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‘Para onde 
está indo o 
dinheiro das 
privatizações?’

A aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do projeto que per-
mite a privatização dos Correios 
já repercute no Senado, onde o 
PL 591 terá que ser votado. A se-
nadora Zenaide Maia (Pros-RN) 
cobrou do governo explicação 
sobre o destino dos recursos que 
são arrecadados pela União com 
as privatizações.

“Para onde está indo esse di-
nheiro? Eu faço um apelo aqui 
para que a gente não venda o pa-
trimônio do povo brasileiro. Ne-
nhum empresário que tem empre-
sa que dá lucro vende”, afirmou 
Zenaide à Agência Senado.

Pelo Twitter, o senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR) registrou que 
os deputados federais aprovaram 
a privatização com 286 votos a fa-
vor, 173 contra e 2 abstenções, e 
que o texto original do governo foi 
alterado. “O projeto sugere a ven-
da de 100% do capital da empresa. 
O texto enviado pelo Executivo 
estipulava a criação de uma com-
panhia de economia mista, ou seja, 
com participação da Administra-
ção Pública indireta e da iniciativa 
privada”, escreveu Alvaro Dias.

A oposição garante que vai à 
justiça se o projeto for aprovado. 
O procurador-geral da República, 
Augusto Aras, afirmou no final de 
julho que a privatização dos ser-
viços postais e do Correio Aéreo 
Nacional não deveria ir adiante 
por ser inconstitucional. A Cons-
tituição estabelece que compete à 
União manter o serviço postal e 
o Correio Aéreo Nacional, sendo 
dessa forma o Governo que deve 
executar e explorar o serviço.

Reforma não entrega 
empregos prometidos
Propostas no Congresso fragilizam relação trabalhista

Antes de fragilizar ainda 
mais a relação de em-
prego, o parlamento de-

veria fazer uma avaliação do que 
se passou no mercado de trabalho 
depois da Reforma Trabalhista de 
2017. A recomendação foi feita 
pelo professor da Unicamp Mar-
cio Pochmann.

Segundo a RBA, o economis-
ta criticou a Medida Provisória 
1.045, que renova o programa de 
redução ou suspensão de jornada 
e salários durante a pandemia, mas 
ganhou no Congresso itens que a 
fizeram ser chamada de “minirre-
forma” trabalhista. AMP está para 
ser votada na Câmara.

Iniciativas de 2017 mostraram 
não ter dado certo do ponto de 
vista do emprego, lembra Poch-
mann. “São argumentos que já 
foram usados em outros perío-
dos. A flexibilização e a retirada 
de direitos tornariam mais ba-
rata a contratação. Como se o 
problema do desemprego fosse 
justamente das vítimas”, criticou 
Pochmann, que nesta sexta-feira 
participou de debate promovido 
pela CSB.

Uma em cinco pessoas afirma já ter
sido vítima de clonagem de cartão
Brasileiro desconfia de promoções online

Pesquisa realizada pelo 
DFNDR Lab, laboratório 
especializado em segu-

rança digital da PSafe, analisou 
os hábitos de compras virtuais 
dos brasileiros próximos a da-
tas festivas. O estudo revela que 
83% dos entrevistados desconfia 
de promoções online, e que uma 
em cada cinco pessoas já foi ví-
tima de clonagem de cartão de 
crédito.

A pesquisa entrevistou 18.162 
brasileiros, usuários do aplicativo 
DFNDR Security, entre 28 de ju-
lho e 3 de agosto, e as projeções 
utilizam como base o número de 
usuários do sistema Android no 
país, que seriam 131,1 milhões de 
pessoas.

De acordo com Emilio Simoni, 
diretor do DFNDR Lab, os resul-
tados da pesquisa mostram que a 
desconfiança em relação à compra 
em e-commerce está fazendo com 

Sindicato de 
bares orienta 
demitir quem 
não se vacinar

O Sindicato de Restaurantes, Ba-
res e Similares de São Paulo (Sin-
dResBar-SP) publicou uma nota 
em que orienta o empregador a de-
mitir o funcionário que se recusar 
a tomar vacina contra a Covid-19. 
Segundo a entidade, a nota tem co-
mo base as conclusões obtidas pe-
lo grupo de trabalho do Ministério 
Publico do Trabalho. A exceção é 
para casos em que seja justificada 
a recusa por razões médicas. Nes-
te caso, a orientação é para que o 
funcionário permaneça, de prefe-
rência, em trabalho remoto.

Segundo o sindicato, a recusa 
injustificada do trabalhador em to-
mar a vacina “pode caracterizar ato 
faltoso e possibilitar a aplicação de 
sanções previstas na CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho) ou 
em estatuto de servidores, depen-
dendo da natureza jurídica do vín-
culo de trabalho”, afirma o texto.

Em resposta, o Sinthoresp, sin-
dicato que representa os trabalha-
dores do setor, publicou uma nota 
de esclarecimento em que afirma 
ser contra a demissão por justa 
causa caso os trabalhadores se re-
cusem a tomar a vacinar.

Argentina 
prevê crescer 
7% este ano e 
4,5% em 2022

O presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, anunciou que 
será lançado um plano de recu-
peração das atividades, elaborado 
diante da possibilidade de aumen-
tar a aplicação das segundas doses 
da vacina contra a Covid-19 du-
rante este mês.

Fernández afirmou que “a eco-
nomia argentina está crescendo, 
recuperando empregos e vai recu-
perar renda. Para que chegue a to-
dos, poderemos incorporar mais 
setores à reativação”. Nesse sen-
tido, ele estimou que a Argentina 
crescerá cerca de 7% em 2021 e 
4,5% em 2022.

“A vacina é a melhor política 
econômica. Graças à vacinação 
estamos nos recuperando”, disse 
Fernández. A Argentina acumu-
la 4.989.402 infecções e 107.023 
mortes pelo coronavírus, enquan-
to já aplicou mais de 33,82 mi-
lhões de vacinas contra a doença 
desde dezembro, quando teve iní-
cio a campanha de inoculação.

Pochamnn: como se vítimas fossem as culpadas

O IBGE divulgou, no final do 
mês passado, que a taxa de desem-
prego no país ficou em 14,6% no 
trimestre encerrado em maio des-
te ano. Houve alta na comparação 
com o trimestre findo em maio de 
2020, quando a taxa era de 12,9%.

A taxa de informalidade no 
mercado de trabalho do país su-
biu para 40% da população ocu-
pada e bateu novo recorde. Os 
dados são da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua.

que os usuários tenham mais cui-
dados:

Simoni ressalta que “54% dos 
entrevistados diz que antes de fa-
zer uma compra virtual sempre 
busca por comentários sobre o 
estabelecimento no Google. Ape-
sar desta parcela se preocupar em 

investigar antes de realizar uma 
compra, apenas no primeiro se-
mestre de 2021, o DFNDR Lab 
detectou mais de 31 milhões de 
golpes de sites e páginas falsas. Is-
so mostra como os cuidados pre-
cisam ser reforçados e praticados 
por cada vez mais pessoas”.

LaTunya Howard/CC

Arquivo/ABr
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Por César Silva

A Fundação Oswal-
do Cruz (FioCruz) 
e o Instituto Bu-

tantan são duas referências 
nacionais em Ciência que 
mostraram como é possível 
superar as adversidades, por 
meio de parcerias. Se hoje 
mais de 18% da população 
brasileira está vacinada com 
as duas doses dos imuni-
zantes desenvolvidos, boa 
parte se deve às pesquisas 
coordenadas pelos dois ins-
titutos. Assim como eles, 
as universidades públicas 
brasileiras também resistem 
e se mantêm entre as me-
lhores no ranking mundial, 
apesar da desvalorização do 
ambiente acadêmico.

A Universidade de São 

Paulo (USP) se consagra 
como campeã e aparece em 
primeiro lugar em cinco 
rankings consultados. Nas 
listas gerais, que reúnem 
instituições internacionais 
como Harvard, a USP é a 
única faculdade brasileira a 
aparecer nas colocações en-
tre 100ª e 150ª.

Em segundo e terceiro 
lugar estão a Universida-
de Estadual de Campinas 
(Unicamp), bem posiciona-
da em três listas, e a Univer-
sidade Estadual de São Pau-
lo (Unesp), em duas.

Entre os rankings con-
sultados das melhores uni-
versidades mundiais estão: 
Times Higher Education, 
ranking de uma revista bri-
tânica; Center for World 
University Rankings, de 

consultoria dos Emirados 
Árabes Unidos; QS World 
University Rankings, no 
Reino Unido; Academic 
Ranking of  World Univer-
sities, de Xangai; e SCIma-
go Institutions Rankings, 
responsável pela lista ibero-
-americana.

Estão entre as mais bem 
classificadas nos rankings as 
seguintes instituições brasi-
leiras:

1) USP (Universidade de 
São Paulo)

2) Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas)

3) Unesp (Universidade Es-
tadual de São Paulo)

4) UFRJ (Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro)

5) UFMG (Universidade 

Federal de Minas Ge-
rais)

6) UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Sul)

7) Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo)

O Brasil tem duas entre 
as dez melhores da Améri-
ca Latina: USP e Unicamp. 
No top 500 geral do QS 
World University Rankin-
gs 2022 aparecem ainda a 

UFRJ, em 369ª; a Unifesp, 
em 434ª; e a Unesp, em 
492ª posição.

As universidades públicas 
são reconhecidas, geralmen-
te, pelo apoio em pesquisas 
e corpo docente qualifica-
do, tópicos levados em con-
sideração pelos rankings; 
além de serem gratuitas e 
oferecerem assistência estu-
dantil para alunos de baixa 
renda. E, apesar de todas as 
adversidades, têm consegui-
do preservar sua qualidade 
histórica.

Ensino Médio 
na berlinda

Em contrapartida, o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio, o Enem, impor-
tante porta de entrada para 

as melhores universidades, 
revela não só falta de mo-
tivação dos estudantes com 
o presente, mas falta de 
perspectiva futura. A maior 
avaliação do Brasil regis-
trou cerca de 3 milhões de 
inscrições neste ano, um 
número que se compara ao 
registrado em 2005.

É fato que a crise epide-
miológica desestimula, mas 
há muitos instrumentos 
capazes de resgatar o in-
teresse desses jovens. São 
eles que garantirão que as 
nossas universidades conti-
nuem a figurar nos maiores 
rankings internacionais.

César Silva é diretor-presidente da 
Fundação de Apoio à Tecnologia 
(FAT) e docente da Faculdade de 

Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP).
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Em 
contrapartida, 

Enem revela falta 
de motivação dos 
estudantes e de 

perspectiva
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Universidades brasileiras mantém boas posições em rankings globais

Investimento em startups: o dinheiro está no mercado de inovação
Por Guilherme 
Enck

A palavra “startup” 
está presente na 
rotina de todo 

mundo de forma ostensiva 
na última década. Mas no 
último ano as notícias sobre 
investimento em startups 
ganharam um destaque tão 
exponencial que nos dá a 
segurança em afirmar que 
estamos caminhando para 
o verdadeiro auge do mer-
cado de inovação no Brasil.

Afinal, com a tecnologia 
e a sociedade evoluindo tão 
rápido, fomos “obrigados” 
a buscar novos meios e al-
ternativas de se adequar às 
transformações. E inovar 
também requer investimen-
to de tempo e recursos (se-
jam eles financeiros ou hu-
manos).

Foi diante desta neces-
sidade que nasceu o cro-
wdfunding de investimen-
tos em empreendimentos 
digitais. Ela é uma das al-
ternativas que aqueceram o 
mercado de investimentos 
em startups. 

Segundo um levantamen-
to da Associação Brasileira 
de Private Equity e Venture 
Capital (ABVCap) e a con-
sultoria KPMG, o mercado 
de investimentos em star-
tups registrou recorde de 
expansão no primeiro tri-
mestre deste ano. Ao todo 

foram registrados R$ 10,71 
bilhões de investimentos. 
Trata-se de um valor 88% 
maior que os R$ 5,7 bilhões 
do primeiro trimestre de 
2020.

Diante disso e do cenário 
de constante transformação 
quando observamos as for-
mas de se investir no Brasil, 
por que ainda há descon-
fiança em investir nas star-
tups?

Desconfiança e atração

O primeiro motivo de 
haver essa resistência é que 
a cultura de investimento, 
por um bom tempo, foi 
muito restrita e conserva-
dora em nosso país. Com 
a redução da taxa básica de 
juros Selic, que se encontra 
nos mais baixos patamares 
históricos mesmo com os 
recentes anúncios de altas, 
o investidor passou a pro-
curar outras formas de in-
vestimentos.

Muitas pessoas preferi-
ram seguir a linha de inves-
tir em opções que oferecem 
baixo risco a seu patrimô-
nio, o que é compreensível 
em um país em que a pou-
pança reinou soberana por 
décadas.

Mas do outro lado, vá-
rias pessoas tiveram que 
reaprender a investir diante 
desse cenário que mostrou 
que, para ganhar dinheiro, 
era preciso correr riscos. 

E entre as opções na for-
mação dessas carteiras, há 
aquelas que rendem lucros 
inimagináveis. E é aí que 
entram as startups no jogo. 

O principal atrativo para 
os investimentos em star-
tups é o grande potencial 
de lucro, visto que são in-
vestimentos relativamente 
“baixos” e podem render 
grandes lucros, quando 
comparado a investimentos 
em empresas tradicionais. 

Há quem se pergunte: 
“Existe alguma certeza de 
retorno?”. A resposta é 
negativa. Não existe garan-
tia de retorno. Por isso é 
essencial que o investidor 
conheça a plataforma de 
investimentos em startups 
onde ele pretende aplicar 
seu capital.

Para isso, sempre é bom 
examinar alguns aspectos: 
há quanto tempo ela opera? 
Quantas startups já capta-
ram? Quantos investidores 
confiam na mesma? Como 
é feita a curadoria das star-
tups que estão captando no 
portfólio?

Neste trabalho, a consis-
tência das informações na 
plataforma e a sua experiên-
cia fortalecem o que é mais 
importante: credibilidade.

Processo de seleção

É perceptível que algu-
mas plataformas têm bus-
cado aperfeiçoar cada vez 

mais seus processos de se-
leção para ofertar as melho-
res opções de investimentos 
em startups no mercado. 
Afinal, todo mundo envol-
vido nessa história sonha 
que, no futuro, haja boas 
saídas, com dividendos que 
fazem valer a pena a inves-
tida.

Algumas das principais 
plataformas de investimen-
tos já realizam um rígido 
filtro de análises sobre di-
versas questões. E são di-
versos aspectos analisados: 
questões jurídicas, mercado 
em que a startup atua, quem 
são os empreendedores res-
ponsáveis pelo negócio, 
potencial de escalabilidade, 
tecnologias utilizadas.

Ao final desta avaliação, 
é gerado um relatório que 
apontará se vale a pena ou 
não colocar aquela startup 
para captar na plataforma.

O mercado de startups 
enfrenta um problema que 
deve ser sanado em um fu-
turo muito próximo. Muitos 
investidores viam a falta de 
liquidez como empecilho, já 
que não tinham a possibili-
dade de vender seus títulos 
de capitalização e, com isso, 
“ficavam presos” em seus 
investimentos até um pos-
sível exit. 

A atualização da instru-
ção 588 da CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários), que 
deve acontecer ainda este 
ano, é aguardada com muita 

expectativa por investidores 
e plataformas de captação, 
pois a regulamentação do 
mercado secundário trará 
mais confiança e liberdade 
para os investimentos em 
startups. 

Dica valiosa

Com o mercado de in-
vestimentos em startups, a 
principal estratégia está na 
forma em que o investidor 
aplicará seus aportes. É im-
portante não colocar todas 
suas fichas em um único 
empreendimento, seguindo 
aquele velho ditado popu-
lar de não colocar todos os 
ovos em uma única cesti-
nha.

Assim como quem in-
veste na B3 (Bolsa Brasi-
leira), é preciso diversificar 
a carteira de investimentos. 
Isto porque a variação de 
negócios investidos poderá 
proporcionar um percentu-
al maior de retorno para o 
investidor.

No final das contas, com 
o tempo o investidor apren-
de que o lucro obtido em 
uma única startup cobre o 
prejuízo que o investidor 
pode vir a ter em outros ne-
gócios. Por isso diversificar 
é palavra-chave nesse uni-
verso.

Paciência

Muito se fala em “aposta” 

em startups. Entretanto, o 
termo fica deslocado quan-
do falamos neste mercado. 
Aposta se baseia apenas em 
sorte, como se estivésse-
mos dentro de um cassino 
em que as recompensas são 
imediatas aos vencedores.

Mas quando falamos em 
startups, sabemos que in-
vestir nela não se baseia 
apenas em sorte, por mais 
que ela também tenha uma 
participação no sucesso de 
uma. E os retornos não são 
do dia para a noite. Pois há 
muito trabalho, tentativa, 
erro, acerto e aprendizado 
por parte dos empreende-
dores.

