou eletrônica, de operações financeiras no 
exercício social de 2021, bem como autorizar e ratificar a prática de quaisquer 
atos a serem realizados ou já realizados ao longo do exercício social de 2021 
por tais outorgados da Mesa de Operações Financeiras da Vale em 
consonância com a procuração anteriormente referida; (ii) da ratificação de 
outorga de procuração emitida pela Companhia para membros do 
Departamento Financeiro da Vale (“Financeiro”) para, na qualidade de 
procuradores da Companhia, a representarem durante o exercício social de 
2021, em atos que importem em responsabilidade financeira e bancária, bem 
como autorizar e ratificar a prática de quaisquer atos a serem realizados ou já 
realizados ao longo do exercício social de 2021 pelos referidos membros em 
consonância e observado os limites da Procuração Financeira; (iii) do laudo 
de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Companhia, elaborado 
em 06 de janeiro de 2021 pela Macso Legate Auditores Independentes, 
sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 
341, sala 2, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63, 
registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 
CRC 2SP033482/O-3, e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 
12432, com seu Contrato Social de constituição registrado no 9º Oficio de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do 
Estado de São Paulo, sob o nº 41.387 em sessão de 06/08/2015 (“Macso 
Legate”) com base nos elementos ativos e passivos constantes do balanço 
patrimonial da Companhia levantado em 30 de novembro de 2020 (“Laudo de 
Avaliação”); (iv) do Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia 
pela Docepar datado de 02 de março de 2021 (“Protocolo e Justificação de 
Incorporação”); (v) da incorporação da CPP pela Docepar, com a consequente 
extinção da Companhia; e (vi) da prática, pelos Diretores da Companhia, nos 
termos do parágrafo 2º do artigo 227 da Lei 6.404/76, de todos os atos 
necessários à incorporação da Companhia pela Vale, incluindo, sem 
limitações, a baixa de todos os cadastros da Companhia perante qualquer 
órgão federal, estadual e municipal. 5. Leitura de Documentos: Foi 
dispensada, pela única acionista da Companhia, a leitura do Laudo de 
Avaliação e do Protocolo e Justificação de Incorporação, uma vez que esses 
documentos foram previamente disponibilizados à Docepar, encontrando-se 
arquivados na sede da Companhia. 6. Deliberações: Instalada a assembleia 
na forma digital, por meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e 
aprovadas as seguintes matérias, pela única acionista, sem quaisquer 
ressalvas: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos 
termos artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária 
autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para adimplir 
com a legislação aplicável; 6.2. a ratificação a outorga de procuração emitida 
pela CPP para a Mesa de Operações da Vale em 01/01/2021 para, na 
qualidade de procuradores, representarem a Companhia, no exercício social 
de 2021, perante bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no 
exterior, para a realização de contratação, verbal ou eletrônica, de operações 
financeiras, conforme minuta de procuração apresentada aos acionistas 
nesta data, bem como autorizar a prática de atos a serem realizados ou já 
realizados no exercício social de 2021 por representantes da Mesa de 
Operações da Vale em consonância com a procuração referida acima, 
respeitado o limite de até US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
dólares) ou seu equivalente em qualquer outra moeda, por transação, 
podendo, para tanto, definir as condições de tais operações, incluindo taxas 
e volume, sendo-lhes vedado, no entanto, o poder para assinar quaisquer 
documentos relacionados à formalização das operações contratadas, 
incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; 6.3. ratificar a 
outorga de procuração emitida pela CPP para os representantes do Financeiro 
da Vale em 17/11/2020 para, na qualidade de procuradores, representarem a 
