
Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,4440
Dólar Turismo R$ 5,6100
Euro R$ 6,3058
Iuan R$ 0,8443
Ouro (gr) R$ 297,10

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,64% (setembro)
 0,66% (agosto)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 6,25%
Hot Money  0,63% a.m.

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Sexta-feira, 1º de outubro de 2021
Ano CVII l Número 28.968

VICE DE DORIA PODE 
SER UMA MULHER
Avançadas as conversas entre o pré-
candidato João Dória e Luiza Trajano. 
Por Bayard Boiteux, página 3

NOS BASTIDORES DA 
IMPRENSA ESCRITA
Um mergulho na memória da 
imprensa desde a época dos anos 
dourados. Por Paulo Alonso, página 2

ALERJ PODE BARRAR 
AUMENTO DO IPVA
Valorização dos veículos pode resultar 
em reajuste de até 29%. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Quase 100% 
dos sites 
corporativos 
são vulneráveis

A empresa de segurança di-
gital Psafe analisou uma amos-
tragem de mais de 2.400 sites 
corporativos em busca de vul-
nerabilidades que poderiam ser 
exploradas por cibercriminosos. 
O estudo identificou que 98% 
dos sites analisados possuem al-
gum nível de risco que poderia 
ser explorado por pessoas mal-
-intencionadas.

Dentre os sites avaliados, 98% 
apresentaram risco médio, 90% 
leve, 25% alto e 2% crítico de so-
frer um ciberataque.

“Embora a maioria dos sites 
analisados esteja na categoria de 
médio risco, é sempre importante 
salientar que os cibercriminosos 
estão em uma busca constante 
por vulnerabilidades, de qualquer 
nível, que possa abrir uma brecha 
de segurança explorável. Basta um 
único dispositivo comprometido 
e que tenha acesso a informações 
sigilosas, para que todos os dados 
corporativos sejam comprome-
tidos”, ressalta o executivo-chefe 
de segurança da companhia, Emi-
lio Simoni.

O Teste de Invasão do dfn-
dr enterprise, da Psafe, tem uma 
versão gratuita, disponível para a 
primeira checagem. Nesta versão, 
a ferramenta disponibiliza um 
relatório informando à empresa 
sobre as áreas sensíveis que po-
deriam acarretar sérios problemas 
de cibersegurança, como o vaza-
mento de dados, acompanhado 
por sugestões de ações corretivas 
e preventivas.

FMI: latinos levarão séculos para 
alcançar padrão de vida dos EUA

Com informalidade, renda do 
trabalho não se recupera
População ocupada é 5 mi abaixo de antes da pandemia

A taxa de desocupação re-
cuou para 13,7% no tri-
mestre fechado em julho, 

uma redução de 1 ponto percen-
tual em relação ao trimestre en-
cerrado em abril. Isso correspon-
de a 14,1 milhões de pessoas na 
fila em busca de um trabalho no 
país, segundo a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua do IBGE.

O recuo foi influenciado, prin-
cipalmente, pelo aumento no nú-
mero de pessoas ocupadas (89 
milhões),  com mais 3,1 milhões 
no período. Com isso, o nível de 
ocupação subiu para 50,2%.

“Essa é a primeira vez, desde 
o trimestre encerrado em abril de 
2020, que o nível de ocupação fica 
acima de 50%, o que indica que 
mais da metade da população em 
idade para trabalhar está ocupada 

no país”, destaca a analista da pes-
quisa, Adriana Beringuy.

Em um ano, a população ocu-
pada cresceu 7 milhões, mas isso 
devido à comparação com o mes-
mo trimestre de 2020, quando a 
ocupação ainda era bastante afeta-
da pela pandemia. “Embora tenha 
havido um crescimento sucessivo 
ao longo dos trimestres, mostran-
do recuperação da ocupação, a 
população ocupada segue inferior 
ao período pré-pandemia em cer-
ca de 5 milhões de pessoas”, disse 
Beringuy.

O avanço da informalidade 
tem proporcionado a recupera-
ção da ocupação. “Em um ano, 
o número de informais cresceu 
5,6 milhões”, afirma Beringuy. Is-
so ajuda a explicar por que, ape-
sar do crescimento da população 
ocupada, o rendimento médio re-

al dos trabalhadores recuou 2,9% 
frente ao trimestre anterior e 8,8% 
em relação ao mesmo trimestre 
de 2020, ficando em R$ 2.508. A 
massa de rendimento real, que é 
soma de todos os rendimentos 
dos trabalhadores, ficou estável, 
atingindo R$ 218 bilhões.

“Temos mais pessoas ocupa-
das, no entanto, com rendimen-
tos menores”, explica a analista 
da Pnad. No mesmo sentido, a 
subocupação por insuficiência 
de horas trabalhadas, aqueles 
que trabalham menos horas do 
que poderiam trabalhar, chegou 
a um número recorde de 7,7 mi-
lhões de pessoas, um aumento de 
7,2%, com mais 520 mil pesso-
as. Em relação ao ano anterior, o 
indicador subiu 34,0%, quando 
havia no país 5,8 milhões de pes-
soas subocupadas.

Ganho da América Latina é de apenas 0,5 ponto por ano

Economias avançadas es-
tão se recuperando mais 
rapidamente do que mui-

tos países em desenvolvimento. 
A  pandemia inverte o sentido do 
que vinha ocorrendo, que era a 
convergência, quando a diferença 
de renda entre as economias mais 
ricas e mais pobres diminui.

Pesquisadores do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) analisaram a 
experiência da América Latina antes 
da Covid-19. Para medir a convergên-
cia, foi utilizada a relação entre o PIB 
per capita dos países latino-america-
nos e o dos Estados Unidos.

A taxa de convergência média 
para a América Latina em 2019 
era de cerca de 25% (ou seja, ¼ do 
PIB per capita nos EUA). Brasil e 
Colômbia tinham taxas próximas 
a essa média. A taxa de conver-
gência mais alta foi a do Panamá, 
duas vezes a média regional.

O FMI analisou os índices em 
2019 em relação ao quanto eles 
mudaram ao longo do tempo. 
Embora alguns países caminhem 
na direção certa, a maioria não; 
experimenta uma melhoria limi-
tada ou nenhuma melhoria. A ve-
locidade média de convergência 

para a América Latina é de apenas 
0,5 ponto percentual por década. 
“Nessa velocidade, levará séculos 
para que os países latino-america-
nos alcancem os padrões de vida 
dos Estados Unidos”, destacam 
os pesquisadores do Fundo.

Além disso, cerca de metade 
dos países da América Latina ti-
veram uma velocidade de conver-
gência negativa, com a Venezuela 
apresentando o desvio mais forte. 
Panamá, Chile, República Domi-
nicana e, em menor grau, Uru-
guai, Costa Rica e Peru tiveram 
melhoras mais destacadas.

STF restabelece 
obrigação de 
passaporte de 
vacina no Rio

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, restabeleceu o decreto da 
Prefeitura do Rio de Janeiro que 
exige a apresentação do passapor-
te de vacinação contra Covid-19 
para acessar locais fechados.

O decreto havia sido suspenso 
na quarta-feira por uma decisão 
do desembargador Paulo Rangel, 
do Tribunal de Justiça (TJRJ), em 
habeas corpus de uma pessoa que 
argumentou cerceamento de li-
berdade de locomoção.

Fux analisou recurso da Procu-
radoria e reafirmou a posição do 
STF no sentido de que governa-
dores e prefeitos têm competên-
cia para estabelecer medidas sani-
tárias para enfrentar a pandemia.

Leilão arremata 
energia nova 
de fontes
mais caras

Embora o Leilão de Energia 
Nova realizado nesta quinta-feira 
pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE), em 
São Paulo, tenha aumentado a 
contratação das fontes renováveis 
mais baratas, como solar e eólica, 
o volume arrematado de fontes 
mais caras (biomassa) ainda foi 
maior no certame, o que traz um 
sinal de alerta para o Governo Fe-
deral e para os consumidores.

A advertência foi feita pela 
Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar). “O 
volume contratado foi, contu-
do, muito baixo em comparação 
com o número elevadíssimo de 
projetos participantes do leilão, 
produzindo preços-médios abai-
xo da referência para a fonte so-
lar fotovoltaica, o que demonstra 
uma alta capacidade competitiva 
da fonte, mesmo em momentos 
de turbulência macroeconômica”, 
comenta o presidente-executivo 
da entidade, Rodrigo Sauaia.