O segredo é ser paciente. 
Investir em startups é um 
jogo de razão e serenidade, 
onde quem investiu seus di-
nheiro de maneira correta, 
tem alta possibilidade de re-
torno a longo prazo.

É importante salientar 
que quem procura boas pla-
taformas de investimentos 
em startups tem maiores 
chances de obter sucesso 
no futuro, além de contar 
com profissionais especiali-
zados em indicar onde você 
deve, ou não, investir seu 
dinheiro. Afinal, se estamos 
no começo de um auge no 
mercado de inovação, que 
seja apoiada pelas melhores 
deste mercado. 

Guilherme Enck é cofundador da 
CapTable.
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Desde Egito Antigo, 
sempre alguém quer 
controlar preços

Esta coluna já comentou 2 ou 3 vezes sobre o estrago 
da alta dos preços – especialmente comida e ener-

gia – na popularidade do governo. E não será surpresa se 
aparecer alguém propondo controle, ainda que pesando as 
palavras para não falar “tabelamento”.

Ex-chefe de gabinete da Conepe, que deu origem ao 
CIP (Conselho Interministerial de Preços), e ex-diretor da 
Sunab, o consultor Luiz Affonso Romano comenta com 
a coluna: “Sempre vai haver um Hamurábi que vai até 
querer matar as pessoas se aumentarem os preços. Isso 
aconteceu no Egito Antigo, Grécia, Roma. No Brasil, nos 
anos 1940, até a flor era tabelada no Dia de Finados.”

Romano fez um breve histórico do que foi feito no 
Brasil de 1940 a 94:

– controle de preços e congelamento geral de preços e 
salários;

– órgão controlador: Cofap, Sunab, Conep, CIP, Seap, 
DAP;

– sanções: multas, interdição do estabelecimento, desa-
propriação, prisão, corte de crédito;

– resultados esperados pelas autoridades: derrubar a 
inflação;

– resultados realmente alcançados: represar os preços 
por curtíssimo período para vê-los explodir logo adiante, 
após ágio, câmbio negro, desabastecimento…

O ex-diretor da Sunab lembra que foram os liberais 
Roberto Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões que 
fizeram controle de preços forte na ditadura: quem não 
aderisse não vendia ao governo. “Com isso, criou-se 
uma reserva de mercado, país fechado para qualquer 
concorrência. Baixaram portaria dizendo que as em-
presas deveriam negociar através do sindicato. Todos 
pediam o mesmo reajuste, para ser dado no mesmo dia. 
Tinha até fabricante pedindo para não sair do controle 
de preços.”

Luiz Affonso Romano recomenda para os dias atuais: 
baixar imposto, investir no pessoal, aumentar o emprego, 
senão não teremos consumo, e investir no mercado in-
terno.

Atos golpistas

Após o Alto-Comando do Exército, em “conversas 
reservadas” divulgadas na mídia, manifestar concordância 
com o presidente do STF, Luiz Fux, pode-se afirmar: o 
ministro do Supremo está prestigiado.

Rápidas

Nesta segunda-feira, a FGV Educação Executiva 
promove um encontro sobre as novas experiências de 
compra dos consumidores brasileiros. Detalhes em 
evento.fgv.br/mbaline_09 *** O concurso para o Corpo 
de Saúde da Marinha (CSM) está com inscrições abertas 
até 15 de agosto em ingressonamarinha.mar.mil.br *** 
A Revista Justiça & Cidadania realizará em 12 de agosto 
o “Seminário Análise Econômica dos Atos Regulatórios 
na Saúde Suplementar”, às 10h, com participação do 
novo presidente da ANS, Paulo Roberto Rebello Filho e 
encerramento do ministro Luis Felipe Salomao. Inscrição: 
institutojc.com.br/analise-economica-dos-atos-regulato-
rios-na-saude-suplementar *** A Memed anunciou seu 
primeiro Programa de Estágio, com 10 vagas em diversas 
áreas. Inscrições até 15 de agosto em memed.gupy.io *** 
A Sociedade de Cardiologia do Rio (Socerj) promoverá 
desta segunda a quinta o seu 38º Congresso, pela segunda 
vez em formato virtual. Inscrições: socerj.org.br/38o-
congresso/inscreva-se

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

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

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente, convocar os 
Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio do Edifício Ilhabela, que será realizada no próximo dia 12 de 
Agosto de 2021 – quinta-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 
horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, 
em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para 
discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem 
do Dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao exercício findo – 08/2020 
a 06/2021; 2) Deliberação e aprovação para reforma da cisterna e caixa 
d’água, bem como forma de custeio;  3) Deliberação e aprovação do 
procedimento a ser adotado contra a CEDAE, referente a conta de água 
do condomínio, a vencer em 01/09/2021, com multas por atraso de paga-
mento inexistentes; 4) Aprovação de orçamento para o próximo exercício 
– 2021/2022; e 5) Assuntos Gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em 
função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação do Sr. 
Síndico, informamos que a assembleia será organizada de modo que ocorra 
da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e 
distanciamento social para realização da reunião, tais como: - As cadeiras se-
rão espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância entre si; - O condo-
mínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes; - O uso 
de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme determina 
a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve encerrar-
-se até as 22:00 horas. Para votação na assembleia, o condômino deverá 
estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) 
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia 
(Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas 
legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do 
Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado 
de modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encami-
nhado para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima 
de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação 
do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição 
de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua 
eventual verificação no ato da assembleia. Rio de Janeiro, 28 de julho de 
2021. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes de 
Souza Júnior - Diretor. 

Subs  
criticam PGR

Foi divulgado, nesta sex-
ta-feira, manifesto assinado 
por 27 subprocuradores-
gerais  cobrando reação da 
Procuradoria Geral da Re-
pública às ameaças feitas 
pelo presidente Jair Bolso-
naro ao regime democrático 
e a realização das eleições 
em 2022. 

No documento, tornado 
público logo após o encon-
tro do procurador-geral da 
República Augusto Aras 
com o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, os sub-procura-
dores destacam que “o regi-
me democrático não tolera 
ameaças vindas de integran-
tes de Poderes, consistindo 
em crime de responsabili-
dade usar de ameaça para 

constranger juiz a proferir 
ou deixar de proferir des-
pacho, sentença ou voto, ou 
a fazer ou deixar de fazer 
ato do seu ofício”. Tam-
bém destacam a missão do 
Ministério Público, e enfati-
zam que o procurador-geral 
da República, Augusto Aras 
não pode “assistir passiva-
mente aos estarrecedores 
ataques” de Bolsonaro ao 
Judiciário e que a instituição 
deve fazer a “incondicional 
defesa do regime democrá-
tico”.

No roteiro 
 de Trump

“Bolsonaro está seguindo 
é o roteiro do Trump, que 
ele começou a aplicar, pelo 
menos de maneira mais os-
tensiva, alguns meses antes 
da eleição”. O alerta é do 

embaixador Celso Amorim, 
ex-chanceler e ex-ministro 
da Defesa,  durante  entre-
vista à TV 247 que Jair Bol-
sonaro segue a cartilha gol-
pista do ex-presidente dos 
Estados Unidos, que, em 6 
de janeiro, convocou seus 
aliados a invadir o Capitólio 
norte-americano.

A principal estratégia do 
presidente brasileiro, segun-
do Amorim, são asalega-
ções de fraudes nas urnas 
eletrônicas. “Não acho que 
isso vai vigorar, mas tenho 
uma preocupação.  Ressal-
tou que a segurança do sis-
tema de votação brasileiro é 
reconhecida internacional-
mente.

Estabilidade: 
400 mil fora

O economista Eduardo 

Moreira criticou o trata-
mento que a grande im-
prensa dá ao comentar o 
aumento do desemprego 
no Brasil, ao lembrar que o 
acréscimo de 400 mil traba-
lhadores desocupados nas 
estatísticas foi destacado 
em alguns veículos de co-
municação como um qua-
dro de “estabilidade”. 

“São 400 mil pessoas a 
mais desempregadas. En-
tão, não é estabilidade. É 
incrível como a mídia é 
fechada com o Guedes”, 
ressaltou em entrevista à 
TV 247, ao reforçar que as 
manchetes estão alinhadas 
com a agenda do ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des. O contingente atual 
de desempregado (14,8 
milhões) é o maior desde 
2012, início da série his-
tórica da pesquisa Pnad 
Contínua.

Senado debate perspectivas do mercado de carbono

O Senado promove 
nesta segunda-
feira, às 14h, ses-

são temática para debater a 
política de mudanças do cli-
ma, com foco nas perspecti-
vas do mercado de carbono 
e na avaliação das Contri-

buições Nacionalmente 
Determinadas (NDCs, sigla 
em inglês para Nationally 
Determined Contribu-
tions). As NDCs são com-
promissos voluntários assu-
midos pelos 196 países que 
assinaram o Acordo de Pa-

ris, no final de 2015. Cada 
um deles, inclusive o Brasil, 
teve cinco anos para apre-
sentar e revisar suas NDCs.

O senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES), co-
ordenador da Frente Par-
lamentar Ambientalista 

do Senado, destacou que 
também devem ser discuti-
das propostas que o Brasil 
possa apresentar durante a 
26ª Conferência das Partes 
sobre a Mudança Climática 
(COP26), em novembro, na 
Escócia.

Manutenção de diálogo 
institucional xingando?
STF e PGR procuram entendimento mas Bolsonaro ofende  

Em encontro após 
o cancelamento 
da reunião entre 

os três Poderes, o presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro 
Luiz Fux, e o procurador-
geral da República, Augus-
to Aras, reconheceram a 
importância da manuten-
ção do diálogo institucio-
nal após reunião de cerca 
de 50 minutos nesta sexta-
feira.

Alheio a essa tentativa 
de entendimento presi-

dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) xingou o presi-
dente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, durante 
a chegada a um almoço 
com empresários em Join-
ville, em Santa Catarina. 
“O filho da p*** ainda 
trai gente dessa maneira. 
Aquele filho da p*** do 
Barroso”, disse Bolsonaro. 

Fux e Aras não falaram 
com a imprensa após a reu-
nião, mas em nota, o STF 
informou que “ambos re-

conheceram a importância 
do diálogo permanente en-
tre as duas instituições.”

“Considerando o contex-
to atual, Fux convidou Aras 
para conversar sobre a rela-
ção entre as instituições. A 
reunião foi realizada nesta 
sexta-feira (6), e durou du-
rante cerca de 50 minutos”, 
diz trecho da nota do Su-
premo. 

A PGR, por sua vez, 
também em nota, infor-
mou que ambos “reno-
varam o compromisso da 

manutenção de um diálogo 
permanente entre o Minis-
tério Público e o Judiciário 
para aperfeiçoar o sistema 
de Justiça a serviço da de-
mocracia e da República.”

Bolsonaro vem intensi-
ficando os ataques profe-
ridos aos ministros Ale-
xandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso, que tam-
bém preside o TSE, prin-
cipalmente após a inclusão 
do seu nome no inquérito 
das Fake News, sob relato-
ria de Moraes.
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VINHO ETC.

Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Zodíaco dos vinhos: 
Escorpião

Chegamos ao signo de Escorpião, um signo difícil 
de descrever, sem fugir de alguns estigmas. Vamos 

explorar seus fundamentos para entender melhor essa 
complexidade. Em primeiro lugar, trata-se de um signo 
do elemento Água, o que lhe dá um traço mais emocional 
e intuitivo. Escorpião é regido por Plutão (hoje denomi-
nado planeta anão), um planeta distante e de dimensões 
reduzidas, com visualização difícil e lenta rotação: leva 248 
anos para dar uma volta em torno do Sol. Devido a esse 
distanciamento, só foi descoberto em 1930. Até então, Es-
corpião só era regido por Marte, motivo pelo qual muitos 
consideram este o seu co-regente, que lhe aporta calor e 
perfil bélico.

Plutão (Hades, para os gregos) é o nome do deus dos 
mortos, príncipe das trevas, que reina sobre as sombras. 
Ele simboliza o nosso encontro com o inconsciente e suas 
forças invisíveis, profundas e poderosas. Escorpião tam-
bém está associado ao mito de Órion: um exímio caçador 
que teria se apaixonado de forma obsessiva por Ártemis e 
morto, em punição, pela picada de um escorpião.

Por essa conjugação de fatores, o signo de Escorpião, 
apesar de discreto, enigmático, estaria movido por um tur-
bilhão de emoções muito fortes, relacionadas aos afetos, 
aos ciclos de vida, à finitude existencial. Aqui, a dualidade 
freudiana Eros X Thanatos (pulsão de morte) se manifes-
ta de forma contundente no conflito entre a fruição do 
amor sexual e a alucinação possessiva.

Em nossa transição zodiacal, encontra-se o libriano, 
fatigado pelo exercício mental equilibrista, como signo 
“justiceiro” que é. Quer mergulhar e ser envolvido pelas 
águas profundas de êxtase e dor daqueles que se deixam 
tomar pelas fortes emoções.

Os vinhos escorpianos devem conjugar estrutura, inten-
sidade e complexidade. Não mais o perfil volátil e fresco 
dos vinhos de ar – há que se ganhar em corpo, cor, tani-
nos e capacidade de evolução organoléptica. O vinho do 
primeiro decanato ainda preserva um pouco da leveza do 
antecedente: branco mais untuoso, com matizes aromáti-
cos sedutores de frutas amarelas de caroço, como pêssego 
e damasco. Trata-se da cepa Viognier, muito presente no 
norte do Vale do Rhône, França, onde faz vinhos de corte 
e um grande varietal: o Condrieu. É cada vez mais usada 
no sul da França, bem como em países do Novo Mundo.

O vinho clássico de Escorpião é o da cepa Tannat, orig-
inária da região dos Pireneus, entre o sudoeste da França e 
o País Basco. É na AOC Madiran que ela é predominante, 
mas se aclimatou muito bem ao Uruguai, país latino, de 
clima mais quente e rodeado por águas, que favorece seu 
perfeito amadurecimento e equilíbrio. Onde quer que seja, 
Tannat é uma cepa de casca espessa, que produz um vin-
ho tinto violeta intenso, intransponível e com forte pre-
sença de taninos. O álcool e a acidez acompanham bem 
a sua estrutura, mas lidar com a sua agressividade tânica 
requer tempo e um produtor corajoso e habilidoso. Bem 
trabalhada, pode dar vinhos longevos e intensos, ótimos 
acompanhamentos para carnes.

O terceiro decanato recebe a influência solar expansiva 
do sagitariano, próximo signo do zodíaco. A cepa espan-
hola Monastrell, mais conhecida em sua versão francesa 
(Mourvèdre) faz um vinho também de cor rubi intensa, 
com forte estrutura tânica. Como ela amadurece tardia-
mente, gosta de regiões solares mediterrânicas, que vão 
valorizar a expressão de suas notas terrosas, animais e 
defumadas. Em seus constantes “acasalamentos” do corte 
GSM, a Mourvèdre é a espinha dorsal do vinho, uma 
espécie de “varão” escorpiano.

Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por Míri-
am Aguiar. Turmas abertas para o Passaporte França da CAFA 
Bordeaux e para o IWC da norte-americana ISG,. Instagram: @
miriamaguiar.vinhos. Blog: miriamaguiar.com.br/blog.

Produção de automóveis tem 
nova queda por falta de peças

Pelo segundo mês 
consecutivo a pro-
dução de autoveí-

culos recuou no Brasil, de 
acordo com levantamento 
mensal feito pela Associa-
ção Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automoto-
res (Anfavea). A queda é 
creditada às paralisações de 
algumas fábricas em função 
da falta de semicondutores, 
item que integra centenas 
de equipamentos eletrôni-
cos dos veículos. Em ju-
lho, a produção total foi 
de 163,6 mil unidades, 2% 
a menos do que no mês de 
junho e 4,2% abaixo de ju-
lho de 2020. Foi a pior pro-
dução para um mês de julho 
desde 2003.

As dificuldades no rit-
mo de produção obvia-
mente têm seus reflexos 
tanto nas vendas internas 
quanto nas exportações. O 

mês de julho teve 8 mil li-
cenciamentos diários, pior 
média em 12 meses. O to-
tal de 175,5 mil unidades 
licenciadas representou 
queda de 3,8% em rela-
ção a junho. O recuo foi 
ainda mais dramático nas 
exportações, com 23,8 mil 
veículos enviados a outros 
países, volume 29,1% infe-
rior ao do mês anterior.

“Há demanda interna 
e externa por um volume 
maior de veículos, mas infe-
lizmente a falta de semicon-
dutores e outros insumos 
tem impedido a indústria 
de produzir tudo o que vem 
sendo demandado, apesar 
dos esforços logísticos em-
penhados pelas empresas”, 
afirmou o presidente da 
Anfavea, Luiz Carlos Mo-
raes. “Os estoques de 85 
mil unidades nas fábricas e 
nas concessionárias são os 

menores das últimas duas 
décadas, o que comprova 
a gravidade da situação”, 
complementou o dirigen-
te, lembrando que não há 
previsão de normalização 
no fornecimento de semi-
condutores até meados de 
2022.