Companhia, durante o exercício social de 2021, no Brasil e no exterior, em 
atos que importem em responsabilidade financeira e bancária, bem como 
autorizar a prática de atos a serem realizados ao longo do exercício social de 
2021 por representantes do Financeiro da Vale em consonância com a 
referida procuração, respeitados os limites de valores previstos em tal 
procuração, podendo, para tanto, abrir, movimentar e encerrar contas 
bancárias; assinar contratos de serviços bancários; assinar: ordem bancária 
de pagamentos, notas de débitos e de crédito; assinar contratos de câmbio e 
outros documentos referentes a compra e venda de moeda estrangeira; 
assinar contratos vinculados a carta de crédito em garantia e suas respectivas 
notas promissórias; endossar e aceitar duplicatas; autorizar débitos, 
transferências e pagamentos por meio de cartas ou sistemas de Internet 
banking; solicitar saldos, extratos e requisitar talões de cheques; assinar 
instrumento de convênio, contrato de prestação de serviços bancários; 
receber e dar quitação a quantias devidas; nomear empregados para atuarem 
como administradores do Internet Banking dos bancos de relacionamento; 
substabelecer poderes de consulta a saldos e extratos; obter informações 
acobertadas pelo dever de sigilo junto ao Banco Central do Brasil; assinar 
contratos, notificações e termos de anuência para operações de cessão de 
recebíveis sem direito de regresso; representar a empresa junto à Receita 
Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco Central do Brasil, 
Sistema Financeiro em geral, Repartições públicas Federais, Estaduais, 
Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 
e Privadas, caucionando, obtendo e prestando garantias, garantindo em 
Juízo, realizando depósitos na esfera administrativa e judicial, prestando 
garantias para recursos em processos administrativos; assinar contratos de 
operações de mútuo; assinar contratos de prestação de garantia e contratação 
de cessão de direitos creditórios e realizar o levantamento de alvarás; 6.4. o 
Laudo de Avaliação antecipadamente elaborado pela Macso Legate em 06 
de janeiro de 2021, com base nos elementos ativos e passivos da Companhia 
constantes do balanço patrimonial acima mencionado, o qual constitui o 
Anexo I à presente ata; 6.5. o Protocolo e Justificação da Incorporação, 
conforme Anexo II à presente ata; 6.6. a incorporação da CPP pela Docepar, 
nos exatos termos constantes no Protocolo, com versão integral dos 
elementos patrimoniais ativos e passivos da Companhia para a Docepar, sem 
aumento de capital e sem emissão de novas ações na Incorporadora, ficando, 
por sua vez, extinta a Companhia para todos os fins e efeitos legais, nos 
termos do artigo 226 da Lei 6.404/76, tornando-se a Docepar, 
consequentemente, sucessora universal de todos os bens, direitos e 
obrigações da Companhia, de ordem legal e convencional; 6.7. a autorização 
da prática, pelos atuais Diretores da CPP, nos termos do parágrafo 2º do 
artigo 227 da Lei 6.404/76, de todos os atos necessários à formalização da 
operação de incorporação ora aprovada, incluindo, sem limitações, baixa de 
todos os cadastros da Incorporada perante qualquer órgão federal, estadual 
e municipal. 6.8. em razão da incorporação ora aprovada e sem prejuízo da 
prática de todos os atos necessários para efetivação da incorporação, ficam 
encerrados os mandatos dos diretores da Companhia Srs. João Barbosa 
Campbell Penna – Diretor-Presidente, e Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, Diretor. 7. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, o Presidente 
da Mesa declarou que esta assembleia atendeu todos os requisitos para sua 
realização. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, RJ, 03 de março de 
2021. Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Presidente - 
Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretária 
- Assinado digitalmente. Acionista: DOCEPAR S.A.. João Marcelo de Moura 
e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente.