Com um deságio de 12,63% 
em relação ao preço inicial de 
R$ 191/MWh, a fonte solar atin-
giu um preço médio de venda de 
energia elétrica de R$ 166,89/
MWh, pouco acima da fonte eó-
lica, que ficou em R$ 160,36/
MWh. Biomassa fechou em R$ 
271,26/MWh, e resíduos sólidos, 
R$ 549,35/MWh. O valor médio 
ficou em R$ 238,37/MWh.

Foto FAO
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Nos bastidores da imprensa escrita

Resgate da cidadania

Por Paulo Alonso

O jornalista Barbosa 
Lima Sobrinho, 
se vivo estivesse, 

estaria feliz ao ler o livro 
Memórias da Imprensa Escrita, 
que reúne histórias saboro-
sas de grandes jornalistas 
que, como escreve, no pre-
fácio, Domingos Meirel-
les, vasculharam os cantos 
escuros do passado e dis-
correram histórias jamais 
contadas, juntando fiapos 
de episódios da imprensa 
contemporânea que perma-
necem intocados na memó-
ria afetiva dos personagens 
que dão corpo e alma a 
esse fascinante trabalho de 
pesquisa, apurado, escrito e 
reunido pelo jornalista Aziz 
Ahmed, que atuou até 2013 
e por 32 anos no Jornal do 
Commercio, pertencente aos 
Diários Associados.

Barbosa Lima Sobrinho 
e Domingos Meirelles pre-
sidiram a Associação Bra-
sileira de Imprensa. O pri-
meiro exerceu o comando 
da ABI, nos períodos de 
1926 a 1927; 1930 a 1932; 
a presidência do Conselho 
Administrativo, de 1974 a 
1977; e, novamente, a pre-
sidência, de 1978 a 2000. Já 
Meirelles atuou, de 2014 a 
2019, como seu presidente. 
Ambos sempre lutaram pela 
independência da imprensa, 
pela liberdade de expressão, 
pela defesa intransigente 
dos direitos humanos, con-
tra a tirania e a ditadura.

Marcelo Monteiro, o 
Marcelinho, uma lenda do 
jornalismo, é o criador da 
ilustração da capa do livro, 
que apresenta, em preto e 
branco, um profissional da 
imprensa em sua mesa de 
trabalho, frente a uma an-
tiga máquina de escrever, 
com o colarinho aberto e a 
gravata em desalinho. Um 

luxo! Para ele, não existe 
atividade mais prazerosa 
para o ser humano do que 
aquela que exige um esfor-
ço, por mínimo que seja, de 
criatividade.

Marcelo Monteiro co-
meçou no Globo, em 1961 e 
onde está até hoje, e, desde 
então, passeou por pratica-
mente todas as vertentes de 
sua arte, fazendo charges, 
cartuns, ilustrações para 
reportagens. São dele os 
traços que transformaram 
em imagens conhecidas os 
inesquecíveis personagens 
criados por Nélson Ro-
drigues em suas crônicas 
— como a Cabra Vadia, o 
Sobrenatural de Almeida, a 
Grã-Fina, o Fantasma de 66 
e tantos outros. Ele não re-
nuncia à técnica de desenho 
que adotou desde o início 
da carreira: pincel, nanquim 
e água (eventualmente, um 
guache quando precisa co-
lorir um trabalho). Ele tam-
bém é um mestre em cola-
gens de desenhos feitos em 
bico de pena, uma técnica à 
qual, de forma notável, re-
corre com frequência.

Pelas 316 páginas des-
se extraordinário livro são 
contadas histórias pelos 
jornalistas Gilson Campos, 
Milton Coelho da Graça, 
Luis Edgar de Andrade, 
Miranda Jordão, Fuad Ata-
la, José Silveira, Nilo Dan-
te, José Alves Pinheiro Jr, 
Cícero Sandroni, Arnaldo 
Niskier, Jarbas Domingues, 
Walter Fontoura, Nelson 
Lemos, Fernando Carlos 
de Andrade, Nilson Lage, 
Paulo Jerônimo de Souza, 
Pery Cotta, Henrique Ca-
ban, Jomar Pereira da Sil-
va, JB Serra e Gurgel, Tel-
mo Wamblier, Aristóteles 
Drummond, Anna Maria 
Ramalho, Aluízio Mara-
nhão, Bruno Thys e Ricar-
do Boechat, que daria o seu 

último depoimento, ocu-
pando 30 páginas da obra.

O livro do jornalista Aziz 
Ahmed, com projeto e de-
sign de Claudia Gonzaga, 
traz grandes revelações, 
reproduz o cotidiano das 
antigas redações e narra 
memórias desses 26 jorna-
listas sobre os bastidores e 
histórias da imprensa dos 
anos 1950 até o início deste 
século. Esses profissionais 
viveram durante uma fase 
conturbada da História do 
Brasil e, em ricos depoi-
mentos, trazem à tona fatos 
populares, mas sob uma no-
va perspectiva. Esse livro, 
uma obra que deve servir 
como fonte de pesquisa pa-
ra alunos e professores de 
jornalismo, é inspirado na 
própria experiência de Aziz 
Ahmed e é escrito em for-
ma de notas de coluna.

Outra curiosidade é que 
o leitor não precisa ler es-
sa obra do começo ao fim, 
como se estivesse devoran-
do um livro tradicional. Na 
realidade, se quiser, o leitor 
poderá ir escolhendo o pro-
fissional que desejar ler, de 
forma aleatória, sem preju-
ízo do conteúdo editorial, 
pois os capítulos, ou seja, 
os depoimentos de cada um 
deles, não são sequenciais, 
para o desenvolvimento e 
entendimento da narrativa.

O livro, de acordo com 
Domingos Meirelles, tem 
uma relevância que trans-
cendeu a proposta original 
e tornou-se uma obra de 
leitura obrigatória. “Ele re-
produz o cotidiano das an-
tigas redações. Revela, com 
delicadeza de sentimentos, 
o ambiente romântico de 
um dos momentos mais 
faiscantes da imprensa con-
temporânea. Fala sobre de-
sejos e fantasias que perpas-
saram as vidas de gerações 
inteiras de profissionais. 

Acho que o grande mérito 
do livro está justamente em 
ter conseguido capturar es-
se clima do qual tanto nos 
orgulhávamos e que parece 
haver se perdido para sem-
pre.”

Na apresentação de Me-
mórias da Imprensa Escrita, 
Aziz Ahmed faz várias e in-
trigantes considerações ao 
leitor, desmitificando fatos. 
Quantas vezes a gente já 
ouviu alguém, mesmo jor-
nalistas bem informados, 
afirmar que De Gaulle disse 
que “o Brasil não é um país 
sério”? Pois o ex-presidente 
francês jamais pronunciou 
essa frase. É fake news.

O leitor também vai ficar 
sabendo que o governador 
da Guanabara Carlos La-
cerda, antes de tornar-se 
um dos mais poderosos po-
líticos brasileiros, queria ser 
autor de novelas; que a po-
lícia acabou com uma festa 
oferecida ao presidente Jo-
hn Kennedy no dia da sua 
posse, atendendo a denún-
cia de um cidadão anônimo, 
incomodado com o baru-
lho; que, por uma ordem do 
governo militar, 1 milhão e 
200 mil exemplares de um 
suplemento produzido pelo 
Jornal do Commercio do Rio, 
para serem encartados nos 
jornais dos Diários Associa-
dos, foram jogados no lixo; 
vai saber, pela percepção de 
um famoso colunista, que 
o dinheiro mudou de mãos 
e como o pragmatismo de 
Roberto Marinho levou O 
Globo a vencer a soberba de 
Nascimento Brito na dispu-
ta de mercado com o Jornal 
do Brasil.

E ainda, pelo relato afe-
tivo de seus principais co-
laboradores, vai conhecer 
como era o convívio com 
Samuel Wainer, Adolpho 
Bloch, Evandro Carlos de 
Andrade e Ibrahim Sued, 

assim como as rusgas de 
Zózimo Barrozo do Ama-
ral e Ricardo Boechat e as 
diferenças de estilo entre 
Barbosa Lima Sobrinho e 
Austregésilo de Athayde. E 
muito dos bastidores da po-
lítica brasileira.