A situação é especial-
mente delicada para os fa-
bricantes de automóveis, 
em função dos maiores 
volumes de produção ne-
cessários para abastecer 
o mercado. O segmento 
de caminhões, em contra-
partida, vem sofrendo de 
forma mais amena esses 
impactos negativos, em-
bora também tenha seus 
percalços e poderia ter de-
sempenho ainda melhor. 
Em julho a produção foi 
de 14,8 mil unidades, alta 
de 1,1% sobre junho. Já os 
licenciamentos totais de 12 

mil caminhões foram 5,3% 
superiores aos do mês an-
terior.

Segundo a entidade, 
mesmo com a baixa ofer-
ta para tanta demanda, os 
preços dos automóveis e 
comerciais leves cresce-
ram em média 8,3% nos 
últimos 12 meses, segundo 
acompanhamento da KBB, 
multinacional especializada 
em preços de carros. Esse 
índice é bem inferior ao da 
inflação do período, que foi 
superior a 35%, de acordo 
com o IGPM. É menor 
também que a valorização 
dos veículos seminovos em 
12 meses (cerca de 17% pe-
lo índice KBB) e dos insu-
mos que impactam o custo 
de produção, como resinas 
e elastômeros (109%), si-
derurgia (84%) e plásticos 
(43%), entre outros aferi-
dos pelo IBGE.

Castro suspende aulas estaduais  
presenciais em 36 municípios

O governo do Rio 
de Janeiro deter-
minou, por uma 

semana, a suspensão de 
aulas presenciais de escolas 
estaduais em 36 municípios, 
incluindo a capital. O moti-
vo foi o avanço da covid-19 
nessas localidades. A deter-
minação foi publicada nesta 
sexta-feira e vale para toda a 
próxima semana.

Os 36 municípios onde 
estão suspensas as aulas 
presenciais são os seguin-
tes: Aperibé, Belford Ro-
xo, Bom Jesus de Itabapo-
ana, Cambuci, Carapebus, 
Cardoso Moreira, Cordei-
ro, Duas Barras, Duque 
de Caxias, Iguaba Grande, 
Italva, Itaocara, Itaperu-
na, Japeri, Laje do Muriaé, 
Mesquita, Miracema, Na-
tividade, Nilópolis, Nova 
Iguaçu, Porciúncula, Quei-
mados, Rio das Flores, Rio 
de Janeiro, Santo Antônio 

de Pádua, São Francisco 
de Itabapoana, São João 
da Barra, São João de Me-
riti, São José de Ubá, São 
Pedro da Aldeia, São Se-
bastião do Alto, Seropé-
dica, Silva Jardim, Teresó-
polis, Trajano de Moraes e 
Varre-Sai.

Nos demais 56 muni-
cípios, foi autorizado es-
quema de ensino híbrido, 
incluindo aulas presenciais 
e remotas. Nesses casos, 
segundo a Secretaria de 
Estado de Educação (See-
duc), as unidades escolares 
poderão oferecer atividades 
pedagógicas presenciais, 
obedecendo protocolos e 
orientações complementa-
res já estipulados. Caberá 
aos responsáveis, ou alunos 
maiores de idade desses 
municípios, a opção pelo 
retorno presencial ou a per-
manência somente no ensi-
no remoto.

Estão autorizados a ofe-
recer aulas no modelo híbri-
do os seguintes municípios: 
Angra dos Reis, Araruama, 
Areal, Armação de Búzios, 
Arraial do Cabo, Barra do 
Piraí, Barra Mansa, Bom 
Jardim, Cabo Frio, Cacho-
eiras de Macacu, Campos 
dos Goytacazes, Cantagalo, 
Carmo, Casimiro de Abreu, 
Comendador Levy Gaspa-
rian, Conceição de Macabu, 
Engenheiro Paulo de Fron-
tin, Guapimirim, Itaboraí, 
Itaguaí, Itatiaia, Macaé, Ma-
cuco, Magé, Mangaratiba, 
Maricá, Mendes, Miguel Pe-
reira, Niterói, Nova Fribur-
go, Paracambi, Paraíba do 
Sul, Paraty, Paty do Alferes, 
Petrópolis, Pinheiral, Piraí, 
Porto Real, Quatis, Quis-
samã, Resende, Rio Bonito 
,Rio Claro, Rio das Ostras, 
Santa Maria Madalena, São 
Fidélis, São Gonçalo, São 
José do Vale do Rio Preto, 

Sapucaia, Saquarema, Sumi-
douro, Tanguá, Três Rios, 
Valença, Vassouras e Volta 
Redonda.

Capital

Na capital, a Secretaria 
Municipal de Educação 
informou que vai manter 
as aulas presenciais, inicia-
das nesta semana. Em no-
ta, a secretaria afirma que 
segue as determinações 
sanitárias da Secretaria 
Municipal de Saúde e do 
Comitê de Enfrentamen-
to à Covid-19. “As aulas 
presenciais estão mantidas 
nas escolas municipais da 
capital. A rede municipal 
de educação do Rio pos-
sui um rigoroso protoco-
lo sanitário, validado pelo 
Comitê de Enfrentamento 
à Covid-19, que é aplicado 
em todas as unidades es-
colares”, diz o texto.

Elgin lança inversor com IoT para energia solar no país

A Elgin, distribuido-
ra de equipamen-
tos fotovoltaicos e 

provedora de soluções nas 
áreas de climatização, re-
frigeração, iluminação, au-
tomação e costura, lançou 
no país um micro inversor 
de 2000 w com tecnologia 
de IoT (Internet das Coisas) 
para os projetos de energia 
solar em telhados e peque-
nos terrenos de consumi-
dores residenciais e empre-
sariais. 

A tecnologia da Elgin do 
novo micro inversor, equi-

pamento que converte a 
corrente elétrica dos painéis 
solares para uso domésti-
co e empresarial, consegue 
comunicar diretamente 
com a internet, redes IEEE 
802.11 b/g/n e não neces-
sita de um comunicador 
intermediário no caso do 
sistema com a tecnologia 
WIFI (PLC ou DTU).

O micro inversor é um 
equipamento com a mes-
ma funcionalidade que 
um inversor convencional 
(também conhecido como 
inversor string) que possui 

um hardware bem compac-
tado devido a sua forma de 
instalação. O equipamento 
é capaz de criar ramal e di-
minuir o tamanho das po-
tenciais fotovoltaicas (Filei-
ras), ideais para recortes de 
telhados que inversores tra-
dicionais não atendem com 
uma eficiência razoável.

Com a aposta em novas 
tecnologias para o mercado 
fotovoltaico, a Elgin prevê 
que a área de energia solar 
se tornará a divisão mais re-
presentativa da empresa em 
até cinco anos. O grupo já 

anunciou investimentos da 
ordem de R$ 140 milhões na 
unidade fotovoltaica no pa-
ís para reforço da estrutura 
e ampliação de estoque para 
atender o crescimento espe-
rado da demanda este ano.

Para este ano, a organiza-
ção projeta um crescimen-
to de 150% no volume de 
negócios na área solar, com 
ampliação de pedidos de 
empresas integradoras que 
atuam em projetos para re-
sidências, comércios, indús-
trias e propriedades rurais 
no país.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO CENTRAL
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV ERASMO BRAGA, 115, SALA 220 222 224 B, CASTELO
TEL.: (21) 3133-2208 - E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE

COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM FASE DE EXECU-
ÇÃO PROPOSTA POR JOSANE TEIXEIRA DE BARROS EM FACE
DE BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO – PRO-

CESSO Nº 0015700-43.2002.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LINDALVA SOARES SILVA – Juiz(a) na Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e especial-
mente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA DO RIO DE JANEIRO - CPF/CNPJ: 33.601.709/0001-
00 - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNI-
CO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/
2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Pri-
meiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será
encerrado no dia 15/09/2021 às 11:00h e, não havendo licitan-
tes, de imediato se iniciará o Segundo Leilão, por valor igual ou
superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 17/09/2021
às 11:00h. DOS BENS A SER LEILOADOS: (Conforme o laudo de
avaliação de fls. 3852e) LOTE 1) NUA PROPRIEDADE do Aparta-
mento 1101 da Rua Siqueira Campos, número 16 – Copacabana.
Matriculado no 5º Ofício do RGI sob o nº 28164 e na Prefeitura
sob o nº 0485699-1 – C.L. 08188-5. (...) AVALIO o imóvel descrito
em R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) (Conforme o laudo de
avaliação de fls. 3823e) LOTE 2) Apartamento nº 610, localizado
na Rua Santo Amaro, nº 51, Glória, Rio de janeiro - RJ, sob a
Matrícula nº 83.411. Matriculado no 9º Ofício do RGI sob o nº
83411 e na Prefeitura sob o nº 1698034-4. (...) Avalio o imóvel
acima descrito, em R$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil
reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os interes-
sados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando
o(s) Executado(s), Coproprietário (s) e, Usufrutuário(s) REAL E
BENEMÉRITA SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DO
RIO DE JANEIRO), ASILO SÃO LUIZ PARA A VELHICE, hoje CASA
SÃO LUIZA PARA A VELHICE e ALZIRA BRAGA PEREIRA DE FARIA,
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sen-
do que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AU-
TOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 02 de agosto 2021.
Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
LINDALVA SOARES SILVA – Juiz de Direito.
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Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 30/07/21: Data, Local e Horário: Ao 30/07/21, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Car-
los Ferrari – Presidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. 
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalida-
de dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral 
de proposta realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre o ca-
pital próprio. Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, 
os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade 
dos votos e sem ressalvas submeter à aprovação da Assembleia Geral a 
proposta para o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstra-
ções financeiras da Companhia em julho de 2021 e a ser pago em ou antes 
de 31/08/21. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e as-
sinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – 
Presidente e Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Manuel Tomás 
Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Ming-
guo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas 
Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. 
Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no 
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
RJ, 30/07/21. Alberto Costa Souza Fontenelle - Secretário. JUCERJA nº 
4271699 em 05/08/2021.

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
 realizada em 05 de maio de 2021