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA
CPP PARTICIPAÇÕES S.A. PELA DOCEPAR S.A.

DOCEPAR S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede social 
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 33.147.364/0001-58 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.3.0015682-8, neste ato representada 
por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, brasileiro, 
divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 106910474, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.448.927-74, e por seu 
Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, 
economista, portador da carteira de identidade nº 10.691.019-3, expedida 
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 083.336.487-11, ambos com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, 
doravante denominada simplesmente “DOCEPAR” ou “Incorporadora”. CPP 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, Praia de 
Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.753.955/0001-45 e no NIRE 33.3.0016689-1, doravante denominada 

“Sociedade” ou “CPP”, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, 
Sr. João Barbosa Campbell Penna, brasileiro, solteiro, administrador, portador 
da carteira de identidade nº 011.678.086-7, expedida pelo DETRAN/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 084.963.817-81, com endereço comercial na 
Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, acima devidamente qualificado, doravante 
denominada simplesmente “CPP” ou “Incorporada”. DOCEPAR e CPP 
também referidas, conjuntamente, como “Sociedades” ou “Partes”, firmam o 
presente Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo e Justificação 
de Incorporação”), que consubstancia as condições ajustadas com relação à 
incorporação da CPP pela DOCEPAR, na forma e para os fins dos artigos 
224, 225, 227 e 264 da Lei nº 6.404, de 15/12/76 (“Lei das S.A.”) e demais 
disposições legais aplicáveis (“Incorporação”), conforme segue: CLÁUSULA 
PRIMERA – DA JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO: 1.1. A DOCEPAR 
é a única titular da totalidade das ações de emissão da CPP. Por conseguinte, 
a Incorporação importará na administração direta dos ativos da CPP pela 
DOCEPAR, além da redução de custos de gestão em função da simplificação 
da estrutura societária envolvendo tais Sociedades, com maior eficiência 
administrativa e operacional. 1.2. As administrações da DOCEPAR e CPP 
têm analisado alternativas para a melhor condução das atividades e políticas 
gerenciais da CPP, levando-se em conta a intenção de se racionalizar 
recursos financeiros e de gestão. Nesse contexto, ficou evidenciado que a 
manutenção de diversas estruturas administrativas levaria a um acréscimo de 
custos de gestão, ao mesmo tempo em que implicaria na perda de sinergias 
relevantes na condução dos assuntos de seus interesses. 1.3. Por tais 
razões, com o objetivo de reduzir os custos operacionais e otimizar a 
organização administrativa e financeira e fluxo de informações, e considerando 
que a DOCEPAR já detém a totalidade das ações de emissão da CPP, é 
intenção da DOCEPAR e da CPP a efetivação da Incorporação. 1.4. Para 
este efeito, e levando-se em conta a atual estrutura organizacional da CPP, a 
alternativa mais vantajosa para as Partes é a Incorporação da CPP pela 
DOCEPAR. Tal operação de Incorporação possibilitará melhor aproveitamento 
de sinergias, redução de custos de gestão e aumento da eficiência, bem 
como na melhoria da gestão e administração dos negócios sociais da CPP. 
1.5. A Incorporação possibilitará a absorção, pela DOCEPAR, de todos os 
elementos ativos e passivos integrantes do patrimônio da CPP, com efeitos 
econômicos e fiscais a partir da data da eventual aprovação da Incorporação 
pelos acionistas das Sociedades. Após a conclusão da Incorporação, a CPP 
será extinta para todos os fins de direito, sendo que a DOCEPAR a sucederá, 
a partir da referida data, em todos os seus direitos, bens e obrigações, sem 
solução de continuidade. Os saldos das contas credoras e devedoras, que 
atualmente consistem nos ativos e passivos da CPP, uma vez concluída a 
operação de Incorporação, deverão ser refletidos nos livros contábeis da 
DOCEPAR, sendo transferidos para as contas correspondentes, sujeitos aos 
eventuais ajustes necessários. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DA 