Aziz Ahmed é carioca 
de Vila Isabel e começou 
a carreira jornalística, em 
1961, no Correio da Manhã, 
foi chefe de reportagem de 
O Globo e da Última Hora, 
onde também foi editor e 
diretor da sucursal em Bra-
sília. Dirigiu o Jornal do Com-
mercio, de 1979 até 2013, e lá 
também tinha uma coluna 
diária. Foi colunista no jor-
nal O Povo do Rio e editor-
-chefe do jornal comunitá-
rio A Voz de Rio das Pedras.

Atuou como jurado do 
Prêmio Esso de Jornalismo 
em quatro oportunidades. 
Paralelamente, exerceu al-
guns cargos públicos, como 
secretário-geral da Junta 
Comercial do Estado, chefe 
da Comunicação Social da 
Prefeitura do Rio de Janeiro 
(gestão Jamil Haddad), vice-
-presidente do Conselho de 
Contribuintes do Município 
do Rio de Janeiro (gestão 
Marcello Alencar), assessor 
de imprensa dos festivais 
internacionais da Canção 
(com Augusto Marzagão), 
assessor de imprensa dos 
Ministérios da Agricultura 
(gestão Ney Braga), da Pre-
vidência Social (ministro 
Nascimento e Silva) e vogal 
representante do Estado 
na Junta Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro nos 
governos Leonel Brizola, 
Marcello Alencar e Garoti-
nho.

Em 1994, lançou livro O 
Calvário de Sônia Angel, que 
escreveu a partir da narra-
tiva do professor João Luiz 
de Moraes, pai dessa cara-
-pintada dos anos rebeldes, 

morta, aos 27 anos, nos 
porões da ditadura, e o pre-
fácio do Alcorão, traduzido 
por Mansour Challita.

Aziz Ahmed é um jor-
nalista dos mais notáveis e 
sempre exerceu a profissão 
com retidão e comprome-
timento com a integridade 
da notícia. Como articulista 
do Jornal do Commercio, pu-
de acompanhar o trabalho 
por ele desenvolvido na-
quele periódico tradicio-
nal. No caminhar da vida, 
estivemos juntos também 
no Centro Universitário da 
Cidade, quando ele promo-
veu uma bela parceria da 
Instituição com o Jornal do 
Commercio, por meio da qual 
os alunos do oitavo período 
de jornalismo escreviam e 
editavam uma página sema-
nal no jornal, sob a sua su-
pervisão, uma vez que ele, 
na ocasião, emprestava seu 
talento como professor da 
universidade.

Esse mesmo jornalista e 
mestre me brindou com es-
sa robusta obra, com um au-
tógrafo dos mais honrosos.  
Esse livro, pela sua relevân-
cia, importância jornalística 
e histórica, deve ser adota-
do como bibliografia em to-
dos os cursos de jornalismo 
do país. Com ele, os futuros 
jornalistas conhecerão um 
pouco dos bastidores da im-
prensa, sob o olhar atento 
de quem ajudou a construir 
e a pavimentar os caminhos 
da comunicação. Afinal, 
Memórias da Imprensa Escrita 
mergulha nos bastidores da 
imprensa desde a época dos 
anos dourados, atravessan-
do os anos rebeldes e os de 
chumbo, até chegar a estes 
novos tempos de incerteza 
quanto ao futuro da mídia 
impressa.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.

Por Paiva Netto

Originário da cam-
panha permanen-
te da Legião da 

Boa Vontade contra a fome 
e pela cidadania – lançada 
pelo saudoso fundador da 
LBV, Alziro Zarur (1914–
1979), no fim da década de 
1940, com a popular “Sopa 
dos Pobres” – o programa 
socioeducativo Ronda da 

Caridade da LBV, lançado 
em 1º de setembro de 1962, 
completou mais um ano de 
atuação.

Tive o privilégio de par-
ticipar da Ronda inaugu-
ral, no Rio de Janeiro/RJ. 
Guardo, até os dias de hoje, 
aquele espírito do come-
ço, perseverando e tendo a 
honra de ver multiplicada 
esta equipe que, diuturna-
mente, levanta das calça-

das brasileiros iguais a nós. 
Lembro-me de que nessa 
ocasião completava-se o 
23º ano do início da Segun-
da Guerra Mundial, quan-
do Hitler (1889–1945) 
invadiu a Polônia. Com a 
Ronda da LBV, se fez e se 
faz o contrário: proclama-
-se a “guerra” contra o de-
samparo, a deseducação e a 
miséria.

Com o passar do tempo, 

aprimoramos a iniciativa, 
adequando-a aos parâme-
tros da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS). 
Hoje, as ações desenvolvi-
das com as famílias visam à 
aquisição do conhecimento 
de seus deveres e direitos, à 
percepção de oportunida-
des e à melhoria das práti-
cas comunitárias, com vista 
a aumentar a qualidade de 
vida das gentes por meio de 

palestras educativas, entrega 
de refeições e/ou alimentos 
não perecíveis e oficinas de 
incentivo à busca de novos 
conhecimentos, de forma 
que as pessoas atendidas 
possam exercer efetivamen-
te a cidadania plena.

São realizadas, também, 
atividades lúdicas que es-
timulam boas atitudes e o 
relacionamento dentro do 
grupo, sem esquecer a pre-

ce no lar, que traz o confor-
to espiritual tão necessário 
nos momentos difíceis.

Minha homenagem a to-
dos os voluntários da Equi-
pe Legionária Altruística e 
Ecumênica, que se dedica 
a amenizar o sofrimento 
alheio, de modo que viva-
mos um mundo melhor.

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.
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Acertou em cheio

A retomada do Museu do Carnaval, no Sambódromo, 
para o segundo semestre de 2022, pela Prefeitura do 

Rio, é uma medida acertada para valorizar a Passarela do 
Samba, fora do evento oficial.

Eleições autárquicas  
em Portugal

Embora tenha saído mais uma vez vitorioso, no geral, 
o Partido Socialista perdeu 3 cidades importantes, aliás, 
vitais: Lisboa, Porto e Coimbra. A diferença foi pouca e 
houve muita abstenção. Há um movimento para tornar o 
voto obrigatório.

Niterói prioriza vacinados

Estabelecimentos com funcionários vacinados vão gan-
har uma chancela da Prefeitura de Niterói. Clientes vão ter 
mais segurança. Viva!

MHN, um exemplo  
do Rio que funciona

O Museu Histórico Nacional, que está novamente 
aberto para visitação está de parabéns. Atendimento nota 
dez, todos os protocolos de segurança, e a exposição Gra-
nado, um luxo só. Enquanto isso, o MAR, com filas com 
aglomeração no sábado...

Vice mulher

Estão avançadas as conversas com Dória para que 
Luiza Trajano seja sua possível vice. Eles têm conversado 
bastante por telefone e mensagens de texto.

Novo livro

Daniel Brunet lança no dia 21 de outubro, pela editora 
Vida, Descubra sua mensagem e multiplique seguidores, que des-
venda a estratégia de comunicação de Jesus.

Pensamento da semana

“Viva cada momento com intensidade e alegria. Deixe 
que a liberdade de cada um lhe ajude a construir um novo 
momento. Não exija nada, deixe acontecer e respeite a 
personalidade de quem está ao seu lado. Para que alguém 
seja mais presente, mostre que aquela pessoa pode voar 
e quando estiver com você é que o pouso momentâneo a 
faz feliz. Eu gosto da minha liberdade, mas busco en-
contrar uma outra que queira formar algo não pensado, 
mas sentido e almejado. No meu planejamento, eu quero 
incluir você, sem pressa, mas com respeito.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

RJ perdeu seis posições no ranking  
de competitividade nacional
São Paulo segue na 1ª colocação

O Estado do Rio de 
Janeiro perdeu 
seis posições e 

caiu para a 17ª colocação ge-
ral do Ranking de Competi-
tividade dos Estados 2021, 
divulgado nesta quinta-feira 
pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP). Realizado 
em parceria técnica com a 
Tendências Consultoria e a 
Seall, o ranking foi divulga-
do pela TV B3 e teve par-
ticipação de alguns gover-
nadores, o do RJ, Cláudio 
Bomfim de Castro e Silva, 
não participou.