1. Data, hora e local: Aos 05 dias do mês de maio de 2021, às 12:00 horas, 
na sede social da Enel X Brasil S.A. (“Companhia”), na Praça Leoni Ramos, 
nº 1, parte, Niterói, RJ, CEP: 24210205. 2. Convocação e Presenças: 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto 
no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em decorrência de estarem presentes 
os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, 
o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, contador, inscrito no CRC: 
RJ-092563/O-1, representante da KPMG Auditores Independentes, em 
atenção ao §1º, do artigo 134, da Lei 6.404/76. 3. Publicação: Relatório da 
Administração e Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial, às fls. 10 a 14 e 11 
a 14, respectivamente, no dia 05 de maio de 2021. 4. Mesa: Presidente: 
Carolina Farinas Pinheiro, Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. 
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das 
contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020, acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta de destinação do 
resultado do exercício social de 2020; e (iii) Fixação da remuneração global 
anual dos membros da Diretoria da Companhia. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) Retificação da ata de Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia, realizada em 29 de janeiro de 2021, com a ratificação do 
conteúdo da referida ata que aqui não for alterado; e (ii) Consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade 
dos acionistas presentes: Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Quanto 
ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovados, sem ressalvas, as contas 
dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhados do parecer dos auditores independentes da KPMG Auditores 
Independentes. 6.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, foi dada 
ciência aos acionistas de que a Companhia registrou, no exercício de 2020, 
um prejuízo no montante de R$ 13.889.059,98 (treze milhões, oitocentos e 
oitenta e nove mil, cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) destinado 
à conta de prejuízos acumulados, conforme registrado nas demonstrações 
financeiras. 6.3. Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a 
remuneração global anual dos Diretores, até a Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada em 2022, no montante de até R$ 4.146.768,40 (quatro milhões, 
cento e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta 
centavos), entre fixos e variáveis. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. 
Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a retificação da ata de 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de janeiro 
de 2021, arquivada na JUCERJA sob o nº 00004017122, de modo a consignar 
que o mandato do Diretor Geral eleito, Sr. Francisco Scroffa, terá término 
coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Companhia, em 09 
de setembro de 2021, ratificando-se todos os demais termos da referida ata 
que aqui não foram alterados. 6.5. No que se refere ao item (ii) da Ordem 
do Dia, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos 
termos do Anexo I. 7. Informações: 7.1. Ficou consignado que as publicações 
ordenadas pela Lei 6404/76 serão realizadas nos jornais “Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro” e “Monitor Mercantil”. 8. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pela 
Presidente da Assembleia, Sra. Carolina Farinas Pinheiro, pela Secretária, 
Maria Eduarda Fischer Alcure, e pelos acionistas presentes: Enel Brasil S.A., 
neste ato representada por seu Diretor Jurídico, Antonio Basílio Pires de 
Carvalho e Albuquerque, e CGTF - Central Geradora Termelétrica Fortaleza 
S.A., neste ato representada por sua Diretora Jurídica, Cristine de Magalhães 
Marcondes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 05 de 
maio de 2021. Carolina Farinas Pinheiro - Presidente da Assembleia, Maria 
Eduarda Fischer Alcure - Secretária da Assembleia.
ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL DA ENEL X BRASIL S.A.: Capítulo I - 
Denominação, Sede e Prazo de Duração. Artigo 1º - Sob a denominação 
de Enel X Brasil S.A. opera a sociedade anônima que se rege pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A sociedade 
tem sede e foro jurídico na Praça Leoni Ramos, 01 (parte) - São Domingos, 
na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, podendo abrir, alterar ou 
encerrar estabelecimentos filiais, agências, lojas, escritórios ou 
representações, no Brasil ou no exterior, conforme deliberado pela sua 
Diretoria. Artigo 3º - A sociedade tem prazo de duração indeterminado. 
Capítulo II - Objeto Social. Artigo 4º - A sociedade tem por objeto social as 
seguintes atividades: (i) a participação no capital social de outras companhias 
e/ou sociedades, associações, joint-ventures, consórcios e outras formas de 
associação, no Brasil e/ou no exterior; (ii) a produção, industrialização, 
montagem e o comércio em geral, inclusive a importação e/ou exportação, 
para comercialização própria ou por terceiros, no varejo e/ou no atacado, de 
quaisquer mercadorias, artigos, bens e produtos de qualquer natureza, tais 
como mas não limitados a: utilidades eletrodomésticas, manufaturados e 
semimanufaturados, matérias primas e materiais secundários; bens e 
produtos de novas tecnologias, materiais e produtos para construção e 
execução de obras e instalações em geral, incluindo os que propiciem o uso 
eficiente de energia ou de recursos naturais em geral; utilidades e produtos 
mecânicos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos em geral; produtos de 
informática, de telecomunicações, de segurança patrimonial e de comunicação 
de dados; demais complementos e acessórios de uso doméstico, comercial e 
industrial, inclusive os destinados a vestuário, lazer, esportes, turismo e 
recreação, assim como todos aqueles destinados a atender necessidades 
vitais, úteis ou meramente voluptuárias na órbita pessoal, doméstica, 
comercial, industrial ou pública; (iii) a prestação de serviços em geral, de 
qualquer natureza ou especialidade, inclusive os direta ou indiretamente 
relacionados com suas atividades, tanto para o setor da energia elétrica 
quanto para os demais setores da economia e de consumo em geral, tais 
como, mas não limitados a: a oferta, intermediação, operacionalização e 
estipulação de negócios em geral; distribuição, propaganda e promoção de 
vendas de quaisquer serviços, mercadorias, artigos, bens e produtos de 
fabricação ou comercialização própria ou de terceiros; realização de estudos, 
planejamento, organização e execução de obras, construções e instalações 
de qualquer natureza ou especialidade, inclusive com utilização de técnicas, 
produtos e bens que propiciem a conservação e/ou o uso eficiente de energia 
ou de recursos naturais em geral; realização de estudos, planejamento e 
organização de estabelecimentos domiciliares, comerciais, industriais e 
demais outros; quaisquer serviços destinados a atender toda e qualquer 
necessidade de consumidores em geral, públicos ou particulares, da 
companhia ou de terceiros; processamento, reciclagem, beneficiamento e 
industrialização de resíduos sólidos; consultoria e assessoria em negócios 
em geral; a exploração de serviços de correspondente bancário, de 
informática, computação, telecomunicações, ótica, foto e cinematográfica; a 
cessão de direitos de uso de programas de computador e/ou de 
entretenimento, tais como softwares, filmes, obras audiovisuais, jogos para 
computador, vídeos e discos a laser e similares. Parágrafo Único - A 
sociedade poderá desenvolver as atividades relacionadas, inclusive 
indiretamente, com seu objeto social, tanto diretamente quanto por meio de 
terceiros, seja com marca própria como de terceiros, mediante celebração de 
contratos, consórcios, convênios, parcerias ou quaisquer outras modalidades 
de acordo de vontades. Capítulo III - Capital Social e Ações. Artigo 5º - O 
capital social é de R$ 187.725.892,00 (cento e oitenta e sete milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais), totalmente 
subscrito e integralizo, dividido em 1.332.417.367 (um bilhão, trezentas e 
trinta e duas milhões, quatrocentas e dezessete mil, trezentas e sessenta e 
sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas com direito de 
voto. Artigo 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Artigo 7º - Em caso de aumento do capital social, os 
acionistas da Companhia terão direito de preferência para a subscrição das 
ações resultantes do aumento, nos termos da Lei, na proporção de ações que 
possuírem. Caso qualquer dos acionistas não pretenda subscrever a 
participação que lhe couber no aumento de capital, tal direito acrescerá ao 
dos demais acionistas, de acordo com a participação percentual de cada 
acionista. Artigo 8º - A propriedade das ações será comprovada pela 
inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. 
Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia emitirá certificados 
de ações. Os certificados de ações, que poderão ser agrupadas em títulos 
múltiplos, quando emitidos, serão assinados por 2 (dois) Diretores da 
Companhia. Capítulo IV - Administração. Artigo 9º - A administração da 
Companhia caberá à Diretoria, órgão executivo composto por no mínimo 2 
(dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 
1 (um) Diretor Geral e os demais Diretores sem designação específica, todos 
residentes no país, acionistas ou não, para mandatos de 2 (dois) anos, sendo 
permitida a reeleição. Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria têm poderes 
de gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos e realização 
de todas as operações que se relacionem com o objeto social da Companhia, 
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agindo segundo as diretrizes e normas definidas pela Assembleia Geral de 
Acionistas e observando o disposto no Artigo 16 deste Estatuto. Parágrafo 2º 
- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a 
envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos 
objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras 
garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados 
pela Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 3º - A representação ativa e 
passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, deve ser exercida (a) pelo 
Diretor Geral, individualmente, ou (b) por 2 (dois) diretores quaisquer em 
conjunto, ou (c) por um diretor em conjunto com um procurador com poderes 
especiais e específicos ou (d) por um ou mais procuradores nos limites dos 
poderes que lhes tenham sido outorgados. Parágrafo 4º - Os Diretores serão 
investidos em seus cargos, independentemente de prestação de caução, 
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio. Parágrafo 5º - Ao 
final de seus mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até que 
os novos Diretores tomem posse. Artigo 10 - No caso de férias, ausência ou 
impedimento temporário: I - o Diretor Geral será substituído por um dos 
demais Diretores, conforme indicar. II - os demais diretores serão substituídos 
pelo Diretor Geral ou por qualquer outro diretor indicado por ele. Parágrafo 
Único - Em caso de vaga definitiva de qualquer cargo da Diretoria, o cargo 
vacante será temporariamente ocupado pelo Diretor Geral até que a 
Assembleia Geral eleja um novo diretor, o qual ocupará a vaga pelo tempo de 
mandato que faltar ao diretor substituído. Artigo 11 - A Diretoria reunir-se-á 
sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo as deliberações tomadas 
por maioria de voto dos presentes. Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria 
serão convocadas pelo Diretor Geral, sempre que os interesses sociais as 
exigirem ou a pedido de qualquer dos Diretores. As reuniões de Diretoria 
poderão ser realizadas fora do local da sede da Companhia, devendo a 
convocação informar a data, hora, local e ordem do dia da reunião. Parágrafo 
2º - As reuniões somente serão instaladas com a presença de pelo menos 
dois de seus membros. Considerar-se-á dispensada a convocação para a 
reunião à qual comparecerem todos os Diretores. Artigo 12 - Compete ao 
Diretor Geral a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou 
passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou 
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, 
sociedade de economia mista e entidades paraestatais, isoladamente ou em 
conjunto com qualquer dos demais Diretores. Parágrafo 1º - Os demais 
Diretores exercerão as atribuições que lhes forem designadas pela 
Assembleia Geral ou, na omissão desta, pelo Diretor Geral. Artigo 13 - As 
procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor 
Geral ou por dois Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes 
conferidos e, com exceção daqueles para fins judiciais, terão prazo de 
validade máximo de 01 (um) ano, observado, no que couber, o disposto no 
Artigo 16 abaixo. Na ausência de determinação de período de validade nas 
procurações outorgadas pela Companhia, considerar-se-á que as mesmas 
foram outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano. Capítulo V - Assembleia Geral. 
Artigo 14 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 
(quatro) meses que se seguirem ao término do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem. 
Parágrafo Único - A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Geral ou 
pela Diretoria, por qualquer dos acionistas ou nas demais hipóteses previstas 
em lei, sempre que a lei ou os interesses sociais exigirem a manifestação dos 
acionistas, sendo os trabalhos presididos pelo Diretor Geral e secretariados 
por um Secretário indicado pelos acionistas presentes. Na ausência do 
Diretor Geral, os acionistas presentes escolherão o presidente e secretário 
da Assembleia. Nas Assembleias, os acionistas poderão estar representados 
por mandatários constituídos e autorizados a receber instruções telefônicas 
durante a realização das mesmas. Artigo 15 - As deliberações da Assembleia 
Geral, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou neste Estatuto, serão 
tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos 
em branco. Artigo 16 - Compete privativamente à Assembleia Geral a 
deliberação sobre as seguintes matérias, sem prejuízo das demais matérias 
previstas em lei como de sua competência: (i) resgate ou aquisição das 
próprias ações pela Companhia ou a declaração de pagamento de dividendos 
em ações ou outros títulos ou valores mobiliários da Companhia; (ii) quaisquer 
negócios ou contratos entre qualquer acionista (ou sociedade por este 
controlada) e a Companhia ou entre esta e terceiros, cujo valor individual 
exceda a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) ou cujo valor 
agregado anual exceda a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais); (iii) fixação de remuneração fixa e, se for o caso, variável dos 
administradores, assim como participações dos administradores nos lucros 
da Companhia; (iv) escolha de auditores independentes da Companhia; (v) 
constituição de ônus reais e garantias de qualquer natureza de valor igual ou 
superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), exceto as garantias prestadas 
a controladores, controladas ou sociedades que integrem o mesmo grupo 
econômico da Companhia, ou a administradores e empregados destas e da 
própria Companhia; (vi) contratação ou concessão de qualquer tipo de 
crédito, empréstimos e financiamentos, como credora ou devedora, cujo valor 
individual exceda a R$ 100.000,00 (cem mil de reais) ou cujo valor agregado 
anual exceda a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (vii) 
aprovação do plano anual de investimentos no ativo fixo e de novos 
investimentos no ativo fixo da Companhia; (viii) aumento do capital por 
subscrição de ações, criação de uma nova classe de ações, mudanças nas 
características das ações existentes ou redução do capital da Companhia; 
(ix) emissão pela Companhia de debêntures, conversíveis ou não em ações, 
bônus de subscrição e opções para compra de ações; (x) operações de 
fusão, incorporação e cisão em que a Companhia seja parte, bem como a 
transformação desta em outro tipo societário; (xi) requerimento ou a 
suspensão de autofalência, insolvência, recuperação judicial ou a liquidação 
ou dissolução da Companhia; (xii) adoção de deliberação que envolva 
qualquer das matérias elencadas no artigo 136 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e posteriores alterações; (xiii) alteração do estatuto, ou 
documento societário de efeito similar da Companhia; (xiv) alienação ou 
aquisição de participações em outras empresas ou a constituição de 
subsidiárias no Brasil ou no exterior, registradas ou a serem registradas no 
ativo permanente da Companhia; (xv) alienação a qualquer título, pela 
companhia, inclusive com conferência ao capital de outras empresas, de bens 
do ativo permanente, cujo valor de venda exceda o valor de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais); (xvi) quaisquer negócios, contratos ou operações, 
inclusive de crédito, financiamento ou constituição de garantias, entre a 
Companhia e seus administradores, independentemente do valor envolvido; 
(xvii) aprovação e alteração do plano estratégico de longo prazo da Companhia; 
(xviii) avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos 
negócios da Companhia; e (xix) resolver quaisquer casos omissos no presente 
Estatuto. Capítulo VI - Conselho Fiscal. Artigo 17 - A sociedade terá um 
Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e até igual número de 
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, o qual, entretanto, 
não funcionará em caráter permanente e somente será instalado nos 
exercícios sociais em que sua instalação for solicitada pelos acionistas, de 
acordo com a lei. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal terão a 
qualificação, competência, funções e mandato previstos em lei, e sua 
remuneração será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. 
Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação 
do Lucro. Artigo 18 - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de 
cada ano. Parágrafo 1º - Ao final de cada exercício social serão elaborados o 
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras previstas em lei. 
O lucro líquido então verificado terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por 
cento) para a Reserva Legal; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; e (c) o lucro 
remanescente, ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral, 
será destinado à formação de reserva de reforço de capital de giro, cujo total 
não poderá exceder 100% (cem por cento) do valor do capital subscrito. 
Parágrafo 2º - A sociedade poderá, ainda, levantar balanços semestrais ou de 
períodos menores, para o fim de apurar o resultado do período neles 
compreendido, podendo eventual lucro ser distribuído ou capitalizado, por 
deliberação da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, sendo que os 
respectivos valores poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, 
integrando, assim, o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia 
para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º - A Companhia poderá, por 
deliberação de sua Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, pagar ou 
creditar aos acionistas juros sobre capital próprio, observada a legislação e 
regulamentação pertinentes, sendo que os respectivos valores poderão ser 
imputados ao valor do dividendo obrigatório, integrando, assim, o montante 
dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. 
Capítulo VIII - Liquidação. Artigo 19 - Em caso de liquidação da sociedade 
o procedimento legal será adotado e observado, com a nomeação, pelos 
acionistas reunidos em Assembleia Geral, de um ou mais liquidantes para 
operar a sociedade durante a liquidação. Capítulo IX - Lei Aplicável. Artigo 
20 - O presente Estatuto Social rege-se pelas disposições da lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações, sendo que, em caso de 
omissões, aplicar-se-ão as normas legais e as deliberações da Assembleia 
Geral. Capítulo XI - Disposições Transitórias. Artigo 21 - A Companhia 
obriga-se a dar cumprimento aos Acordos de Acionistas por ela arquivados 
ou nos quais comparece como interveniente, nos termos do Art. 118, da Lei 
6.404/76 e posteriores alterações. JUCERJA em 08/06/2021 sob o nº 
4079857. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2021
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 07 dias do mês de julho de 2021, às 10:00 
horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na 
Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 
a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença. 
Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração, de acordo com o previsto no parágrafo 6º, artigo 13 do 
Estatuto Social da Companhia, e com a legislação em vigor. 3. Mesa. Presidente: 
Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 
4. Ordem do Dia. Deliberar sobre a aprovação Política de Publicação Trimestral 
de Comunicados ao Mercado da Companhia. 5. Deliberações. Após exame 
e discussão do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar 
a Política de Publicação Trimestral de Comunicados ao Mercado da Companhia, 
nos termos do Anexo I à presente ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e 
Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada 
a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, 
sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Hermes da 
Fonseca Rudge – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do 
Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, 
Bruno de Mello Pereira, Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita 
e Roberto Carmelo de Oliveira. [Certificamos que a presente é cópia fiel da ata 
original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021. Bruno 
de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 4141811, em 14/07/21. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

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

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

Cade lança estudo sobre mercados de plataformas digitais

O Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica 

(Cade) lançou, nesta sexta-
-feira, estudo sobre merca-
dos de plataformas digitais. 
A publicação é o décimo 
segundo número da série 
“Cadernos do Cade” e tem 
como objetivo apresentar a 
jurisprudência da autarquia 
em processos de atos de 
concentração e investigação 
de condutas anticompeti-
tivas que envolvem setores 

de serviços contratados por 
meio da internet.

Para compreender e deli-
mitar os mercados digitais, 
são abordadas as caracterís-
ticas gerais das plataformas, 
incluindo custos, inovações 
e modelos de negócios. 
Além disso, considerando 
que a geração e o uso de 
dados são inerentes a esses 
aplicativos, o documento 
discute a sua interconexão 
com a Lei Geral de Prote-
ção de Dados.

Ainda nesse contexto, o 
trabalho também fala sobre 
neutralidade de redes, que 
busca garantir que os de-
tentores de uma plataforma 
digital ofertem serviços de 
acesso à internet para usuá-
rios finais de forma neutra, 
sem distinção por conteú-
do, origem, destino, termi-
nal ou aplicação.

Por fim, o estudo analisa 
a jurisprudência do Cade 
nos processos de atos de 
concentração e de condu-

tas ilícitas investigadas pe-
la autarquia que abrangem 
diversos mercados que 
utilizam plataformas di-
gitais, como redes sociais, 
música digital, vídeos sob 
demanda, turismo on-line 
e aplicativos de entrega de 
comida.

De acordo com a publi-
cação, o Brasil é o segundo 
país com maior crescimen-
to no mercado de aplica-
tivos, o que evidencia a 
relevância econômica das 

plataformas digitais no país. 
Nesse sentido, o Cade tem 
voltado o olhar para esses 
mercados, que são cada vez 
mais presentes na realidade 
das pessoas.

“O Cade, por meio do 
presente caderno, de pu-
blicações institucionais, da 
cooperação com outras 
agências antitruste e da re-
alização de seminários e 
ações de capacitação vem 
demonstrando que está 
comprometido com uma 

constante autoavaliação e 
preparação adequadas à 
economia digital, que apre-
senta um ritmo acelerado 
de inovação”, aponta o do-
cumento.

Lançada em 2015, a série 
de estudos “Cadernos do 
Cade” tem como objetivo 
consolidar, sistematizar e 
divulgar a jurisprudência do 
Cade relativa a um mercado 
específico, considerando 
seus aspectos econômicos e 
concorrenciais.



6  l Monitor MercantilSábado, domingo e segunda-feira, 7, 8 e 9 de agosto de 2021Financeiro

COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE 
CNPJ/ME nº 13.534.284/0001-48 - NIRE 33.300.018.671 