DATA BASE DA OPERAÇÃO - 2.1. A operação tem por objeto a incorporação 
integral do patrimônio líquido da CPP pela DOCEPAR, com a consequente 
extinção, de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, da Incorporada, 
que será sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela Incorporadora, 
nos termos do artigo 227 da Lei das S.A., motivo pelo qual as Sociedades, por 
seus representantes acima qualificados, firmam o presente documento de 
acordo e para os fins dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. 2.2. Para fins da 
presente incorporação será considerada como data base o dia 30/11/2020 
(“Data Base”), data do levantamento do acervo líquido formado pelos ativos e 
passivos da CPP, que servirá de base para realização da Incorporação do 
patrimônio líquido da Incorporada pela Incorporadora. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA 
INCORPORADA - 3.1. Em observância às exigências legais, notadamente as 
disposições constantes dos artigos 8º e 227 da Lei das S.A., a Incorporação 
tem como base a avaliação do acervo líquido da Incorporada, a valor contábil 
em observância as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, com base 
no balanço da Incorporada levantado na Data Base. 3.2. Foi contratada para 
realizar a avaliação do acervo líquido da Incorporada a Macso Legate 
Auditores Independentes (“Macso Legate”), sociedade estabelecida na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 341, 2º 
andar, sala 2, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63 e registrada 
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 
CRC 2SP033482/O-3 e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 
12432, com seus atos constitutivos registrados no 9º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São 
Paulo sob o nº 41.387, em sessão de 06/08/2015, e alterações posteriores, 
sendo a última datada de 30/10/2019 e registrada sob o nº 53.159 (“Empresa 
Especializada”), que elaborou, na forma dos artigos 8º, 226 e 227 da Lei das 
S.A., o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da 
Incorporada, datado de 06/01/2021, com base nos elementos ativos e 
passivos constantes do balanço patrimonial da CPP levantado em 30/11/2020 
(“Laudo de Avaliação”), que consta do Anexo I a este Protocolo e Justificação 
de Incorporação. A contratação da Empresa Especializada e o Laudo de 
Avaliação serão submetidos à aprovação ou ratificação, conforme o caso, 
dos acionistas da Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa 
Especializada avaliou o acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor 
contábil, consoante do balanço levantado pela Incorporada na Data-Base, 
sendo certo que tal balanço patrimonial foi preparado de forma independente 
e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De 
acordo com as informações constantes do Laudo de Avaliação elaborado 
pela Empresa Especializada, o valor contábil do acervo líquido da Incorporada, 
na Data-Base, corresponde a R$ 2.427.923,31 (dois milhões, quatrocentos e 
vinte e sete mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos). 
CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL DA INCORPORADA E DAS 
CONDIÇÕES BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO - 4.1. O capital social da 
CPP, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.575.612,25 (vinte e três 
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e 
cinco centavos), representado por 1.352.608.625 (um bilhão, trezentas e 
cinquenta e duas milhões, seiscentas e oito mil, seiscentos e vinte e cinco) 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, todas detidas pela 
DOCEPAR livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. 4.2. O 
patrimônio líquido da CPP será transferido para o da DOCEPAR pelo 
respectivo valor dos livros contábeis uma vez que, sendo a Incorporadora a 
única acionista da Incorporada, seu patrimônio líquido já pertence 
exclusivamente àquela, estando representado no ativo da Incorporadora 
pelo valor das ações emitidas pela CPP. Extinta a totalidade das 1.352.608.625 
(um bilhão, trezentas e cinquenta e duas milhões, seiscentas e oito mil, 
seiscentos e vinte e cinco) ações ordinárias emitidas pela Incorporada e de 
propriedade da Incorporadora em consequência da Incorporação, será o 
seu respectivo valor substituído nos livros contábeis da DOCEPAR pelo 