Segundo a B3, um fator 
que influenciou na oscila-
ção das posições dos esta-
dos foi o acréscimo dos 13 
indicadores no ranking des-
te ano. De qualquer forma, 
assim como nas últimas se-
te edições, São Paulo segue 
na 1ª colocação. Do mesmo 
modo, Santa Catarina per-
manece na 2ª posição, Dis-
trito Federal na 3ª e Paraná 
na 4ª. 

“O Brasil às vezes perde 
tempo com inimigos ima-

ginários ao invés de en-
frentar os problemas reais, 
que se apresentam todos 
os dias na vida das pesso-
as. É desse mundo real que 
trata o Ranking de Com-
petitividade dos Estados. 
Nesta décima edição vai 
ficar ainda mais evidente 
que um governo compe-
titivo é aquele que usa in-
dicadores e metodologias 
para planejar, priorizar e 
executar políticas públicas 
sustentáveis, sobretudo 
com o novo recorte das 
nossas camadas ESG e 
ODS”, afirma Tadeu Bar-
ros, diretor-geral do CLP.

A maioria dos estados do 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
concentra-se na metade su-
perior do ranking, com os 
estados do Norte e Nordes-
te ocupando posições mais 
baixas. Ceará é o represen-
tante do Nordeste mais 
bem colocado (12ª), à fren-
te de Alagoas (13ª). E Ama-
zonas é o representante do 
Norte com melhor coloca-
ção (11ª). Os três últimos 

colocados foram Pará, Acre 
e Roraima. Nesta edição, 
Piauí saiu das últimas posi-
ções, passando da 26ª para a 
20ª colocação.

Ampliação

Na décima edição conse-
cutiva do Ranking de Com-
petitividade dos Estados, a 
avaliação das 27 unidades 
federativas foi ampliada de 
73 para 86 indicadores, dis-
tribuídos em dez pilares te-
máticos considerados fun-
damentais para a promoção 
da competitividade e me-
lhoria da gestão pública dos 
estados brasileiros: Infra-
estrutura, Sustentabilidade 
Social, Segurança Pública, 
Educação, Solidez Fiscal, 
Eficiência da Máquina Pú-
blica, Capital Humano, 
Sustentabilidade Ambien-
tal, Potencial de Mercado e 
Inovação.

Os novos indicadores 
foram acrescidos em três 
pilares específicos: Efici-
ência da Máquina Pública, 

Sustentabilidade Social e 
Sustentabilidade Ambien-
tal. Neste último, o levan-
tamento passa a avaliar 
indicadores como desma-
tamento e recuperação de 
áreas degradadas, enquanto 
a temática social leva em 
conta, a partir de agora, in-
dicadores como cobertura 
vacinal, obesidade e des-
nutrição infantil. Por fim, o 
estudo também incorporou 
temáticas essenciais como 
equidade de gênero e de 
remuneração na administra-
ção pública.

O Ranking de Competiti-
vidade dos Estados de 2021 
conta com novas camadas 
adaptadas aos parâmetros 
ESG e ODS, além de dados 
internacionais dos países 
membros da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). Desta forma, se 
mede o tamanho do desa-
fio dos estados sob a ótica 
internacional buscando-se 
boas práticas que possam 
ser aplicadas ao Brasil.

Estados podem atenuar efeitos  
negativos dos juros na economia  

O crescimento das 
disponibilidades 
de caixa nos go-

vernos estaduais mereceu 
destaque do Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) ao manter a 
previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto em 
4,8% em 2021, conforme 
edição anterior da Carta de 
Conjuntura, de junho pas-
sado, quando foi projetado  
um crescimento interanual 
de 4,6% no terceiro trimes-
tre deste ano.

Na divulgação, nesta 
quinta-feira, da Visão Ge-
ral da Conjuntura, análi-
se trimestral da economia 
brasileira, os pesquisadores 
consideram que a recupera-
ção da economia está atre-
lada ao avanço da vacinação 
contra a Covid-19 e à me-
lhora da dinâmica epide-
miológica.

De acordo ainda com os 
pesquisadores, o crescimen-
to de 1,1% nas despesas 
primárias estaduais, entre 
os primeiros semestres de 
2019 e 2021, em um qua-
dro de aumento real de re-
ceita de 6,5%, levou a um 
superávit primário em 2021 
substancialmente superior 

ao de 2019. Esse aumento 
permitiu o acúmulo de vo-
lumes significativos de dis-
ponibilidade de caixa que 
alcançaram, para o conjun-
to das unidades federativas, 
22% da Receita Corrente 
Líquida (RCL), contra uma 
média em torno de 15% da 
RCL observada nos anos 
anteriores.

O aumento, que equiva-
le a cerca de 0,6% do PIB, 
pode contribuir para uma 
expansão considerável do 
investimento dos governos 
estaduais, que atingiram, 
no biênio 2019-20, cerca 
de 0,5% do PIB. Porém, os 
governos estaduais deverão 
lidar adequadamente com 
os desafios de evitar que o 
robustecimento da liquidez 
seja absorvido em gastos 
obrigatórios e de identificar 
boas oportunidades de in-
vestimentos.

Esse possível crescimen-
to dos investimentos dos 
governos estaduais pode 
atenuar os impactos nega-
tivos do aumento dos juros 
sobre a atividade econô-
mica. “Apesar da política 
monetária mais apertada, a 
economia deve continuar 
a crescer em 2022 devido 

às boas perspectivas para 
os investimentos em capi-
tal físico e para a produção 
agropecuária – com nova 
safra recorde e retomada do 
crescimento da produção 
de carne bovina”, avaliou 
o diretor de Estudos e Po-
líticas Macroeconômicas do 
Ipea, José Ronaldo de José 
Ronaldo de Castro Souza 
Júnior.

Para 2022, a projeção 
para o crescimento acu-
mulado do PIB foi revis-
ta de 2% para 1,8%. Essa 
revisão se deu por conta 
do cenário macroeconô-
mico, com persistência da 
inflação em patamar ele-
vado, impactando o poder 
de compra da população, 
e com a consequente ne-
cessidade de um aperto 
monetário maior do que o 
esperado.

Em agosto, o endivida-
mento das famílias brasilei-
ras atingiu o pico histórico. 
Por outro lado, o crescimen-
to robusto do setor agrope-
cuário e o aumento da dis-
ponibilidade de caixa dos 
governos estaduais – que 
poderá ser utilizado para 
ampliar os investimentos 
– contribuíram para que a 

revisão para o próximo ano 
tenha sido pouco significa-
tiva.

Segundo o Ipea, a in-
flação brasileira segue 
pressionada pela desvalo-
rização cambial, alta dos 
preços internacionais das 
commodities e crise hídri-
ca. Para 2021, a projeção 
é de alta de 8,3% para o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e de 8,6% para o 
Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor (INPC). A 
variação em 12 meses do 
IPCA atingiu 9,68% em 
agosto deste ano.

No acumulado do ano, 
até agosto, o IPCA teve al-
ta de 5,67%, ultrapassando 
o limite da banda inflacio-
nária estipulada pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) para 2021 (5,25%). 
Para 2022 há expectativa 
de desaceleração da taxa 
de crescimento dos preços, 
tanto para o IPCA quanto 
para o INPC, em relação 
à alta projetada em 2021. 
Sendo assim, a inflação me-
dida pelo IPCA deve encer-
rar o ano de 2022 em 4,1%, 
levemente acima dos 3,9% 
estimados para o INPC.



Alerj pode barrar  
aumento do IPVA

O valor do IPVA de 2022 pode ser o mesmo cobrado 
este ano. A proposta, de autoria do deputado Sérgio 

Fernandes (PDT), que pede o congelamento do impos-
to, tramita na Alerj. O parlamentar argumenta que a 
falta de componentes para veículos novos valorizou os 
veículos usados na tabela Fipe, o que poderá resultar 
em aumentos de até 29% no valor do IPVA do ano que 
vem se essa elevação for levada em consideração pelo 
governo do Estado. Sergio Fernandes defende que os 
contribuintes não tiveram nem um índice de ganho e rea-
juste salarial, na pandemia e terão dificuldades para quitar 
o imposto, se houver reajuste.