ATA DA AGO/E. Data, Hora e Local: No dia 08/07/21, às 14h, na sede da Cia. Brasileira de Offshore, 
localizada na cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga nº 2, parte A, CEP 24.110-200 (“Cia.”). 
Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme o disposto no Art. 124, 
§4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representantes da tota-
lidade do capital social da Cia. Publicação: As demonstrações financeiras da Cia. foram publicadas 
para o exercício social findo em 31/12/20, no dia 21/05/21, no Diário Oficial do RJ, nas páginas 3 a 
6 e no Jornal Monitor Mercantil, nas páginas 12 a 14. Presença: Presente acionistas representantes 
da totalidade do capital social da Cia., conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas. Mesa: Presidente da Mesa: Marcos Roberto Tinti; e Secretário da Mesa: Ricardo 
Wagner. Ordem do Dia: (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e 
ratificar as demonstrações financeiras da Cia. referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/16, 
31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19; (ii) ratificar a destinação dos resultados dos exercícios sociais findos 
em 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19; (iii) apreciar as contas dos administradores, bem como 
examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social findo 
em 31/12/20; (iv) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/20; (v) 
fixar o valor da remuneração global anual dos administradores da Cia.; (vi) alterar o Art. 9 e 10 do Es-
tatuto Social da Cia.; (vii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia.; e (viii) deliberar sobre a 
eleição de Diretores para compor a Administração da Cia. Deliberações: Após o exame das matérias 
constantes da ordem do dia, foram tomadas pelas acionistas as seguintes deliberações, por unanimi-
dade e sem ressalvas: (i) a ratificação das contas dos administradores e das demonstrações financei-
ras da Cia., referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19; (ii) a 
ratificação da destinação do resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18 e 
31/12/19; (iii) a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Cia., 
referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (iv) a aprovação da destinação do lucro líquido no 
valor de R$ 258.144.517,96, apurado no exercício social findo em 31/12/20, para abatimento da conta 
de prejuízos acumulados da Cia.; (v) a fixação da remuneração global anual dos administradores 
da Cia. no valor de R$ 3.503.789,41; (vi) a alteração do Art. 9º e 10 do Estatuto Social da Cia. para 
modificar a composição da Diretoria e o prazo de mandato, passando este a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Art. 9º - A Cia. terá uma Diretoria composta por 2 a 6 membros, acionistas ou não, 
residentes no país, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Recursos Humanos, e os demais Di-
retores sem designação específica.”; “Art. 10° – A Diretoria será eleita pelos acionistas, com mandato 
por 3 anos, sendo permitida a reeleição.” (vii) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia. 
para refletir a deliberação acima, o qual passará a vigorar na forma do Anexo I à presente ata; e (viii) 
a reeleição dos Srs. Marcos Roberto Tinti e Marcelo Jorge Martins, a eleição dos Srs. Darcy de Paula 
e César Augusto Moraes Almeida, bem como a unificação até 26.04.2024 dos membros da Diretoria 
da Cia., contados a partir da presente data, cujos termos de posse constam do Anexo II à presente 
ata. Dessa forma, a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes membros: a. Marcos Roberto 
Tinti, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18017376-5- SSP/SP, e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 084.250.178-
90, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 2, Barreto, 
CEP 24.110-200 como Diretor Presidente, com mandato até 26.04.2024; b. Marcelo Jorge Martins, 
brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da Cédula de Identidade RG nº 08382818-6- IFP/RJ, e 
CPF/ME sob o nº 018.727.267-04, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na 
Trav. Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200 como Diretor sem Designação Específica com mandato 
até 26.04.2024; c. Rafael Passos Kirsten, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 44666393-1- SSP/SP, e CPF/ME sob o nº 330.162.738-29, com domicílio profissio-
nal na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor 
sem Designação Específica com mandato até 26.04.2024; d. Rodrigo Ribeiro dos Santos, brasi-
leiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09692438-6 e CPF/ME sob o nº 
035.541.167-93, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, no Estado do RJ, na Trav. Braga, nº 
2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor sem Designação Específica com mandato até 26.04.2024; 
e. Darcy de Paula, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13777147-
2- SSP/SP, e CPF/ME sob o nº 012.052.37879, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Es-
tado do RJ, na Trav. Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor de Recursos Humanos com 
mandato até 26.04.2024; e f. César Augusto Moraes Almeida, brasileiro, separado, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 86692514- IFP, e CPF/ME sob o nº 035.393.957-92, com 
domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do RJ, na Trav. Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-
200, como Diretor sem Designação Específica com mandato até 26.04.2024. Encerramento: Foi 
autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das 
S.A.. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, a qual lida e 
achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa Marcos Roberto Tinti 
– Presidente da Mesa; e Ricardo Wagner – Secretário da Mesa. Acionistas: Aliança S/A – Indústria 
Naval e Empresa de Navegação (Marcos Roberto Tinti e Rodrigo Ribeiro dos Santos) e CBO Holding 
S.A. (Marcos Roberto Tinti e Rodrigo Ribeiro dos Santos). A presente ata é cópia fiel da ata original 
lavrada em livro próprio. Niterói, 08/07/21.
ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Estabelecimentos, Objeto e Duração: 
Artigo 1º – Companhia Brasileira de Offshore é uma sociedade por ações, constituída na forma da 
lei, com sede e foro na Cidade do Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, parte 
“A”, Barreto, Niterói, CEP 24.110-200, podendo ter filiais, sucursais, agências, representações, esta-
belecimentos ou escritórios de qualquer natureza, quando e onde convier, mediante deliberação da 
Assembleia Geral da Companhia. Artigo 2º – A Companhia tem por objetivo a prestação de serviços 
marítimos especiais de alto-mar e submarino; de transporte marítimo de materiais, equipamentos e 
pessoas, entre portos e instalações de extração de minerais situadas em oceanos, mares e hidrovias 
e a prestação de serviços marítimos de apoio a essas atividades; locação de equipamentos marítimos 
e/ou prestação de serviço de consultoria e/ou operacionais destinados à indústria de óleo e gás, no 
Brasil e no exterior; serviços de reboque e de socorro marítimo; a importação e/ou exportação de bens 
e serviços relacionados com as demais atividades sociais e a representação e/ou agenciamento de 
empresas de navegação, nacionais ou estrangeiras. Parágrafo Único: A Companhia tem, atualmen-
te, as seguintes filiais: (a) Filial Aracaju/SE: Av. Hermes Fontes nº 2.064, loja 17, Pátio Viasul, Bairro 
Luzia, Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49.045-760, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob nº 13.534.284/0002-29; (b) Filial Macaé/RJ: Rua Fernando Santos, nº 
132, Barra de Macaé, CEP 27.973-400, Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.534.284/0003-00; e (c) Niterói/RJ: Travessa Braga, nº 02, Barreto, Niterói, CEP 24.110-200, 
Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob n° 13.534.284/0006-52. Artigo 3º 
– O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: 
Artigo 4º – O capital social, é de R$ 1.016.987.671,07 (um bilhão, dezesseis milhões, novecentos e 
oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e sete centavos), dividido em 68.939.756.447 (ses-
senta e oito bilhões, novecentas e trinta e nove milhões, setecentas e cinquenta e seis mil e quatro-
centas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: A 
cada ação corresponde o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 
Segundo: A propriedade e transferência de ações ficam subordinadas às disposições legais vigentes, 
especialmente as aplicáveis às empresas de navegação. Parágrafo Terceiro: As ações poderão ser 
representadas por cautelas ou títulos múltiplos, os quais poderão ser agrupados por solicitação dos 
acionistas. Parágrafo Quarto: O acionista que desejar se desfazer de ações ou ceder direitos de 
preferência, deverá comunicar, por escrito, a sua intenção à Diretoria da Companhia, mencionando o 
preço e o prazo de pagamento. Parágrafo Quinto: A Diretoria comunicará o fato aos demais acionis-
tas para que estes exerçam o seu direito de preferência, devendo tal comunicação ser feita, por escri-
to, diretamente aos acionistas para que exerçam tal preferência no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
do recebimento da comunicação prevista no parágrafo anterior. Parágrafo Sexto: Dentro do prazo de 
30 (trinta) dias da comunicação estabelecida no Parágrafo anterior, o acionista que desejar usar o di-
reito de preferência deverá comunicar, por escrito, à Diretoria da Companha, o seu interesse na 
compra de ações. Parágrafo Sétimo: Caso mais de um acionista desejar usar seu direito de prefe-
rência, a compra das ações será feita em termos proporcionais à participação acionária dos respecti-
vos compradores, obedecidas as condições previstas no Parágrafo Segundo deste artigo. Parágrafo 
Oitavo: Expirado o prazo previsto no Parágrafo Sexto sem que nenhum acionista tenha se manifes-
tado, o acionista que desejar se desfazer de suas ações ficará liberado para vende-las a terceiros, fi-
cando, entretanto, sujeito às disposições de que trata o Parágrafo Segundo deste artigo. Parágrafo 
Nono: Os acionistas terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital, na proporção 
das ações que possuírem. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 5º – A Assembleia Geral reu-
nir-se-á ordinariamente, até 30 (trinta) de abril de cada ano, na sede da Companhia e extraordinaria-
mente sempre que for necessário. Artigo 6º – As Assembleias Gerais poderão ser convocadas atra-
vés de anúncios publicados pela imprensa, conforme determina a lei, ou mediante carta ou mensa-
gem eletrônica (e-mail) endereçada aos representantes dos acionistas com aviso de recebimento, 
com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, deles constando a ordem do dia, o dia, hora e local da 
reunião, e funcionarão de acordo com as disposições legais a respeito. Parágrafo Único: A mesa das 
Assembleias Gerais será composta de um presidente eleito pelos acionistas presentes, o qual esco-
lherá o seu secretário entre os presentes. Artigo 7º – As deliberações das Assembleias Gerais serão 
todas tomadas por maioria absoluta de votos presentes, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 8º 
– Além de outras matérias previstas em lei ou neste Estatuto, dependerá de aprovação da Assembleia 
Geral, deliberando por maioria absoluta de votos dos acionistas presentes, a prática dos seguintes 
atos: (a) Qualquer alteração dos atos constitutivos (estatuto social) da Companhia; (b) Aumento ou 
redução de capital, resgate ou recompra de ações de emissão da Companhia; (c) Alteração dos ter-
mos, condições, características ou vantagens das ações de emissão da Companhia, ou criação de 
quaisquer ações distintas das ações existentes; (d) Reorganizações societárias envolvendo a Compa-
nhia, incluindo operações de fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações; (e) Transformação 
do tipo societário da Companhia; (f) Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e ex-
tinção da Companhia; (g) Autorização aos administradores da Companhia para requerer falência, re-
cuperação judicial, extrajudicial ou procedimento similar da Companhia; (h) Aprovar a prática de quais-
quer atos, incluindo a celebração de quaisquer acordos ou contratos, que impliquem em obrigação de 
pagamento por parte da Companhia, em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), seja 
em ato único ou em uma série de atos relacionados num período de 12 (doze) meses, que não tenha 
sido objeto do Plano Anual ou orçamento anual do correspondente exercício social; (i) Aprovar qual-
quer transação, endividamento ou que represente aumento no nível do endividamento financeiro 
consolidado da Companhia que exceda o endividamento total aprovado no Plano Anual do correspon-
dente exercício social em valor equivalente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) ou a 3% (três 
por cento) do patrimônio líquido da Companhia, o que for menor; ressalvada, no entanto, a contrata-

ção de linhas de crédito de curto prazo nos termos e condições aprovados previamente pela Assem-
bleia Geral da controladora da Companhia quando da aprovação do Plano Anual; (j) Aprovar quais-
quer atos que impliquem, de qualquer forma, a constituição de ônus reais ou não, sobre quaisquer 
ativos e a prestação de qualquer garantia a obrigações de terceiros pela Companhia, exceto em be-
nefício próprio ou em benefício de uma das empresas sob controle comum com a Companhia; (k) 
Deliberar sobre a criação, dissolução ou transformação de empresas subsidiárias e realização de re-
organizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) que envolvam empre-
sas subsidiárias a serem criadas pela Companhia; (l) Autorizar a aquisição ou alienação de participa-
ção da Companhia em outras sociedades; (m) Deliberar sobre a celebração, alteração ou rescisão de 
contratos entre a Companhia de Operações entre Partes Relacionadas; (n) Eleger e destituir os Dire-
tores e fixar-lhes as atribuições; (o) Examinar e deliberar sobre os relatórios da Diretoria, o Balanço 
Patrimonial, as Demonstrações de Resultado e as demais Demonstrações Financeiras Anuais da 
Companhia; (p) Autorizar a criação ou extinção de filiais, sucursais, agências, representações, esta-
belecimentos ou escritórios de qualquer natureza; (q) Fixação e alteração da remuneração individual 
dos administradores, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores, observado o limite 
global de remuneração da administração estabelecido pela Assembleia Geral da controladora da 
Companhia; (r) Decidir sobre os casos omissos neste Estatuto Social; e (s) Qualquer investimento 
pela Companhia que exija valores, isoladamente, superiores a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais) de CAPEX, ainda que estejam previstos no Plano Anual aprovado na Assembleia Geral da 
acionista controladora da Companhia. Capítulo IV - Da Diretoria: Artigo 9° – A Companhia terá uma 
Diretoria composta por 2 (dois) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo um 
Diretor Presidente, um Diretor de Recursos Humanos, e os demais Diretores sem designação especí-
fica. Artigo 10° – A Diretoria será eleita pelos acionistas, com mandato por 3 (três) anos, sendo per-
mitida a reeleição. Parágrafo Único: Terminado o mandato dos Diretores, estes permanecerão no 
exercício de seus cargos, até a posse de seus substitutos. Artigo 11° – Os Diretores serão investidos 
nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de registro de “Atas das Reuniões da 
Diretoria”. Parágrafo Único: Se o termo de posse não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à 
eleição, esta tornar-se-á sem efeito, salvo a justificação aceita pela Diretoria. Artigo 12° – Os Direto-
res ficam dispensados de prestar garantia pelo exercício de seus cargos. Artigo 13° – No caso de 
vagar um dos cargos da Diretoria, as suas funções serão exercidas pelos demais Diretores até a rea-
lização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, de Assembleia Geral, que deliberará sobre o preenchimen-
to do cargo. O Diretor eleito pela Assembleia Geral, em substituição, permanecerá no cargo pelo 
tempo restante ao mandato do substituído. Artigo 14° – Nos casos de impedimentos ou ausências 
temporárias do Diretor Presidente, será este substituído por outro Diretor, escolhido pela Diretoria, em 
reunião especialmente convocada. Parágrafo Único: Nos casos de impedimentos ou ausências tem-
porárias dos demais Diretores, substituir-se-ão eles entre si, na forma em que for deliberado em reu-
nião da Diretoria. Artigo 15° – Nenhum membro da Diretoria, isolada ou conjuntamente, poderá usar 
o nome da Companhia em negócios estranhos aos seus objetivos sociais, tais como fianças, avais ou 
outras garantias, exceto quando se tratar de prestação de tais garantias em operações de empresas 
das quais a sociedade seja acionista ou sócia, bem como às empresas consorciadas, subsidiárias, 
coligadas ou controladas, respeitando o disposto no item (j) do artigo 8° deste Estatuto. Cada Diretor 
responde, individualmente, perante a Companhia, pelos atos que praticar contrários aos interesses 
sociais, e solidariamente, com outro ou com os demais, quando o fizerem em razão de deliberação 
coletiva, ressalvando-se as circunstâncias legalmente previstas. Artigo 16° – A Diretoria deverá reu-
nir-se na sede social quando os interesses sociais o reclamarem ou em períodos que serão fixados 
pela própria Diretoria, lavrando-se sempre ata no livro próprio. Parágrafo Primeiro: A convocação da 
reunião de Diretoria será feita pelo Diretor Presidente mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail) 
aos demais Diretores, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, sendo logo após a reunião en-
viada cópia da ata a todos os Diretores, rubricada por todos os Diretores que estiverem presentes. 
Parágrafo Segundo: A Diretoria deliberará com o voto da maioria dos Diretores presentes. Em caso 
de empate, a matéria em votação será necessariamente submetida à Assembleia Geral, que decidirá 
a respeito. Artigo 17° – A Diretoria tem as atribuições e os poderes que a lei e o presente Estatuto lhe 
conferem para assegurar o pleno e regular funcionamento da Companhia, cabendo-lhe, respeitadas 
as matérias de competência da Assembleia Geral dispostas no Artigo 8º deste Estatuto: (a) Gerir com 
amplos poderes os negócios da Companhia; (b) Fixar as normas para funcionamento da Companhia; 
(c) Deliberar sobre os planos para expansão ou redução da atividade da Companhia; (d) Aprovar a 
estrutura organizacional e suas respectivas normas até o nível gerencial, bem como a designação de 
seus titulares; (e) Fixar diretrizes, políticas e objetivos a médio e longo prazos para todas as áreas de 
atuação da Companhia, acompanhando a execução das medidas recomendas e os resultados atingi-
dos; (f) Praticar todos os atos e celebrar contratos relativos às atividades da Companhia, inclusive 
dando e recebendo quitação, desistindo e/ou transigindo, observado o disposto nos itens (h), (i), (j), (l) 
e (s) do Artigo 8º acima; (g) Prestar avais, fianças e garantias bancárias para sociedades coligadas ou 
empresas do mesmo grupo econômico da Companhia, observado o disposto no item (j) do Artigo 8º 
acima; (h) Representar a Companhia perante bancos de desenvolvimento e de investimentos e enti-
dades coordenadoras do desenvolvimento regional ou setorial, requerendo financiamentos, benefí-
cios fiscais, aprovação de projetos e todas as demais providências legalmente viáveis, podendo assi-
nar contratos, compromissos, projetos, quitações, quaisquer outros papeis, além das providências 
que se tornarem necessárias, observados os parâmetros dispostos no item (i) do Artigo 8º acima; (i) 
Nomear procuradores da Companhia, observado o disposto no Artigo 19°, Parágrafo Primeiro abaixo; 
e (j) Elaborar, em cada exercício, o relatório das atividades, o Balanço Patrimonial e as demais De-
monstrações Financeiras para apresentação à respectiva Assembleia Geral. Artigo 18° – Os atos da 
Companhia mencionados nos itens (f) a (h) do Artigo 17º deste Estatuto Social somente poderão ser 
assumidos quando autorizados pela Assembleia Geral, conforme disposto no Artigo 8º deste Estatuto 
Social. Artigo 19°– A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (i) por 2 (dois) Di-
retores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, 
devidamente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até R$ 400.000,00 (quatrocen-
tos mil reais) em uma única operação; ou (iii) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes 
especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: a) de representação da Com-
panhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, nas 
Assembleias Gerais de acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia 
participe, bem como nas Assembleias ou reuniões de entidades de direito privado nas quais a Com-
panhia participe como patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro participante; b) de 
endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia independente do valor; c) de 
representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho para matérias de admissão, 
suspensão ou demissão de empregados; e para acordos trabalhistas; e d) para a prática de quaisquer 
atos em valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em uma única operação. Parágrafo Primei-
ro: As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, 
devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo Segundo deste 
Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. Parágrafo Segundo: As procu-
rações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para 
fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contra-
to a que estiverem vinculadas. Artigo 20° – Os Diretores perceberão a remuneração global que lhes 
for fixada, anualmente, pela Assembleia Geral. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 21° – Ob-
servado o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a Companhia terá um Conselho Fiscal compos-
to de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, cujo funcionamento não será de modo permanen-
te, mas somente nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas. Parágrafo Pri-
meiro: O Conselho Fiscal, quando instalado, mediante pedido de acionistas que representem no mí-
nimo 1/10 (um décimo) das ações, terá as atribuições e poderes que a lei confere e seus honorários 
serão fixados pela Assembleia Geral que o eleger, obedecido o limite máximo determinado no artigo 
162, §3º da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 22º – Cada período de funcionamento do Conselho 
Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. Capítulo VI - Do Exer-
cício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros: Artigo 23° – O exercício so-
cial inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados 
o balanço e as demonstrações financeiras, com observância das obrigações previstas em Lei. O lucro 
líquido apurado, após dedução de prejuízos, da provisão para o imposto de renda, da participação dos 
empregados e administradores, se houver, observadas as prescrições legais, terá a seguinte destina-
ção: (a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que esta atinja a 20% (vinte por 
cento) do capital social; e (b) O saldo remanescente terá a destinação que a Assembleia Geral assim 
o determinar. Parágrafo Primeiro: A Companhia distribuirá como dividendos das ações, em cada 
exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do 
Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral poderá decla-
rar dividendos intermediários à conta de lucros apurados em balanços semestrais, e levantar balanços 
e distribuir dividendos em períodos menores, observado o disposto no artigo 204, § 1º da Lei das 
Sociedades por Ações. A Assembleia Geral poderá, ainda, declarar dividendos intermediários, à con-
ta de lucros acumulados ou de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 
Terceiro: A Assembleia Geral poderá deliberar, desde que não haja oposição de qualquer acionista 
presente, pela distribuição de dividendo em limite inferior ao estabelecido no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, ou pela retenção de todo o lucro, conforme disposto no § 4º do artigo 202 da Lei das Socieda-
des por Ações. Capítulo VII - Da Dissolução e Liquidação da Companhia: Artigo 24° – A dissolu-
ção e liquidação da Companhia far-se-ão de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obede-
cidas as prescrições legais. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais: Artigo 25° – Os casos omissos 
neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, em conformidade com a Legislação em vigor. 
Artigo 26° – A Companhia deverá observar os termos e condições de todo e qualquer acordo de 
acionistas arquivado em sua sede, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A., sendo ineficazes em 
relação à Companhia e aos acionistas quaisquer deliberações da assembleia geral e da diretoria que 
contrariarem o disposto em tais acordos. Parágrafo Primeiro: O presidente da assembleia geral e o 
presidente da reunião de Diretoria não computarão qualquer voto proferido com infração a acordos de 
acionistas arquivados na sede social. Parágrafo Segundo: Não deverá ser registrada nos livros so-
ciais, sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, aos acionistas e a terceiros, a alienação ou 
oneração de ações em violação ao disposto em acordos de acionistas arquivados na sede social. 
Artigo 27° – Para os fins deste Estatuto Social, as expressões abaixo terão as seguintes definições: 
(a) “Operações entre Partes Relacionadas” significa, com relação a uma Pessoa, quaisquer negócios, 
operações, transações e/ou relações comerciais entre, de um lado, tal Pessoa e, de outro lado, quais-
quer de seus acionistas ou sócios (e respectivas Afiliadas), suas Afiliadas, respectivos diretores, ges-
tores, administradores, e parentes dos mesmos até o 4° (quarto) grau; e (b) “Pessoa” significa qual-
quer pessoa natural, empresa, sociedade, associação, trust, fundo de investimento, organização não 
constituída e qualquer outra entidade, incluindo qualquer autoridade governamental. Jucerja nº 
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Parcelas dos empréstimos no Pronampe ficarão mais caras