próprio valor do patrimônio líquido da CPP. 4.3. As variações patrimoniais 
apuradas pela Incorporada, com relação aos valores dos elementos ativos e 
passivos a serem vertidos para a Incorporadora, no período entre a Data 
Base e a data da efetivação da Incorporação, serão registradas nas 
escrituração mercantil e fiscal da Incorporada, sem solução de continuidade, 
devendo ser levantado balanço de extinção na data do evento para efeitos de 
atender a legislação, quando, então, será efetuada a pertinente transferência 
para os livros contábeis e fiscais da Incorporadora. 4.4. Tendo em vista o 
disposto no item 4.2 acima, a Incorporação pretendida não irá resultar em 
aumento de capital ou emissão de novas ações pela Incorporadora. 4.5. Com 
a Incorporação e consequente extinção, de pleno direito, da Incorporada, a 
Incorporadora assumirá, incondicionalmente, sem solução de continuidade, 
todos os bens, direitos e obrigações da CPP, de ordem legal ou convencional, 
sucedendo essa última a título universal. CLÁUSULA QUINTA – 
DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. A aprovação da Incorporação pela acionista da 
Incorporada e pelos acionistas da Incorporadora far-se-á por meio de 
Assembleia Geral Extraordinária da CPP e Assembleia Geral Extraordinária 
da DOCEPAR, com a respectiva extinção da Incorporada em virtude da 
conclusão da operação de Incorporação, caso aprovada. Fica estabelecido 
que a Incorporação somente poderá ser considerada efetivada caso seja 
aprovada pelos respectivos acionistas representando o quorum de deliberação 
aplicável. Tendo em vista que a DOCEPAR figura, atualmente, como única 
acionista da Incorporada e propõe a Incorporação por meio da assinatura 
deste instrumento, não serão aplicáveis ao caso as normas relativas a direito 
de retirada, previstas nos artigos 137, II, e 230 da Lei das S.A. 5.2. Competirá 
à DOCEPAR, na qualidade de Incorporadora da CPP, o cumprimento de 
todos os atos necessários para implementar a Incorporação, incluindo o 
registro e a publicação dos atos societários relacionados à Incorporação, 
cancelamentos, arquivamentos, registros, comunicações e aperfeiçoamento 
da Incorporação perante as agências públicas e autoridades competentes. A 
administração da Incorporadora também ficará responsável por manter os 
livros fiscais, societários e contábeis da Incorporada, bem como toda a 
documentação contábil elaborada durante a Incorporação, pelo prazo exigido 
na legislação aplicável. 5.3. As administrações da Incorporada e da 
Incorporadora entendem que a operação de Incorporação ora pretendida 
atende aos interesses da Incorporada, da Incorporadora e de seus 
respectivos acionistas, pelo que recomendam a sua implementação. 5.4. 
Este Protocolo e Justificação de Incorporação somente poderá ser alterado 
por instrumento escrito, assinado por todas as Partes, e está sujeito às 
aprovações societárias mencionadas no item 5.1 deste instrumento, conforme 
aplicável. 5.5. Os anexos do presente Protocolo e Justificação de Incorporação 
são considerados, para todos os fins e efeitos, como parte integrante e 
inseparável do referido Protocolo. 5.6. Caso alguma cláusula, disposição, 
termo ou condição deste Protocolo e Justificação de Incorporação venha ser 
considerado inválido, as demais cláusulas, disposições, termos e condições 
não afetados por essa invalidação permanecerão válidos. 5.7. Este Protocolo 
e Justificação de Incorporação será regido e interpretado de acordo com as 
leis da República Federativa do Brasil. E, por estarem assim justas e 
pactuadas, as partes firmam, com as duas testemunhas abaixo assinadas,o 
presente instrumento, para um só fim, depois de lido e achado conforme. Rio 
de Janeiro, 02 de março de 2021. DOCEPAR S.A. João Marcelo de Moura e 
Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente; CPP PARTICIPAÇÕES S.A. 
- João Barbosa Campbell Penna - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. 
Testemunhas: Nome: Adriana Nascimento Lemos de Moura - Identidade: 
256145509 – DETRAN/RJ - CPF/ME: 142.481.967-94 - Assinado digitalmente; 
Nome: Katia Azeredo Diniz - Identidade: 1.353220 – IPF/RJ - CPF/ME: 
609.504.127-91 - Assinado digitalmente. JUCERJA em 29/06/2021 sob o nº 
00004094053. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Caixa libera  
R$ 8,1 bilhões de 
lucro do FGTS
Cerca de 88,6 mi-