Ceciliano é homenageado  
em Niterói

Esta semana, o presidente da Alerj, André Ceciliano 
(PT), recebeu o título de cidadão niteroiense em soleni-
dade na Câmara Municipal. A luta pelo desenvolvimen-
to do estado e dos municípios, inclusive Niterói, foi o 
motivo alegado pela vereadora Verônica Lima (PT) para 
a homenagem. Estiveram na solenidade diretores do PT; 
a deputada federal Benedita da Silva (PT); os deputados 
estaduais Waldeck Carneiro (PT) e Gilberto Palmares 
(PT); e os prefeitos de Niterói, Axel Grael (PDT), e de 
Maricá, Fabiano Horta (PT). Nas redes sociais, Ceciliano 
postou: “Junto com os mais de 516 mil niteroienses, agora 
eu sou um também. Orgulho me define nesta terça-feira 
(28), quando recebi oficialmente o título de Cidadão desta 
cidade linda.”

Axel Grael destaca  
liderança de Ceciliano

Em seu discurso na homenagem a André Ceciliano, o 
prefeito de Niterói, Axel Grael, aproveitou para mandar 
um recado: defendeu que a mesa montada no plenário da 
Câmara Municipal de Niterói para a homenagem reuniu “o 
que há de melhor na política”, com políticos eleitos por-
que representam ideias e trazem consigo uma trajetória. 
O prefeito ainda definiu Ceciliano como “um dos raros 
consensos em torno do nome de uma liderança política na 
atualidade”.

Comissão discute  
local para a Cearj

A Comissão da Região Metropolitana, da Alerj, quer 
buscar uma alternativa para a instalação da Central de 
Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Cearj). Esta 
semana foi realizada uma audiência pública conjunta com 
a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 
para discutir o local escolhido, o Campo do Bomba, em 
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O deputado 
Waldeck Carneiro (PT), presidente da Comissão, propôs 
uma visita ao local e uma reunião a fim de discutir alterna-
tivas de um novo lugar para o empreendimento.
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Em Porto do Açu é inaugurada  
2ª maior termelétrica do Brasil

A Gás Natural Açu 
(GNA) inaugurou 
nesta quinta-feira 

a sua primeira termelétrica 
no Porto do Açu, em São 
João da Barra, no norte flu-
minense. Presente ao even-
to, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, destacou que o em-
preendimento contribuirá 
para a segurança energética 
do país. “É essencial nesse 
momento, para que o país 
possa superar a maior es-
cassez hídrica de sua histó-
ria”, disse.

Segunda maior usina ter-
melétrica a gás natural do 
país, a GNA 1 tem 1.338 
megawatts (MW) de capa-
cidade instalada, suficiente 
para fornecer energia a 6 
milhões de residências, e vai 
contribuir para o Sistema 
Interligado Nacional (SIN), 
disse Bernardo Perseke, 
diretor-presidente da GNA.

No último dia 16, a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) liberou 
todas as unidades gerado-
ras que compõem a usina 
termelétrica (UTE) GNA 1 
para início da operação co-
mercial. Foram investidos 
no projeto R$ 5 bilhões que 
resultaram na geração de 12 
mil empregos, segundo a 
empresa.

Durante a solenidade, 
Perseke anunciou o início 
das obras da UTE GNA 2, 
com 1.700 MW de capaci-

dade instalada. Juntas, as 
duas usinas terão 3 mil MW, 
o que permitirá atender o 
consumo residencial dos es-
tados do Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais e Espírito Santo.

Segundo o diretor-pre-
sidente da GNA, esse será 
o maior complexo de gás e 
energia da América Latina.

O ministro Bento Albu-
querque aproveitou a oca-
sião para lembrar que du-
rante os mil dias do atual 
governo a capacidade de ge-
ração elétrica cresceu 15%, 
enquanto a capacidade de 
transmissão evoluiu 16%. 
Ele lembrou ainda que o 
governo federal realizou o 
maior leilão de petróleo e 
gás do mundo, em novem-
bro de 2019, que arrecadou 
R$ 84 bilhões em bônus de 
assinatura, contra R$ 60 bi-
lhões arrecadados até aque-
la data. O ministro destacou 
que os investimentos con-
tratados no setor de petró-
leo e gás atingiram R$ 420 
bilhões em mil dias, o cor-
respondente a 76% de todo 
o investimento do setor de 
infraestrutura do país.

Albuquerque mencionou 
ainda os leilões de energia 
como fundamentais para 
segurança do setor. “Para 
que daqui a quatro ou seis 
anos, nós não passemos por 
situações como essa de cri-
se hidroenergética”.

O ministro citou dois lei-
lões que serão realizados até 

o final do ano. O primeiro, 
em outubro, denominado 
leilão emergencial, visa ga-
rantir energia termelétrica 
de 2022 a 2025. “Com is-
so, vamos ter mais segu-
rança e contribuir para que 
os nossos reservatórios de 
água possam voltar a níveis 
normais”. Esse leilão emer-
gencial será importante 
também porque irá reduzir 
o custo da geração térmica, 
indicou o ministro.

Em dezembro, será rea-
lizado um leilão de reserva 
de capacidade. “Nós tere-
mos unidades geradoras 
de energia, boa parte delas 
termelétricas, que darão su-
porte ao sistema, em caso 
de necessidade, como a que 
estamos passando nesse 
momento de escassez”.

Segundo o ministro, as 
usinas a gás natural, como a 
GNA 1 inaugurada hoje, tem 
um custo mais baixo. “É esse 
tipo de empreendimento que 
nós queremos e vamos ter no 
leilão de reserva de capacida-
de. É isso que nós estamos 
buscando para que o consu-
midor brasileiro não tenha 
só segurança energética, mas 
tarifas mais baratas de ener-
gia para o desenvolvimento 
socioeconômico do país”.

De acordo com Albu-
querque, o presidente Jair 
Bolsonaro irá, em breve, a 
São João da Barra colocar a 
pedra fundamental da UTE 
GNA 2.

Recuperação

O governador do Rio 
de Janeiro, Claudio Castro, 
afirmou que a inauguração 
da GNA 1 é motivo de or-
gulho para o estado que, 
segundo ele, começa a dar 
sinais de recuperação eco-
nômica.

Castro afirmou que o 
ambiente jurídico e de ne-
gócios e o ambiente políti-
co estão fazendo com que 
o Rio de Janeiro, “depois 
de dez longos anos de pre-
juízo, possa enviar amanhã 
(1º) a Lei Orçamentária, 
sem nenhum real de déficit. 
Está aprendendo a gastar 
aquilo que ele arrecada”.

De acordo com o gover-
nador, o Rio de Janeiro é 
o terceiro estado que mais 
gerou emprego formal no 
país, nos últimos meses. 
Em julho, foram quase 18 
mil novas vagas com car-
teira assinada e, em agosto, 
o número chegou a 22.960 
novos postos de trabalho 
formais.

“Isso não cai do céu, mas 
resulta de uma mentalidade 
de Estado”, assegurou.

“A união entre os três 
níveis de governo e o Par-
lamento inaugura uma era 
colaborativa, para sentar à 
mesa e descobrir a melhor 
maneira de fazer com que 
o empreendedor e a popu-
lação tenham uma vida me-
lhor”, concluiu Castro.

Ministério da Justiça dá aval  
para maquiagem de produtos

O Ministério da Jus-
tiça e Segurança 
Pública estabele-

ceu novas regras para que 
as empresas informem aos 
consumidores, de forma 
clara e transparente, eventu-
ais reduções da quantidade 
de produtos embalados.

A Portaria 392 foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira 
e amplia de três para seis 
meses o tempo mínimo du-
rante o qual os fabricantes 
devem, obrigatoriamente, 
informar qualquer mudança 

quantitativa nos produtos 
que comercializam, inde-
pendentemente da alteração 
afetar o preço.

De acordo com o texto, 
eventuais mudanças deve-
rão estar sinalizadas na par-
te da frente da embalagem, 
com letras legíveis e gran-
des, em negrito e em cor 
contrastante com o fundo 
do rótulo.

A medida se aplica a 
itens como, por exemplo, 
biscoitos, refrigerantes, 
produtos de higiene pes-
soal e limpeza, dentre ou-

tros adquiridos em estabe-
lecimentos físicos. Além 
disso, os efeitos da por-
taria se aplicam também a 
produtos comercializados 
por meios eletrônicos.