Com crédito mais 
caro, empreende-
dores devem fazer 

boa gestão financeira para 
pagar futuras parcelas. O 
alerta é do analista de Capi-
talização e Serviços Finan-
ceiros do Sebrae Giovanni 
Beviláqua. Os donos de 
pequenos negócios que re-
correram ao crédito ou que 
pretendem fazê-lo devem 
ficar atentos às movimen-
tações macroeconômicas 
com o aumento da Selic, re-
alizada pelo Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom), do 
Banco Central.

Segundo a agência Se-

brae, na última reunião do 
colegiado, a taxa passou de 
4,25% para 5,25%. Além 
disso é possível que, em se-
tembro, a Selic cresça mais 
um ponto percentual, o que 
irá impactar nos emprésti-
mos atrelados a esse índice. 
Beviláqua diz que as parce-
las dos empréstimos obti-
dos no Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) também 
ficarão mais caros.

“É possível que os em-
preendedores ainda não 
estejam percebendo esse 
impacto sobre o aumento 

das parcelas de pagamento 
devido às operações ainda 
estarem no período de ca-
rência, mas é importante 
lembrar que isso significa 
somente que, no período 
de carência, não há o pa-
gamento das parcelas, mas 
o saldo devedor está sendo 
corrigido pela taxa de juros 
contratada, no caso do Pro-
nampe, a Taxa Selic vigente 
mais 6% ao ano”, destaca o 
analista. Ele recomenda que 
aqueles que recorreram ao 
programa tenham um con-
trole muito atento ao saldo 
devedor.

Apesar do contexto ne-

gativo, Giovanni ressalta 
que, mesmo com o aumen-
to da Selic, o Pronampe 
continua sendo uma das 
melhores opções para os 
donos de pequenos negó-
cios. “Haverá um impacto 
no valor das parcelas das 
operações; mas, mesmo 
com a alta da Selic e com o 
programa sendo atrelado a 
essa taxa mais 6% ao ano, 
os juros ainda são menores 
do que os cobrados em mé-
dia no mercado financeiro, 
que giram em torno de 30% 
ao ano para os pequenos 
negócios. Ou seja, continua 
sendo uma das melhores 

opções de crédito”, ressalta 
o analista.

Gestão

Segundo ele, os empreen-
dedores devem acompanhar 
com atenção a sua gestão fi-
nanceira e, caso necessário, 
solicitar aos bancos o saldo 
devedor dessas operações 
de crédito e acompanhar a 
evolução. “Essa é uma parte 
muito importante do con-
trole financeiro. Mesmo que 
você não esteja pagando o 
empréstimo no momento, 
você deve colocar isso no 
fluxo de caixa para avaliar o 

pagamento das parcelas de 
todo o período do contra-
to”, ressalta Beviláqua.

Ele também recomenda 
que se o empreendedor ti-
ver um respiro, vale a pena 
avaliar se compensa anteci-
par o pagamento. “A minha 
dica para os empreende-
dores enfrentarem esse au-
mento é: atenção ao fluxo 
de caixa e uma boa gestão 
financeira. Além disso, o 
acompanhamento dos in-
dicadores e movimentações 
macroeconômicas devem 
sempre estar no radar para 
aprimorar a gestão dos ne-
gócios”, finaliza.

Pesquisa 
vira banco 
de dados de 
processos  
da CVM

A pesquisa “Além do 
Números da CVM: En-
forcement no Mercado de 
Capitais brasileiro 2020”, 
realizada pelo Núcleo de 
Estudos em Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (MF-
Cap) da Escola de Direito 
de São Paulo (FGV Direito 
SP), resultou em um ban-
co de dados formado por 
todos os processos admi-
nistrativos sancionadores 
julgados pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
e de todas as decisões de re-
alização de termos de com-
promisso ao longo do ano 
de 2020. 

O relatório aponta que 
houve uma sensível queda 
no volume de julgamentos 
em 2020 em relação a 2019, 
além de uma redução no va-
lor das multas aplicadas de 
R$ 1,04 bilhão em 2019 pa-
ra R$ 880 milhões em 2020.

O trabalho teve como 
objetivo identificar a agen-
da punitiva e a coerência do 
regulador em casos simi-
lares – seja na punição ou 
absolvição, seja na defini-
ção da dosimetria da pena. 
Também buscou realizar a 
análise comparativa de fun-
damentos e instrumentos 
regulatórios diferentes para 
situações fáticas, compa-
rando os resultados da via 
consensual (com termos de 
compromissos) e a escolha 
pela via punitiva com julga-
mento de processos admi-
nistrativos sancionadores.

De acordo com a profes-
sora Viviane Müller Prado, 
coordenadora do MFCap, 
com o passar do tempo e 
o crescimento do banco de 
dados, ficará cada vez mais 
possível comparar posicio-
namentos, identificar osci-
lações da agenda punitiva 
e acompanhar a verifica-
ção da construção da nova 
dosimetria da pena. O ob-
jetivo final, segundo ela, é 
gerar conhecimento sobre 
a atuação da CVM e sua 
capacidade de cumprir o 
mandato legal de proteção 
de investimentos, bem co-
mo de manutenção de um 
mercado justo, eficiente e 
transparente.
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ALIANÇA S/A – INDÚSTRIA NAVAL E  EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
CNPJ/ME n° 33.055.732/0001-38 - NIRE 33.3.0008200-0

Ata da AGO/E: Data, Hora e Local: No dia 08/07/2021, às 10h, na sede da Aliança S/A – Indústria Naval 
e Empresa de Navegação, na cidade de Niterói, RJ, na Travessa Braga nº 2, parte B, CEP 24.110-200 
(“Cia.”). Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme o disposto no art. 
124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionista repre-
sentante da totalidade do capital social da Cia.. Publicação: As DFs da Cia. foram publicadas para o 
exercício social findo em 31/12/2020, no dia 21/05/2021, no DOERJ, nas páginas 7 a 10 e no Jornal 
Monitor Mercantil, nas páginas 9 a 11. Presença: Presente acionista representante da totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
Mesa: Presidente da Mesa: Marcos Roberto Tinti; e Secretário da Mesa: Ricardo Wagner. Ordem do 
dia: (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e ratificar as DFs da Cia. 
referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019; (ii) rati-
ficar a destinação dos resultados dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 
e 31/12/2019; (iii) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as 
DFs da Cia. referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; (iv) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (v) fixar o valor da remuneração global anual dos ad-
ministradores da Cia.; (vi) alterar os arts. 13 e 14 do Estatuto Social da Cia.; (vii) aprovar a consolidação 
do Estatuto Social da Cia.; e (viii) deliberar sobre a eleição de Diretores para compor a Administração 
da Cia.. Deliberações: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas pela 
acionista as seguintes deliberações: (i) a ratificação das contas dos administradores e das DFs da 
Cia., referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019; 
(ii) a ratificação da destinação do resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017, 
31/12/2018 e 31/12/2019; (iii) a aprovação das contas dos administradores e das DFs da Cia., referen-
tes ao exercício social findo em 31/12/2020; (iv) a aprovação da destinação do prejuízo acumulado no 
valor de R$ 101.819.747,26, apurado no exercício social findo em 31/12/2020, para a conta de prejuízos 
acumulados da Cia.; (v) a consignação da ausência de remuneração global anual a ser destinada aos 
administradores da Cia.; (vi) a alteração dos arts. 13 e 14 do Estatuto Social da Cia. para modificar a 
composição da Diretoria e o prazo de mandato, passando este a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 13º - A Cia. será administrada por uma Diretoria composta por 2  a 6  membros, acionistas ou não, 
residentes no país, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Recursos Humanos, e o demais Diretores 
sem designação específica.” “Artigo 14º - Os Diretores da Cia. serão eleitos pela Assembleia Geral e 
terão seus mandatos por 03  anos, sendo permitida a reeleição.” (vii) a aprovação da consolidação do 
Estatuto Social da Cia. para refletir a deliberação acima, o qual passará a vigorar na forma do Anexo 
I à presente ata; e (viii) a reeleição dos Srs. Marcos Roberto Tinti e Marcelo Jorge Martins, a eleição 
dos Srs. Darcy de Paula e César Augusto Moraes Almeida, bem como a unificação do mandato até 
26.04.2024 dos membros da Diretoria da Cia., contados a partir da presente data, cujos termos de posse 
constam do Anexo II à presente ata. Dessa forma, a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes 
membros: a. Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, C.I. RG nº 18017376-- SSP/SP, e CPF 
nº  084.250.178-90, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, 
CEP 24.110-200 como Diretor Presidente, com mandato até 26.04.2024; b. Marcelo Jorge Martins, 
brasileiro, casado, engenheiro naval, C.I. RG nº 08382818-6- IFP/RJ, e CPF/ME nº 018.727.267-04, com 
domicílio profissional na Cidade de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200 como 
Diretor sem Designação Específica, com mandato até 26.04.2024; c. Rafael Passos Kirsten, brasileiro, 
casado, economista, C.I. RG nº 44.666.393-1- SSP/SP, e CPF/ME nº 330.162.738-29, com domicílio 
profissional na Cidade de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor 
sem Designação Específica, com mandato até 26.04.2024; d. Rodrigo Ribeiro dos Santos, brasileiro, 
casado, economista, C.I. RG nº 09692438-6 e CPF/ME nº 035.541.167-93, com domicílio profissional 
na Cidade de Niterói, no RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor sem De-
signação Específica, com mandato até 26.04.2024; e. Darcy de Paula, brasileiro, casado, advogado, 
C.I. RG nº 13.777.147-2- SSP/SP, e CPF/ME nº 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade 
de Niterói, RJ, na Travessa Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor de Recursos Humanos, 
com mandato até 26.04.2024; e f. César Augusto Moraes Almeida, brasileiro, separado, engenheiro, 
C.I. RG nº 86692514- IFP, e CPF/ME nº 035.393.957-92, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, 
RJ, na Travessa Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-200, como Diretor sem Designação Específica, com 
mandato até 26.04.2024. ENCERRAMENTO: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de 
sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das S.A.. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia e lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. 
Assinaturas: Mesa: Marcos Roberto Tinti – Presidente da Mesa; e Ricardo Wagner – Secretário; da 
Mesa. Acionista: CBO Holding S.A. (Marcos Roberto Tinti e Rodrigo Ribeiro dos Santos). A presente 
ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Niterói, 08/07/2021. 
ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ESTABELECIMENTOS, OBJETO 
E DURAÇÃO: ARTIGO 1º – A ALIANÇA S.A. - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO 
é uma sociedade por ações, que se regerá pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, e suas posteriores modificações) e pelo presente Estatuto Social. ARTIGO 
2º – A Companhia tem sede e foro na Travessa Braga, nº. 2, parte “B”, Barreto, CEP 24.110-200, na 
Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. ARTIGO 3º – A critério da Assembleia Geral, a Companhia 
poderá instalar, manter e extinguir filiais, agências, sucursais, escritórios, terminais, depósitos e quaisquer 
outros estabelecimentos necessários ao desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, 
em qualquer parte do território nacional, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, 
mediante autorização desse órgão à Diretoria para as providências cabíveis, fazendo-se inclusive, os 
respectivos destaques da parte do capital social que se afigurem necessários. PARÁGRAFO ÚNICO: 
A Companhia tem, atualmente, as seguintes filiais: (a) Filial São Gonçalo/RJ: Estrada Guaxindiba s/nº, 
complemento Lote Terreno n 38-B, Bairro Guaxindiba, CEP 24.722-030, Cidade de São Gonçalo, Es-
tado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob nº 
33.055.732/0007-23; (b) Filial São Gonçalo/RJ: Estrada Guaxindiba s/nº, complemento Lote Terreno n 
38-B - parte, Bairro Guaxindiba, CEP 24.722-030, Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ sob nº 33.055.732/0006-42; (c) Filial Niterói/RJ: Travessa Braga, nº 02, Barreto, Niterói, 
CEP 24.110-200, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 33.055.732/0004-
80; e (d) Filial Navegantes/SC: Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, n. 8.397, SALA 8A, Bairro: Grava-
tá, Cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, CEP 88.372-618, inscrita no CNPJ sob o nº 
33.055,732/0008-04. ARTIGO 4º – A Companhia tem por objeto: (a) a navegação marítima de longo 
curso, de cabotagem, fluvial e lacustre; (b) o transporte terrestre; (c) a representação, agenciamento 
próprio ou de outras empresas de navegação marítima, nacionais e estrangeiras; (d) operações portu-
árias; (e) a construção naval; de embarcações marítimas, fluviais e lacustres; (f) prestação de serviços 
de manutenção e assistência técnica em embarcações marítimas, fluviais e lacustres e em equipamen-
tos de portos e terminais ligados ao transporte aquaviário; (g) a fabricação de estruturas metálicas, bem 
como a elaboração do respectivo projeto de engenharia; (h) a compra e venda de matérias primas, 
máquinas e equipamentos ligados a seu ramo de atividades; (i) a importação de equipamentos, máqui-
nas e matérias primas necessárias às suas atividades e a exportação de seus produtos; (j) a represen-
tação técnica e comercial de firmas de produtos nacionais e estrangeiros ligados a seu ramo de ativida-
des; (k) a execução de serviços de montagem e manutenção industrial; e (l) participação em outras 
sociedades como quotista ou acionista. ARTIGO 5º – O prazo de duração da Companhia é indetermi-
nado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO 6º – O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 432.525.613,45 (quatrocentos e trinta 
e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), 
dividido em 21.758.336.648 (vinte e um bilhões, setecentas e cinquenta e oito milhões, trezentas e 
trinta e seis mil, seiscentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. PARÁ-
GRAFO PRIMEIRO: A cada ação corresponde o direito a um voto nas deliberações das assembleias 
gerais. PARÁGRAFO SEGUNDO: As ações poderão ser representadas por certificados ou títulos 
múltiplos assinados por 2 (dois) Diretores. PARÁGRAFO TERCEIRO: A propriedade e transferência 
de ações ficam subordinadas às disposições legais vigentes, especialmente as aplicáveis às empresas 
de navegação marítima. PARÁGRAFO QUARTO: Os acionistas terão direito de preferência na subs-
crição de aumento de capital, na proporção das ações que possuírem. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA 
GERAL: ARTIGO 7º – As Assembleias Gerais poderão ser convocadas: (a) por qualquer dos Diretores; 
(b) pelo Conselho Fiscal, se em funcionamento, nos casos previstos em lei; e/ou (c) por acionistas ou 
grupo de acionistas, observadas as exigências e condições legalmente impostas. PARÁGRAFO PRI-
MEIRO: A convocação da Assembleia Geral Ordinária é de iniciativa da Diretoria e/ou dos acionistas ou 
grupo de acionistas, observadas as exigências e condições previstas na Lei. PARÁGRAFO SEGUNDO: 
A convocação da Assembleia Geral será feita através de anúncios publicados pela imprensa, conforme 
determina a lei, ou mediante carta ou mensagem eletrônica (e-mail) endereçada aos representantes 
dos acionistas com aviso de recebimento, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, deles cons-
tando a ordem do dia, o dia, hora e local da assembleia. PARÁGRAFO TERCEIRO: O comparecimen-
to de acionistas, independentemente de convocação prévia, que representem a totalidade do capital 
social com direito a voto, tornará regular a assembleia e válidas suas deliberações. ARTIGO 8º – A 
Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que represen-
tem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito a voto; e, em segunda convocação, com 
qualquer número, ressalvadas as exceções previstas em lei. ARTIGO 9º – A mesa das Assembleias 
Gerais será composta de um presidente eleito pelos acionistas presentes, o qual escolherá o seu se-
cretário entre os presentes. PARÁGRAFO ÚNICO: O Presidente da mesa poderá escalar assessores 
do quadro da própria empresa, ou especialmente contratados, para proceder à exposição de planos ou 
relatórios, e esclarecer dúvidas colocadas em plenário. ARTIGO 10º – As deliberações da Assembleia 
serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas presentes, salvo as exceções previstas em 
Lei e neste Estatuto Social. ARTIGO 11° – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
ano, dentro do primeiro quadrimestre subsequente ao encerramento do exercício social e, extraordina-
riamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, podendo se realizar, inclusive, concomitante-
mente com a Assembleia Geral Ordinária. ARTIGO 12° – Compete à Assembleia Geral: (a) Qualquer 
alteração dos atos constitutivos (estatuto social) da Companhia; (b) Aumento ou redução de capital, 
resgate ou recompra de ações de emissão da Companhia; (c) Alteração dos termos, condições, carac-
terísticas ou vantagens das ações de emissão da Companhia, ou criação de quaisquer ações distintas 
das ações existentes; (d) Reorganizações societárias envolvendo a Companhia, incluindo operações 
de fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações; (e) Transformação do tipo societário da Com-
panhia; (f) Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e extinção da Companhia; (g) 
Autorização aos administradores da Companhia para requerer falência, recuperação judicial, extrajudi-
cial ou procedimento similar da Companhia; (h) Eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições; 
(i) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os livros e documentos da Companhia, solicitar informa-
ções sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, bem como quaisquer outros informes, com 
vistas a assegurar a perfeita execução da política da Companhia; (j) Aprovar a prática de quaisquer atos, 
incluindo a celebração de quaisquer acordos ou contratos, que impliquem em obrigação de pagamento 
por parte da Companhia em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), seja em ato único ou 
em uma série de atos relacionados num período de 12 (doze) meses, que não tenha sido objeto do 
Plano Anual ou orçamento anual do correspondente exercício social; (k) Aprovar qualquer transação, 