lhões de trabalha-
dores receberam o 

rateio do lucro do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) em 2020. 
A Caixa Econômica Federal 
informou nesta terça-feira 
ter concluído os depósitos 
nas contas vinculadas. No 
último dia 17, o Conselho 
Curador do FGTS deci-
diu distribuir aos trabalha-
dores R$ 8,129 bilhões de-
correntes do lucro líquido 
do fundo no ano passado. 
O montante equivale a 96% 
do ganho de R$ 8,467 bi-
lhões obtido pelo FGTS 
em 2020. O depósito estava 
previsto para ocorrer até o 
fim do mês, mas foi conclu-
ído uma semana antes do 
prazo.

O valor de referência 
corresponde ao saldo de ca-
da conta em 31 de dezem-
bro de 2020. Quem tiver 
mais de uma conta recebe-
rá o crédito em todas elas, 
respeitando a proporciona-
lidade do saldo. Para saber 
a parcela do lucro que será 
depositada, o trabalhador 
deve multiplicar o saldo de 
cada conta em seu nome 
em 31 de dezembro do ano 
passado por 0,01863517. 
Esse fator significa que, na 
prática, a cada R$ 1 mil de 
saldo, o cotista receberá R$ 
18,63. Quem tinha R$ 2 mil 
terá crédito de R$ 37,27, 
com o valor subindo para 
R$ 93,17 para quem tinha 
R$ 5 mil no fim de 2020.

Na prática, a distribui-
ção dos lucros elevou pa-
ra 4,92% a rentabilidade 
do FGTS neste ano, 0,4 

ponto percentual acima da 
inflação oficial de 4,52% 
acumulada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) em 
2020. Pela legislação, o FG-
TS rende 3% ao ano mais a 
taxa referencial (TR). Desde 
2017, a TR está zerada.

Como consultar o saldo

O trabalhador tem dois 
meios principais para verifi-
car o saldo do FGTS. O pri-
meiro é o aplicativo FGTS, 
disponível para os telefones 
com sistema Android e iOS. 
O segundo é a consulta do 
extrato do fundo, no site da 
Caixa.

Quem não puder fazer a 
consulta pela internet deve 
ir a qualquer agência da Cai-
xa pedir o extrato no balcão 
de atendimento. O banco 
também envia o extrato do 
FGTS em papel a cada dois 
meses, no endereço cadas-
trado. Quem mudou de re-
sidência deve procurar uma 
agência da Caixa ou ligar 
para o número 0800-726-
0101 e informar o novo en-
dereço.

O pagamento de parte 
dos ganhos do FGTS não 
muda as regras de saque. 
O dinheiro só poderá ser 
retirado em condições es-
peciais, como demissões, 
compra da casa própria ou 
doença grave. Quem aderiu 
ao saque-aniversário pode 
retirar uma parte do saldo 
até dois meses após o mês 
de nascimento, mas perde 
direito ao pagamento inte-
gral do fundo no caso de 
demissão sem justa causa.

China quer acelerar 
economia digital

O vice-premiê chinês 
Liu He está pedin-
do mais esforços 

para avançar a economia di-
gital no país. No último do-
mingo (22), uma exposição 
em Ningxia, China, mostrou 
como a economia digital 
conduz o futuro. Carros de 
condução autônoma, robôs 
de inteligência artificial e 
Sistema de Satélites de Na-
vegação BeiDou chamaram 
a atenção na Exposição de 
Economia Digital da quinta 
Expo China-Estados Árabes. 

Liu, também membro 
do Birô Político do Co-
mitê Central do Partido 
Comunista da China, fez 
as observações em um 
discurso de vídeo no Fó-
rum China-Organização 
de Cooperação de Xangai 
(OCS) sobre a Indústria 
da Economia Digital e a 
Expo China Inteligente 
2021. Ambos os eventos 
começaram na segunda-
feira (23) no Município de 

Chongqing, no sudoeste 
da China.

A economia digital é um 
motor de crescimento sig-
nificativo para a economia 
chinesa, disse Liu. Ele pe-
diu esforços para se ade-
quar à tendência de desen-
volvimento e promover a 
inovação tecnológica.

“Devemos, simultanea-
mente, prestar muita aten-
ção aos novos problemas 
trazidos pela economia di-
gital, fortalecer a coopera-
ção e o intercâmbio inter-
nacionais, realizar pesquisas 
e discussões aprofundadas 
e apresentar soluções efica-
zes”, disse Liu, segundo a 
agência Xinhua.

Ele pediu um ambiente 
orientado para o mercado, 
baseado em lei e internacio-
nalizado para desenvolver a 
economia digital. Ele tam-
bém insistiu em dar priorida-
de à construção de mecanis-
mos sólidos para promover 
seu desenvolvimento.


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06
	MM_07
	MM_08