Em nota, o ministério in-
formou que o objetivo da 
mudança é minimizar o ris-
co de o produto ser oferta-
do ao consumidor, simulta-
neamente, em duas versões, 
uma delas sem a devida 
declaração de alteração. De 
acordo com a pasta, com 
o passar dos anos e com a 
vulnerabilidade informacio-

nal, os consumidores se ha-
bituam com os padrões de 
quantidades e as alterações 
podem ser imperceptíveis, 
induzindo ao erro na deci-
são de compra.

Os fornecedores terão 
180 dias para se adequa-
rem às novas regras. Os que 
descumprirem as determi-
nações estarão sujeitos a 
sanções como multas, apre-
ensão dos produtos, proibi-
ção de fabricação, cassação 
de licença do estabeleci-
mento ou de atividade, den-
tre outras.

Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, deputado 
André Ceciliano e o prefeito de Niterói, Axel Grael
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS EMPREGADOS EDIT. LIVR. PUBL. CULTURAIS DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, sediada na Av. Presidente Vargas 
nº 633, sala nº 1.521/1522, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.071-004, vem 
CONVOCAR os empregados da categoria profissional para Assembleia Geral 
Extraordinária realizada via plataforma Zoom ou outra que comporte o número 
adequado de participantes, conforme previsto na Lei 14.010/2020 em seu art. 
12, devido situação de pandemia ainda ser considerada vigente. Assim os 
profissionais deverão confirmar presença via e-mail seelriorj@gmail.com até 
às 8 horas de 04/10/2021, para recebimento de link de acesso à plataforma, 
que será realizada no dia 05 do mês de outubro de 2021, em primeira convo-
cação às 10h e, em segunda convocação às 10h30, para discussão e aprova-
ção da seguinte ordem do dia: Análise e aprovação da pauta de reivindicações 
com vistas a serem firmadas Convenções Coletivas de Trabalho a vigorar no 
período de 2021 a 2022, sua assinatura e a possibilidade de suscitar Dissídio 
Coletivo de Trabalho, caso resultem infrutíferas as negociações. Rio de Janei-
ro, 28 de setembro de 2021. Vicente Favilla Guimarães da Silva - Presidente.

AVISO DE LEILÃO
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio do Instituto
de Ciência e Tecnologia em Biomodelos - ICTB/FIOCRUZ, faz
saber que venderá, através do leiloeiro público Wilkerson Macha-
do dos Santos, bens permanentes inservíveis, usados e/ou su-
catas, de sua propriedade, em leilão no dia 04/11/2021, às 11h,
no site www.machadoleiloes.com.br, estando disponível edital
completo e catálogo no site e no escritório, Avenida Erasmo Braga
Nº. 227, Grupo 704, Centro/RJ. Tel: (21) 2533-7978.

ROBSON GOMES VIEIRA
Presidente da Comissão Especial de Alienação

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede 
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do 
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art. 
22, § único do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento 
Interno”), às 14:00 horas do dia 23 de setembro de 2021. 2. Convocação e 
Presença: A reunião foi convocada na forma prevista no Regimento Interno, 
estando presentes os seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias 
Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro 
de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela 
Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e discutir a 
respeito da seguinte ordem do dia: (i) proposta, a ser submetida à assembleia 
geral extraordinária da Companhia (“AGE”), de redução do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem 
o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos acionistas, na pro-
porção de sua participação no capital social, no montante de R$ 8,162451726 
por ação da Companhia, mediante, a critério do acionista: (a) o recebimento 
de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin S.A. (“Klabin”) 
atualmente de titularidade da Companhia; ou (b) pagamento em dinheiro, 
nos termos propostos pela Diretoria (“Redução de Capital”); (ii) proposta, 
a ser submetida à AGE, de alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social 
da Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia, em caso de 
aprovação da Redução de Capital; (iii) proposta, a ser submetida à AGE, de 
autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários 
para efetivar as deliberações acima; e (iv) convocação da AGE para deliberar 
sobre as matérias anteriores. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o 
exame e a discussão das matérias contidas na ordem do dia, os membros do 
Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas: (i) Aprovar a proposta, a ser submetida à AGE, de Redução do 
Capital, conforme a minuta da proposta da administração, a ser apresentada 
aos acionistas e que fica também arquivada na sede da Companhia. (i.1) Con-
signar que, nos termos apresentados pela Diretoria, a Redução de Capital: 
(a) se insere no contexto de otimização da estrutura societária e da estratégia 
de investimentos da Companhia, inclusive à luz da reforma tributária ora em 
discussão, no âmbito do qual a administração da Companhia entende que o 
seu capital social se torna excessivo; (b)  contribui para o equilíbrio do seu 
portfólio de investimentos e de sua estrutura de capital de forma mais alinhada 
ao seu planejamento estratégico de longo prazo; (c) deverá ser conduzida em 
conformidade com os artigos 173 e 174 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), estando sua efetividade sujeita 
ao prazo de oponibilidade de credores previsto na Lei das S.A.; (d) após 
efetivada, resultará na redução do capital social da Companhia no montante 
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem cancelamento de ações, 
passando dos atuais R$ 716.837.898,75 (setecentos e dezesseis milhões, 
oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco 
centavos) para R$ 616.837.898,75 (seiscentos e dezesseis milhões, oitocentos 
e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), 
dividido em 12.251.221 (doze milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos 
e vinte e uma) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal; 
(e) será realizada com restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua 
participação no capital social, no montante de R$ 8,162451726 por ação da 
Companhia, mediante, a critério do acionista: (e.1) a transferência e entrega 
de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin atualmente 
de titularidade da Companhia; ou (e.2) pagamento em dinheiro; (f) o proce-
dimento padrão a ser adotado será o recebimento das ações de emissão de 
Klabin, destinadas à formação de certificados de depósito de ações (“Units”) 
de emissão de Klabin, avaliados de acordo com o valor a ser registrado na 
contabilidade da Companhia em informações trimestrais de 30 de setembro 
de 2021 (e que resulta da aplicação do método de equivalência patrimonial 
do seu investimento em ações de emissão de Klabin), cabendo ao Conselho 
de Administração determinar o número exato de Units a serem entregues a 
cada ação da Companhia; e (g) deverá observar os procedimentos e prazos 
operacionais a serem oportunamente detalhados e informados aos acionis-
tas. (ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à AGE, de alteração do artigo 
5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social 
da Companhia, em caso de aprovação da Redução de Capital, conforme a 
minuta da proposta da administração, a ser apresentada aos acionistas, que 
fica arquivada na sede da Companhia. (ii.1) Consignar que, à luz da alteração 
ora proposta, em caso de aprovação da Redução de Capital, o artigo 5º, caput, 
do Estatuto Social da Companhia passaria a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º- O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 616.837.898,75 (seiscentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete 
mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), dividido em 
12.251.221 (doze milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e 
uma) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal”. (iii) Aprovar 
a proposta, a ser submetida à AGE, de autorização para os administradores 
praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima. 
(iv) Aprovar a convocação da AGE para deliberar sobre as matérias ora pro-
postas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos 
os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2021. Mesa: 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino 
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 29/09/2021 sob o nº 00004508819.