endividamento ou que represente aumento no nível do endividamento financeiro consolidado da Com-
panhia que exceda o endividamento total aprovado no Plano Anual do correspondente exercício social 
em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) ou a 3% (três por cento) do patrimônio lí-
quido da Companhia, o que for menor; ressalvada, no entanto, a contratação de linhas de crédito de 
curto prazo nos termos e condições aprovados previamente pela Assembleia Geral pela controladora 
da Companhia quando da aprovação do Plano Anual; (l) Autorizar a aquisição ou alienação de partici-
pação da Companhia em outras sociedades; (m) Aprovar quaisquer atos que impliquem, de qualquer 
forma, a constituição de ônus reais ou não, sobre quaisquer ativos e a prestação de qualquer garantia 
a obrigações de terceiros pela Companhia exceto em benefício próprio ou em benefício de uma de uma 
das empresas sob controle comum com a Companhia; (n) Deliberar sobre a criação, dissolução ou 
transformação de empresas subsidiárias e realização de reorganizações societárias (fusão, incorpora-
ção, cisão ou incorporação de ações) que envolvam empresas subsidiárias a serem criadas pela Com-
panhia; (o) Autorizar a instalação ou extinção de filiais, sucursais, agências, representações, estabele-
cimentos ou escritórios de qualquer natureza, quando e onde convier; (p) Examinar os relatórios da 
Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado e as demais Demonstrações Finan-
ceiras Anuais da Companhia; (q) Deliberar sobre a celebração, alteração ou rescisão de contratos entre 
a Companhia de Operações entre Partes Relacionadas; (r) Decidir sobre os casos omissos neste Es-
tatuto Social; e (s) Qualquer investimento pela Companhia que exija valores, isoladamente, superiores 
a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) de CAPEX, ainda que estejam previstos no Plano Anual 
aprovado na Assembleia Geral da acionista controladora da Companhia. PARÁGRAFO ÚNICO: As 
matérias sujeitas à deliberação da Assembleia Geral previstas no Artigo 12º serão decididas pela maio-
ria absoluta de votos dos acionistas presentes. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO 13° 
– A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) a 6 (seis) membros, acionis-
tas ou não, residentes no país, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Recursos Humanos, e os 
demais Diretores sem designação específica. ARTIGO 14° – Os Diretores da Companhia serão eleitos 
pela Assembleia Geral e terão seus mandatos por 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. PARÁ-
GRAFO ÚNICO: Terminado o mandato dos Diretores, estes permanecerão no exercício de seus cargos 
até a posse de seus substitutos. ARTIGO 15° – Os Diretores serão investidos nos seus cargos median-
te assinatura do termo de posse no livro de registro de “Atas de Reunião da Diretoria”. PARÁGRAFO 
ÚNICO: Se o termo de posse não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à eleição, esta tornar-se-á 
sem efeito, salvo a justificação aceita pela Diretoria. ARTIGO 16° – Os Diretores ficam dispensados de 
prestar garantia pelo exercício de seus cargos. ARTIGO 17° – No caso de vagar um dos cargos da Di-
retoria, as suas funções serão exercidas pelos demais diretores até a realização, dentro de 30 (trinta) 
dias, de Assembleia Geral, que deliberará sobre o preenchimento do cargo. O Diretor eleito pela Assem-
bleia Geral, em substituição, permanecerá no cargo pelo tempo restante ao mandato do substituído. 
ARTIGO 18° – Nos impedimentos ou ausências temporárias será o Diretor Presidente substituído por 
um Diretor, escolhido pela Diretoria, em reunião especialmente convocada para tal fim. PARÁGRAFO 
ÚNICO: Nos casos de impedimentos ou ausências temporárias dos demais Diretores, substituir-se-ão 
eles entre si, na forma em que for deliberado em reunião da Diretoria. ARTIGO 19° – Nenhum membro 
da Diretoria, isolada ou conjuntamente, poderá usar o nome da Companhia em negócios estranhos aos 
seus objetivos sociais, tais como fianças, avais ou outras garantias, exceto quando se tratar de prestação 
de tais garantias em operações de empresas das quais a sociedade seja acionista ou sócia, bem como 
às empresas consorciadas, subsidiárias, coligadas ou controladas, respeitando o disposto no item (m) 
do artigo 12° deste Estatuto. Cada Diretor responde, individualmente, perante a Companhia, pelos atos 
que praticar contrários aos interesses sociais, e solidariamente, com outro ou com os demais, quando 
o fizerem em razão de deliberação coletiva, ressalvando-se as circunstâncias legalmente previstas. 
ARTIGO 20° – A Diretoria reunir-se-á na sede social quando os interesses sociais o reclamarem ou em 
períodos que serão fixados pela própria Diretoria, lavrando-se sempre ata no livro próprio. PARÁGRA-
FO ÚNICO: A convocação da reunião de Diretoria será feita pelo Diretor Presidente mediante envio de 
mensagem eletrônica (e-mail) aos demais Diretores, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, 
sendo logo após a reunião enviada cópia da ata a todos os Diretores, rubricada por todos os Diretores 
que estiverem presentes. ARTIGO 21° – As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria 
dos Diretores presentes à reunião. Em caso de empate, a matéria será submetida à Assembleia Geral, 
que decidirá a respeito. ARTIGO 22° – Compete a cada um dos Diretores a prática dos atos determina-
dos pela Assembleia Geral, consolidados no Regimento Interno, além das atribuições previstas em lei 
ou outros dispositivos deste Estatuto Social. ARTIGO 23° – A Diretoria tem as atribuições e os poderes 
que a lei e o presente Estatuto lhe conferem para assegurar o pleno e regular funcionamento da Com-
panhia, competindo-lhe, observadas as competências da Assembleia Geral previstas no Artigo 12º 
acima: (a) Gerir com amplos poderes os negócios da Companhia; (b) Fixar as normas para funciona-
mento da Companhia; (c) Deliberar sobre os planos para expansão ou redução da atividade da Com-
panhia; (d) Aprovar a estrutura organizacional e suas respectivas normas até o nível gerencial, bem 
como a designação de seus titulares; (e) Fixar diretrizes, políticas e objetivos a médio e longo prazos 
para todas as áreas de atuação da Companhia, acompanhando a execução das medidas recomendas 
e os resultados atingidos; (f) Praticar todos os atos e celebrar todos os contratos relativos às atividades 
da Companhia, inclusive dando e recebendo quitação, desistindo e/ou transigindo, observado o dispos-
to nos itens (j), (k), (l), (m) e (s) do Artigo 12º acima; (g) Prestar avais, fianças e garantias bancárias para 
sociedades coligadas ou empresas do mesmo grupo econômico da Companhia, observado o disposto 
no item (m) do Artigo 12º acima; (h) Representar a Companhia perante bancos de desenvolvimento e 
de investimentos e entidades coordenadoras do desenvolvimento regional ou setorial, requerendo fi-
nanciamentos, benefícios fiscais, aprovação de projetos e todas as demais providências legalmente 
viáveis, podendo assinar contratos, compromissos, projetos, quitações, quaisquer outros papeis, além 
das providências que se tornarem necessárias, observados os parâmetros dispostos no item (k) do 
Artigo 12º acima; (i) Nomear procuradores da Companhia, observado o disposto no Artigo 25°, Pará-
grafo Primeiro abaixo; e (j) Elaborar, em cada exercício, o relatório das atividades, o Balanço Patrimonial 
e as demais Demonstrações Financeiras para apresentação à respectiva Assembleia Geral. ARTIGO 
24° – Os atos da Companhia mencionados nos itens (f) a (h) do Artigo 23º deste Estatuto Social somen-
te poderão ser assumidos quando autorizados pela Assembleia Geral, conforme disposto no Artigo 12º 
deste Estatuto Social. ARTIGO 25°– A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (i) 
por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com pode-
res especiais, devidamente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) em uma única operação; ou (iii) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com 
poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: a) de representação da 
Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, 
nas Assembleias Gerais de acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia 
participe, bem como nas Assembleias ou reuniões de entidades de direito privado nas quais a Compa-
nhia participe como patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro participante; b) de 
endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia independente do valor; c) de 
representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho para matérias de admissão, 
suspensão ou demissão de empregados; e para acordos trabalhistas; e d) para a prática de quaisquer 
atos em valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em uma única operação. PARÁGRAFO PRI-
MEIRO: As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, 
devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo Segundo deste Ar-
tigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. PARÁGRAFO SEGUNDO: As pro-
curações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para 
fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato 
a que estiverem vinculadas. ARTIGO 26° – Os Diretores eleitos terão sua remuneração global fixada, 
anualmente pela Assembleia Geral. CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL: ARTIGO 27° – Obser-
vado o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 
3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, cujo funcionamento não será de modo perma-
nente, mas somente nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: O Conselho Fiscal, quando instalado, mediante pedido de acionistas que representem no 
mínimo 1/10 (um décimo) das ações, terá as atribuições e os poderes que a Lei lhe confere e os seus 
honorários serão fixados pela Assembleia Geral que o eleger, obedecido o limite máximo determinado 
no artigo 162, §3º da Lei das Sociedades por Ações. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada período de 
funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua insta-
lação. CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO 
DOS LUCROS: ARTIGO 28° – O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de de-
zembro de cada ano, quando serão levantados o balanço e as demonstrações financeiras, com obser-
vância das obrigações previstas em Lei. O lucro líquido apurado, após a dedução de prejuízos, da 
provisão para o imposto de renda, da participação dos empregados e administradores, se houver, ob-
servadas as prescrições legais, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para constituição da 
reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social; e b) O saldo remanescente terá 
a destinação que a Assembleia Geral assim o determinar. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Companhia 
distribuirá como dividendo das ações, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. PARÁGRA-
FO SEGUNDO: A Assembleia Geral poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros apu-
rados em balanços semestrais, e levantar balanços e distribuir dividendos em períodos menores, ob-
servado o disposto no Artigo 204, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. A Assembleia Geral poderá, 
ainda, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de lucros existentes no úl-
timo balanço anual ou semestral. PARÁGRAFO TERCEIRO: A Assembleia Geral poderá deliberar, 
desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, pela distribuição de dividendo em limite 
inferior ao estabelecido no Parágrafo Primeiro deste Artigo, ou pela retenção de todo o lucro, conforme 
disposto no § 4º do Art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E 
LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA: ARTIGO 29° – A dissolução e liquidação da Companhia far-se-ão de 
acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecidas as prescrições legais. CAPÍTULO VIII - DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: ARTIGO 30° – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela As-
sembleia Geral, em conformidade com a Legislação em vigor. ARTIGO 31° – A Companhia deverá 
observar os termos e condições de todo e qualquer acordo de acionistas arquivado em sua sede, nos 
termos do artigo 118 da Lei das S.A., sendo ineficazes em relação à Companhia e aos acionistas quais-
quer deliberações da assembleia geral e da diretoria que contrariarem o disposto em tais acordos. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presidente da assembleia geral e o presidente da reunião de Diretoria 
não computarão qualquer voto proferido com infração a acordos de acionistas arquivados na sede social. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não deverá ser registrada nos livros sociais, sendo nula e ineficaz em re-
lação à Companhia, aos acionistas e a terceiros, a alienação ou oneração de ações em violação ao 
disposto em acordos de acionistas arquivados na sede social. ARTIGO 32° – Para os fins deste Esta-
tuto Social, as expressões abaixo terão as seguintes definições: (a) “Operações entre Partes Relacio-
nadas” significa, com relação a uma Pessoa, quaisquer negócios, operações, transações e/ou relações 
comerciais entre, de um lado, tal Pessoa e, de outro lado, quaisquer de seus acionistas ou sócios (e 
respectivas Afiliadas), suas Afiliadas, respectivos diretores, gestores, administradores, e parentes dos 
mesmos até o 4° (quarto) grau; e (b) “Pessoa” significa qualquer pessoa natural, empresa, sociedade, 
associação, trust, fundo de investimento, organização não constituída e qualquer outra entidade, incluin-
do qualquer autoridade governamental. Jucerja nº 4140072 em 13/07/2021.

BNDES: Primeira estruturação de debêntures de infraestrutura

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
realizou sua primeira es-
truturação de debêntures, 
participando da emissão 
total da Gás Natural Açu 
(GNA), de R$ 1,8 bilhão. A 
operação conta ainda com o 
BTG Pactual como coorde-
nador-líder, além do BNP 
Paribas, do Bradesco e do 
ABC Brasil como coorde-
nadores no sindicato.

A estruturação, inovado-
ra na história do BNDES, 

faz parte de sua estratégia 
de atuar em parceria com o 
mercado de capitais, com o 
objetivo de incentivar e ala-
vancar o potencial impacto 
dos empréstimos. O banco 
de fomento divulgou a no-
tícia nesta sexta-feira.

O BNDES também inves-
tiu R$ 550 milhões nas de-
bêntures incentivadas para a 
UTE GNA I, usina térmica 
a gás natural, localizada no 
Porto do Açu, em São João 
da Barra, no Norte do Esta-
do do Rio de Janeiro. O ob-
jetivo de atuar também como 

investidor é dar confiança à 
empresa e aos investidores de 
que haverá demanda.