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021

I – DATA, HORA e LOCAL: dia 12 de fevereiro de 2021, às 16h 
(dezesseis horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de 
Janeiro S.A., situada na Avenida Rio Branco, nº 245, 6° andar, Centro, 
Rio de Janeiro, RJ, (...) II – MESA DOS TRABALHOS: Presidente: 
Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do Acionista 
Controlador; Secretário: Igor Barbosa Oliveira, Chefe de Gabinete da 
Presidência e responsável pela Secretaria de Governança da AGÊNCIA. 
III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas que 
representam a totalidade do capital social, afastado, portanto, eventual 
vício de convocação por força do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. IV 
– CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO A DISTÂNCIA: 
Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e 
informando tratar-se de assembleia digital, conforme disposto no art. 
121, Parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução Normativa DREI 
nº 81, de 10 de junho de 2020. A participação e a votação a distância dos 
senhores Acionistas ocorreram mediante atuação remota, via Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI-RJ, (...) V – ORDEM DO DIA: 1 – 
Reformulação do Conselho de Administração, para o atual mandato de 
2019/2021, (...); e 2 – Reformulação do Conselho Fiscal, para o atual 
mandato de 2019/2021, (...). VI – DELIBERAÇÃO: Por unanimidade 
de votos, os acionistas deliberaram, conforme instruído no Processo 
eletrônico SEI-220009/000027/2021: 1 – Pela reformulação do Conselho 
de Administração, para o atual mandato de 2019/2021, por meio das 
eleições dos seguintes membros do Conselho de Administração, 
(...): TALES JOSÉ DO COUTTO BOITEUX, (...); e, como membro 
independente, RODRIGO GOUVÊA GOMES DE CARVALHO, (...). O 
acionista majoritário indica o Conselheiro VINICIUS SARCIÁ ROCHA 
para exercer o cargo de Presidente e o Conselheiro TALES JOSÉ 
DO COUTTO BOITEUX para exercer o cargo de Vice-Presidente do 
Conselho de Administração. 2 – Reformulação do Conselho Fiscal, (...): 
2.1 – Pelas destituições dos seguintes membros do Conselho Fiscal: 
Conselheira Efetiva CHERYL BERNO e Conselheiro Efetivo SERGIO 
RICARDO CIAVOLIH MOTA; 2.2 – Pelo remanejamento do seguinte 
membro do Conselho Fiscal: STEPHANIE GUIMARÃES DA SILVA, de 
Conselheira Suplente para Conselheira Efetiva; e 2.3 – Pelas eleições 
dos seguintes membros do Conselho Fiscal, (...): (...), JOSÉ INÁCIO 
FERREIRA, (...); RILEY RODRIGUES DE OLIVEIRA, (...); e VIVIANNE 
DA SILVA PRIMO, (...) VII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, 
lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. (...) 
OBSERVAÇÕES: 1 – Este documento é parte transcrita da Ata lavrada 
no livro respectivo de Atas das Assembleias Gerais nº 4, fls. 80 a 82. 2 
– A Ata original relativa a este Extrato foi arquivada na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 17/6/2021 sob o nº 
00004086446. Igor Barbosa Oliveira – Secretário.

Agência Estadual de Fomento

EXTRATO DA ATA DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 15h30 
(quinze horas e trinta minutos), por meio do mecanismo de reunião 
eletrônica, conforme previsto no art. 13, §6º, do Estatuto Social da 
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) e 
art. 24 do Regimento Interno do colegiado, reuniu-se o Conselho de 
Administração da AgeRio com a presença do Sr. Presidente Interino 
Vinicius Sarciá Rocha, Sr. Vice-Presidente Interino Henrique de Castro 
Augusto Alvarenga e pelos Srs. Conselheiros André Luiz Vila Verde 
Oliveira da Silva e Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa. (...). 
1 Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente Interino do Conselho submeteu 
aos Senhores Conselheiros, na forma das disposições estatutárias que 
regem a matéria, especialmente art. 15, incisos XII e XIII, do Estatuto 
Social, bem como de acordo com os dispostos no inciso II do art. 142 da 
Lei nº 6.404/1976 (dispõe sobre as Sociedades por Ações) e no caput do 
art. 44 da Resolução CMN nº 4.557/2017 (dispõe sobre a estrutura de 
gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital), os 
seguintes assuntos da Ordem do Dia:
1.1 Destituição do Sr. Gilson da Silva Santos do cargo de Diretor da 
Diretoria Executiva.
1.2 (...)
2 DELIBERAÇÕES: Mediante votação por unanimidade, o Conselho 
de Administração assim delibera: (i) pela destituição do Sr. GILSON DA 
SILVA SANTOS do cargo de Diretor da Diretoria Executiva; (...)
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino do Conselho de 
Administração deu por encerrada a reunião. Eu, Igor Barbosa Oliveira, 
Chefe de Gabinete da Presidência – Secretaria de Governança, com 
o auxílio de Adriana Osório Caldeira, Assessora Especial do Gabinete 
da Presidência, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente 
Interino, pelo Vice-Presidente Interino e pelos Conselheiros. A Ata original 
relativa a este Extrato foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro – JUCERJA em 5/4/2021 sob o nº 00004043271.

Agência Estadual de Fomento

Clube de Investimento CESPINVEST
CNPJ nº 01.685.157/0001-60

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária  
a ser Realizada em 11 de Outubro de 2021

Ficam convocados os senhores cotistas do Clube de Investimentos 
CESPINVEST, inscrito no o CNPJ sob o nº 01.685.157/0001-60 (“Clube”), 
administrado pela CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda. (“Administradora”), inscrita no CNPJ sob o 
nº 02.671.743/0001-19, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada, em primeira convocação, às onze horas do dia onze de 
outubro de 2021 (11/10/2021), e, caso seja necessário, na eventualidade 
de não se atingir o quórum de instalação da primeira convocação, em 
segunda convocação, no mesmo dia, às doze horas, em ambos os casos, 
no edifício da sede social da Administradora, na Rua Gomes de Carvalho, 
n° 1.195, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguintes ordens do dia: (i) tomar 
conhecimento sobre o pedido de substituição dos serviços de Custodia e 
Controladoria do Clube, conforme formalização encaminhada pelo BANCO 
B3 S.A.. (ii) aprovar a nomeação de um novo prestador dos serviços de 
Custodia e Controladoria para o Clube e, caso não sejam apresentadas 
propostas para assumir tais funções, as mesmas serão assumidas pelo 
Administrador (ou empresas do Grupo do Administrador); (iii) caso seja 
aprovada a contratação de novo prestador de serviço, definir as etapas 
relativas à transferência dos serviços de Custodia e Controladoria do Clube e 
proceder com a alteração necessárias ao estatuto social do Clube; (iv) caso 
não sejam apresentadas propostas para assumir os serviços de Custodia 
e Controladoria do Clube e o Administrador (ou empresas do Grupo do 
Administrador) assuma as funções dos serviços de Custodia e Controladoria 
do Clube, definir as etapas relativas à transferência dos serviços de 
Custodia e Controladoria do Clube e proceder com a alteração necessárias 
ao estatuto social do Clube; O cotista poderá participar da Assembleia Geral 
Extraordinária pessoalmente ou por meio de procurador, caso em que a 
outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 
1 (um) ano e a correspondente procuração deverá conter indicação do lugar 
onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a 
data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 
conferidos. O cotista deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária 
munido de documento com foto que comprove sua identidade, ao passo que 
os procuradores deverão apresentar um documento com foto que comprove 
sua identidade e uma cópia de um documento do cotista. Para facilitar a 
organização dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, solicita-se ao 
cotista que pretenda ser representado por meio de procurador que deposite 
a procuração e um documento próprio na sede da Administradora com, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da Assembleia Geral 
Extraordinária, aos cuidados de Antonio Silva Júnior. Cópia da documentação 
poderá ser encaminhada para o seguinte endereço eletrônico: cespinvest@
cmcapital.com.br. Ressalta-se que os cotistas ou seus procuradores, se for 
o caso, poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária ainda que 
não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os 
documentos na abertura da Assembleia Geral Extraordinária. Uma cópia 
deste edital foi publicado no jornal Monitor Mercantil, na data de hoje, 
dia 1º de outubro de 2021 e encontra-se disponível na rede mundial de 
computadores, no seguinte endereço: https://cmcapital.com.br/securities-
services/cespinvest/. São Paulo, 1º de outubro de 2021. CM Capital Markets 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Crianças: lojistas 
estão otimistas  
com vendas apesar 
de preços caros

Governo do Rio e Cabo Frio Airport 
assinam acordo de cooperação

O Governo do Esta-
do do Rio - atra-
vés da Secretaria 

de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais 
- e o Cabo Frio Airport 
celebraram um Acordo de 
Cooperação Técnica, nesta 
quarta-feira, no Aeroporto 
de Cabo Frio.

Participaram da cerimô-
nia e assinaram o documen-
to o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia e Relações 
Internacionais, Vinicius 
Farah; o prefeito de Cabo 
Frio, José Bonifácio; e di-
retor geral e presidente do 
Cabo Frio Airport, Rodrigo 
Abreu.

O convênio tem como 
objetivo unificar esforços 
entre o Estado do Rio e o 
Aeroporto de Cabo Frio 
para consolidar o Cabo Frio 
Airport como ativo funda-
mental de infraestrutura da 
cadeia logística de comércio 
exterior, armazenagem e 
distribuição de cargas, além 
de movimentação de passa-
geiros. Tais elementos são 
essenciais para reafirmar a 
qualificação do Rio como 
“hub” logístico brasileiro.