É a primeira vez que o 
BNDES tem seu nome fi-
gurando em uma escritura 
de Debêntures de Infra-
estrutura, chancelando a 
emissão de forma a atrair 
mais investidores para cofi-
nanciar o projeto. Em 18 de 
maio deste ano, o colegia-
do da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) autori-
zou o Banco a participar do 
sistema de distribuição de 
valores mobiliários prestan-

do serviços de estruturação, 
coordenação e distribuição 
desses ativos.

A operação foi estrutu-
rada no âmbito do produto 
BNDES Debêntures Sus-
tentáveis e de Infraestrutu-
ra, que tem como finalidade 
a alocação de capital de lon-
go prazo em investimentos 
verdes, de infraestrutura 
ou que contribuam para o 
atingimento das metas de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel das Nações Unidas. As 
debêntures da GNA terão 
prazo total de 18 anos e se-

rão remuneradas a IPCA + 
5,92% ao ano. O prazo total 
supera em 58% a média dos 
prazos dos títulos emitidos 
em 2020 (11,6 anos), segun-
do o Boletim Informativo 
de Debêntures Incentivadas 
do Ministério da Economia.

“A emissão das debên-
tures de GNA I traz com 
sucesso a participação do 
mercado de capitais no fi-
nanciamento do projeto, 
alinhada à estratégia do 
BNDES de incentivar a 
pluralidade de alternativas 
de funding à infraestrutura 

do Brasil”, avalia Petrônio 
Cançado, diretor de Crédi-
to à Infraestrutura do BN-
DES.

A GNA I tem 1.338,3 
MW de potência, volu-
me suficiente para suprir 
a necessidade de cerca de 
6 milhões de domicílios. 
Com isso, contribuirá para 
a segurança energética bra-
sileira. Durante a fase de 
implantação, os empreendi-
mentos da GNA emprega-
ram mais de 12 mil pessoas, 
sendo grande parte da po-
pulação local.

Transparência 
de preços  
de derivados 
de petróleo

A Diretoria da Agên-
cia Nacional de Petróleo e 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) aprovou nesta 
sexta-feira a realização de 
consulta pública de 45 dias 
sobre o relatório da avalia-
ção de resultado regulatório 
(ARR) que recomenda o 
aperfeiçoamento de alguns 
pontos da norma, que bus-
cou ampliar a transparência 
de preços dos principais 
derivados de petróleo nos 
segmentos de produção, 
importação e distribuição, 
com o objetivo de reduzir a 
assimetria de informações, 
proteger os interesses do 
consumidor e promover a 
livre concorrência.

“Os objetivos da con-
sulta pública são propiciar 
ao mercado e a demais in-
teressados a possibilidade 
de encaminhamento de su-
gestões, dando publicidade, 
transparência e legitimidade 
às ações da ANP, e coletar 
contribuições sobre o rela-
tório de ARR, identificando 
todos os aspectos relevan-
tes ao tema”, explicou a 
agência reguladora.

Após o período de con-
sulta, a ANP analisará as 
contribuições recebidas da 
sociedade, podendo incor-
porá-las integral ou parcial-
mente ao relatório de ARR 
que será submetido para 
aprovação pela Diretoria da 
Agência. Caso seja mantida 
a recomendação de revisão 
de pontos da Resolução 
ANP n° 795/2019 prevista 
na ARR, a proposta de alte-
ração da resolução passará 
então por consulta e audi-
ência públicas.

A Resolução ANP nº 
795/2019 determina que os 
produtores e importadores 
de derivados de petróleo 
publiquem, no site da em-
presa, seus preços de lista 
vigentes (que são os preços 
de venda informados aos 
clientes, por ponto de en-
trega e modalidade de ven-
da, sem tributos, para paga-
mento à vista), bem como 
aqueles praticados nos 12 
meses anteriores, por data 
de vigência.
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Economia digital é motor de crescimento da China

Três perguntas: criptomoedas – lastro, volatilidade e perspectivas

A China foi uma das 
precursoras da 
economia digital. 

O país tem investido mas-
sivamente no crescimento 
de sua economia por essa 
via. Esta semana um dos 
destaques da Conferên-
cia de Economia Digital 
Global 2021, realizada em 
Pequim, os visitantes pu-
deram vivenciar o emocio-
nante momento do lança-
mento de uma espaçonave 
ao colocar o capacete e 
sentar-se de frente a várias 
telas gigantes. 

Segundo a agência Xi-
nhua, durante os dois dias 
de evento, segunda e terça-
-feira, tecnologias de pon-
ta com inovação baseada 
em dados foram exibidas 
enquanto os participantes 
se concentraram nas dis-
cussões sobre a economia 
digital como um novo im-
pulsionador do crescimento 
econômico da China, apesar 

da pandemia de Covid-19.
A economia digital se 

tornou uma chave para al-
cançar a recuperação eco-
nômica e promover o de-
senvolvimento sustentável 
com a economia global, que 
ainda está em um estado 
de recuperação frágil, disse 
Zhuang Rongwen, diretor 
da Administração do Cibe-
respaço da China, durante a 
abertura.

Crescimento

A economia digital da 
China manteve uma al-
ta taxa de crescimento de 
9,7% em 2020 em meio à 
pandemia e à desaceleração 
econômica global, de acor-
do com um livro branco 
divulgado pela Academia 
Chinesa de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(CAICT, na sigla em inglês).

A escala da economia 
digital do país atingiu 39,2 

trilhões de yuans (US$ 6,1 
trilhões) no ano passado, 
respondendo por 38,6% do 
PIB.

“Como as pessoas es-
tão mais conectadas do 
que nunca devido aos 
meios de comunicação 
cada vez mais diversifi-
cados, todos nós nos be-
neficiamos do progresso 
da digitalização, especial-
mente durante o período 
mais difícil da pande-
mia”, disse Guido Giac-
coni, vice-presidente da 
Câmara de Comércio da 
União Europeia na Chi-
na.

A economia digital tem 
demonstrado forte resiliên-
cia diante da pandemia, pois 
dá um forte impulso a uma 
série de novos modelos de 
negócios, como compras e 
educação online, telemedi-
cina e inteligência artificial, 
disse Cai Fang, especialista 
da Academia Chinesa de Ci-

ências Sociais.

Fibra óptica

A China construiu as 
maiores redes de fibra óp-
tica e de banda larga móvel 
4G e 5G do mundo, com 
o número de conexões de 
terminais 5G passando dos 
365 milhões e os cenários 
de aplicação do 5G se tor-
nando cada vez mais ricos, 
disse Xiao Yaqing, ministro 
da Indústria e Informati-
zação. Com sua economia 
digital ocupando o segundo 
lugar no mundo, a China 
destacou o desenvolvimen-
to da economia digital em 
seu 14º Plano Quinquenal 
(2021-2025) para construir 
uma China digital.

As empresas chinesas 
também serão incentivadas a 
aproveitar as oportunidades 
no mercado digital interna-
cional na década seguinte, 
disse Lei Jun, presidente da 

Xiaomi Corporation, fabri-
cante chinesa de celulares.

Centros de pesquisa

De acordo com uma dire-
triz divulgada em conjunto 
pelos departamentos do go-
verno chinês em 23 de julho, 
mais esforços serão feitos pa-
ra permitir que as empresas 
nacionais da economia digital 
acelerem a implantação de 
centros de pesquisa e desen-
volvimento e centros de de-
sign de produtos no exterior 
e fortaleçam a cooperação 
com empresas de tecnologia 
estrangeiras em áreas como 
big data, 5G e inteligência ar-
tificial.

A capital Pequim também 
apresentou um plano de ação 
na segunda-feira para acele-
rar o processo de se tornar 
uma pioneira mundial no 
desenvolvimento econômico 
digital. Conforme observado 
no plano, o valor agregado 

da economia digital de Pe-
quim deverá responder por 
cerca de 50% de seu PIB 
até 2025. No ano passado, o 
valor agregado da economia 
digital da cidade ultrapassou 
1,44 trilhão de yuans, respon-
dendo por cerca de 40% de 
seu volume econômico total.

A Organização Mundial 
do Comércio prevê que as 
tecnologias digitais promo-
verão um crescimento anu-
al do volume do comércio 
global em cerca de 2 pon-
tos percentuais até 2030, e 
a proporção do comércio 
global de serviços aumen-
tará de 21% em 2016 para 
25% até 2030.

“Diante dos desafios, co-
mo o crescimento econômi-
co lento e o envelhecimento 
da sociedade, a economia 
digital permitirá um desen-
volvimento inclusivo de alta 
qualidade que permite que 
mais idosos superem a ex-
clusão digital”, disse Cai.

Maiores redes de fibra óptica e de banda larga móvel 4G e 5G do mundo

Por Jorge Priori

Uma criptomoeda 
tem lastro? O que 
explica a volati-

lidade desse tipo de ativo? 
Tendo como referência es-
sas dúvidas, conversamos 
com André Miceli, profes-
sor dos MBAs da FGV e 
especialista em negócios 
digitais. Aproveitamos a 
oportunidade para também 
conversarmos sobre o futu-
ro das criptomoedas e se as 
moedas digitais dos bancos 
centrais (CBDCs, Central 
Bank Digital Currency) po-
derão tomar parte do seu 
mercado.

O conceito de lastro se 
adequa a uma criptomoe-
da como o bitcoin?

Antes de entendermos a 
representação de lastro nas 
finanças, é bom pensar-
mos na sua definição literal. 
Lastro era um peso que era 
colocado no porão de um 
navio para ajudar no seu 
equilíbrio sobre as águas, 
para dar estabilidade. Em 
finanças, é isso que o lastro 
busca trazer: estabilidade 
para uma moeda. Trata-se 
de um termo utilizado para 
descrever mecanismos que, 
de uma maneira geral, ge-
ram algum tipo de garantia 
implícita para um ativo. É 

um conceito que determina, 
no final das contas, o valor 
real das moedas no sentido 
de que o lastro é equivalen-
te às riquezas de um país 
cuja moeda ele pretende re-
presentar.

Ao longo do tempo, 
houve uma mudança nesse 
conceito. No passado, os 
governos só podiam emitir 
dinheiro se eles aumentas-
sem a quantidade de ouro 
nas suas reservas. O lastro 
de qualquer moeda era feito 
numa reserva em ouro. Ca-
da dólar, cada franco emi-
tido podia ser trocado por 
uma quantidade equivalente 
em ouro. Isso era um lastro 
perfeito. Em 1971, as mo-
edas perderam essa capaci-
dade de conversão. O que 
passou a ditar o valor de 
uma moeda é a sua oferta e 
demanda no mercado. Por 
isso que nós vemos moedas 
variando tanto frente a ou-
tras.

Há uma visão de que o 
bitcoin não possui lastro, 
e realmente não tem, mas 
assim como ele, o ouro, 
diamante e um imóvel, por 
exemplo, também não pos-
suem. A diferença é que ele 
não é um ativo físico. Além 
disso, o bitcoin é um bem 
escasso. A entidade, que 
decide o seu futuro, resol-
veu que haverá um limite 

de 21 milhões de unidades 
de bitcoins disponíveis no 
mercado. A percepção de 
escassez e a relação de ofer-
ta e demanda, onde quanto 
mais empresas aceitarem o 
bitcoin, quanto mais pesso-
as entenderem e procura-
rem o ativo, fazem com que 
o preço tenha a tendência 
de subir, já que a sua quan-
tidade é escassa.

O fato de não ter lastro 
não significa que ele é um 
problema, que não mereça 
atenção ou que não deva ser 
levado a sério. Não é nada 
disso. Essa é uma caracte-
rística do bitcoin, assim co-
mo outros ativos também 
têm essa característica.

Como se explica a vo-
latilidade do bitcoin?

A variação do bitcoin, 
assim como qualquer outro 
ativo, se dá em função da 
sua oferta x demanda. Isso 
acontece, inclusive, com sta-
blecoins como a USD Coin, 
criptomoeda lastreada no 
dólar americano. A capitali-
zação do mercado de crip-
to é estimada em US$ 1,7 
trilhão, sendo que metade 
deste valor está no bitcoin. 
A principal criptomoeda do 
mundo é um grão de areia 
perto do oceano de ativos 
que existem no mercado. A 
Apple, cujo market cap é de 

US$ 2,4 trilhões, vale mais 
que o mercado inteiro de 
criptomoedas. Este merca-
do ainda é pequeno diante 
de tudo que temos disponí-
vel em termos de ativos, e 
por isso a volatilidade tende 
a ser maior.

Além disso, brechas de 
segurança tornam os in-
vestidores mais reativos. Se 
alguém entender que o bi-
tcoin tem vulnerabilidades, 
naturalmente há uma dimi-
nuição da demanda.

A percepção de oferta e 
demanda também pode ser 
alterada por comentários 
como o que foi feito por 
Elon Musk há algumas se-
manas, quando ele disse que 
a Tesla não iria mais aceitar 
bitcoins em pagamento por 
causa dos danos ambientais 
causados pelo consumo de 
energia na mineração da 
criptomoeda.

A volatilidade também é 
explicada pela pouca idade 
e pela imaturidade do ativo, 
que ainda está se encontran-
do em meio a tantas outras 
moedas.

Na sua opinião, qual o 
futuro das criptomoedas? 
As CBDCs podem ocu-
par o espaço das cripto-
moedas?

As CBDCs podem ocu-
par um pedaço desse mer-

cado, o que certamente vai 
influenciar no preço desses 
ativos. Além disso, existem 
outros elementos que podem 
influenciar nessa relação. A 
regulamentação, não só na 
criação das CBDCs, mas 
das próprias criptomoedas 
já emitidas. Esse é um ponto 
que pode fazer diferença no 
valor de cada uma delas.

Outro ponto que pode 
determinar o futuro das 
criptomoedas é a volatilida-
de. Se elas continuarem se 
mostrando extremamente 
voláteis com o tempo, isso 
pode diminuir a sua atrati-
vidade. Se elas forem sim-
plesmente uma montanha-
-russa, isso pode afastar 
uma parte dos investidores.

As stablecoins também 
podem atrapalhar o valor 
das criptomoedas no longo 
prazo. Quanto mais moe-
das estáveis nós tivermos, 
menor será o interesse pelas 
criptos que foram criadas 
com a visão de quase trans-
gressão do sistema financei-
ro tradicional. Quanto mais 
moedas digitais estáveis, 
menor será o interesse por 
esse tipo de criptomoeda.

Existe também uma re-
lação das criptomoedas 
memes e das questões de 
segurança. Temos o caso 
da Dogecoin, que é uma 
criptomoeda emitida quase 

como uma brincadeira, que 
tem um cão da raça Shi-
ba como símbolo. O Elon 
Musk comprou a ideia e fi-
ca falando muito dela. Ca-
da vez que ele fala, ela sobe 
ou desce numa velocidade 
muito grande, e isso vira 
quase uma brincadeira, uma 
aposta se a moeda vai subir 
ou descer, o que evidente-
mente diminui a credibili-
dade.

Por fim, temos as ques-
tões ambientais. É neces-
sário uma capacidade de 
processamento muito signi-
ficativa para que uma crip-
tomoeda seja minerada. Ou 
seja, para que o algoritmo 
resolva problemas, e ao fi-
nal dessa solução, uma nova 
criptomoeda seja colocada 
no mercado, é gerado um 
processamento muito gran-
de para dar essa percepção 
de escassez. Esse processa-
mento pode trazer questões 
ambientais sérias, que para 
serem resolvidas, podem 
encontrar um problema: 
ou ficará muito fácil emitir 
uma nova criptomoeda, di-
minuindo a necessidade de 
processamento e o custo 
ambiental, ou vamos conti-
nuar com essa dificuldade, 
mas com um grande custo 
ambiental. Em algum mo-
mento, essa equação terá 
que ser resolvida.

Petrobras reduz R$ 14,3 milhões em gastos com ferramenta tecnológica

A Petrobras reduziu 
em R$ 14,3 milhões 
os gastos com as 

operações de transfe-
rência de óleo em suas 
plataformas no primeiro 
trimestre deste ano, em 
comparação ao mesmo 

período de 2020. A es-
tatal atribui a economia 
a contribuição da ferra-
menta TUG (Integração 
de Informações de Offlo-
ading), dentro do proces-
so da Sala de Integração 
de programação, onde é 

possível integrar as in-
formações relevantes que 
compõem a operação pa-
ra que o alívio (operação 
que transfere o óleo acu-
mulado na plataforma de 
produção para o navio 
aliviador) não ocorra em 

um tempo acima do pla-
nejado. 

Criada e desenvolvida 
pela Petrobras, a ferramen-
ta TUG é resultado do Pro-
grama Startups Internas, 
que ajuda a viabilizar as ino-
vações tecnológicas pensa-

das por equipes formadas 
por empregados de toda a 
companhia.

Na noite de quarta-feira 
(4), a estatal reportou lu-
cro líquido de R$ 42,855 
bilhões no segundo tri-
mestre de 2021, reverten-

do o prejuízo de R$ 2,71 
bilhões registrado no mes-
mo período de 2020. Com 
relação aos primeiros três 
meses deste ano, quando 
o lucro líquido foi de R$ 
1,167 bilhão, a alta foi de 
3.572,2%.
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