Para a formalização do 
acordo, considerou-se a 
estrutura logística eficien-
te, moderna e competitiva 
do Cabo Frio Airport, que 
oferece aeroporto interna-
cional, área alfandegada, 
armazém geral, câmaras 
frigoríficas e base de heli-
cópteros, além de parque 
de abastecimento de aero-
naves. As condições privi-
legiadas da cidade de Cabo 
Frio também fizeram a dife-
rença. Além de ser um dos 
principais pontos turísticos 
do Rio, oferece infraestru-
tura consistente e apta para 
a integração da malha logís-
tica de cargas do estado.

De acordo com o diretor 
geral e presidente do Ca-
bo Frio Airport, Rodrigo 
Abreu, entre os benefícios 
da assinatura do acordo pa-
ra a cidade, estão a chegada 
de investidores para estabe-
lecerem negócios no Polo 
Industrial e de empresas de 
comércio exterior (tradings) 
para importarem através de 
Cabo Frio.

“A expectativa é de que 
a parceria com o Governo 
Estadual irá acelerar o de-
senvolvimento da região, 
atraindo empresas de co-

mércio exterior e importa-
doras, além de transporta-
doras, gerando empregos 
diretos e maior recolhimen-
to de tributos. Também 
podemos pontuar a divul-
gação de Cabo Frio como 
ambiente de negócios e o 
aumento das rotas aéreas 
para a cidade”, comenta 
Rodrigo.

Segundo o diretor, “o 
Aeroporto de Cabo Frio 
vem se consolidando como 
um ecossistema de negó-
cios e, em pouco tempo, se-
rá um dos catalisadores do 
desenvolvimento industrial 
da cidade”, finaliza.

Plano de Trabalho

O convênio prevê a cria-
ção de um plano de plane-
jamento estratégico, reali-
zação de estudos e projetos 
para integração e utilização 
conjunta dos recursos de 
infraestrutura disponíveis. 
Para acompanhamento do 
acordo, que tem validade 
de dois anos, será criado o 
Grupo Gestor do Acordo, 
composto por gestores pre-
viamente definidos e nome-
ados por cada uma das par-
tes envolvidas. O grupo irá 

acompanhar o andamento 
das atividades propostas no 
convênio.

Inaugurado em 1997, 
o aeroporto foi ampliado 
em 2001, tendo a segunda 
maior pista do estado. Hoje, 
recebe voos comerciais de 
passageiros das empresas 
Azul e Gol, voos comerciais 
de carga da Latam, voos 
internacionais fretados de 
passageiros e carga, além de 
aviação geral (voos particu-
lares) e offshore (voos de 
helicópteros para as plata-
formas de petróleo).

O aeroporto de Cabo 
Frio é o primeiro aeroporto 
público com gestão privada 
no Brasil, e está habilitado 
a operar grandes aeronaves 
cargueiras e de passageiros, 
com capacidade de movi-
mentação de 570 mil passa-
geiros por ano.

O aeroporto tem loca-
lização estratégica não só 
para a atividade turística 
na Costa do Sol (o equipa-
mento está no entorno das 
belíssimas praias da região), 
mas também para o desem-
barque de insumos e imple-
mentos para a indústria de 
óleo e gás, muito forte na 
região.

As vendas do comér-
cio paulista para o 
Dia das Crianças 

devem crescer 3% em rela-
ção ao ano passado, aponta 
levantamento da Federação 
das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas de São Paulo. 
Foram feitas consultas às 
principais Câmaras de Di-
rigentes Lojistas do estado. 
Segundo a entidade, esta é 
a terceira data mais impor-
tante do ano para o varejo 
nacional.

Com a diminuição das 
restrições ao comércio em 
razão da pandemia de co-
vid-19, a estimativa dos lojis-
tas é que o volume de vendas 
seja maior nas lojas físicas 
do que no e-commerce, di-
ferentemente do ano pas-
sado. Os shoppings devem 

concentrar boa parte (70%) 
do comércio presencial.

O setor de brinquedos, 
seguido pelo de eletrônicos 
e de vestuário, devem ser os 
mais procurados. O perfil 
do consumidor é formado 
por familiares que costu-
mam presentear nesse pe-
ríodo, contribuindo para o 
balanço do setor no final do 
semestre.

Os comerciantes apos-
tam que o Dia das Crianças 
deve antecipar o compor-
tamento do consumidor 
para o cenário de compras 
das festas de final de ano. A 
federação aposta ainda em 
ações por parte dos lojistas 
que estimulem e facilitem 
as vendas, como descontos, 
promoções e facilidade nas 
formas de pagamento.
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S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 33.115.817/0001-64

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2020 2019 2020 2019 

Ativo Circulante   
Caixa e Equivalentes de Caixa  63.249  37.089  182.313  105.110 
Contas a Receber  215.215  168.763  109.828  100.347 
Estoques  137.027  159.575  153.674  172.232 
Ativo Fiscal Corrente  77.901  37.869  83.589  42.821 
Outros Créditos  67.505  3.642  78.175  12.413 
Total do Ativo Circulante  560.897  406.938  607.579  432.923 
Ativo Não Circulante
Contas a Receber - Partes Relacionadas  560  294  48  48 
Créditos com Partes Relacionadas  107.224  87.011  107.233  87.019 
Depósitos Judiciais  8.696  6.500  9.775  7.590 
Outros Créditos  –  60.427  –  60.427 
Investimentos  63.367  44.296  99  99 
Imobilizado  57.726  55.261  74.949  69.639 
Intangível  257  361  266  372 
Total do Ativo Não Circulante  237.830  254.150  192.370  225.194 
Total do Ativo  798.727  661.088  799.949  658.117 

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2020 2019 2020 2019 

Passivo Circulante
Fornecedores 30.200 25.482 35.647 27.254
Fornecedores - Partes Relacionadas 24.154 15.714 10.849 5.649
Empréstimos e Financiamentos 5.249 321 6.932 321
Empréstimos com Partes Relacionadas  14  20 54 232
Passivo Fiscal Corrente  13.804  11.756 18.448 14.948
Obrigações Trabalhistas e Sociais  15.953  12.367 18.231 14.249
Outros  1.332  121 1.735 155
Total do Passivo Circulante  90.706  65.781  91.896  62.808 
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos  507  –  507  – 
Empréstimos com Partes Relacionadas  291.015  225.719  291.015  225.719 
Provisão para Contingências  88.858  81.830  88.887  81.830 
Passivo Fiscal Não Corrente  8.357  11.633  8.357  11.633 
Outros  3.617  3.619  3.620  3.621 
Total do Passivo Não Circulante  392.354  322.801  392.386  322.803 
Patrimônio Líquido       
Capital Social  255.725  255.725  240.637  240.637 
Ações em Tesouraria  (7.030)  (7.030)  (6.615)  (6.615)
Reserva Legal  6.586  4.428  6.197  4.166 
Reserva de Capital  31.869  –  29.989  – 
Reserva de Lucros  28.517  19.383  26.832  18.237 
Patrimônio Líquido antes da participação de não controladores  315.667  272.506  297.040  256.425 
Participação de Não Controladores  –  –  18.627  16.081 
Total do Patrimônio Líquido  315.667  272.506  315.667  272.506 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  798.727  661.088  799.949  658.117 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2020 2019 2020 2019

Receita Operacional Líquida  669.251  560.637  710.510  594.835 
Custo dos Produtos Vendidos  (425.472)  (363.835)  (407.871)  (350.122)
Lucro Bruto  243.779  196.802  302.639  244.713 
(Despesas)/Receitas Operacionais
Despesas com Vendas  (52.634)  (47.438)  (59.360)  (53.637)
Despesas com Pessoal  (92.816)  (78.102)  (110.902)  (93.290)
Despesas Gerais e Administrativas  (67.808)  (59.750)  (78.140)  (71.983)
Resultado de Equivalência Patrimonial  19.071  14.805  –  – 
Outras (Despesas)/Receitas Operacionais  19.257  9.415  18.567  8.912 

 (174.930)  (161.070)  (229.835)  (209.998)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro  68.849  35.732  72.804  34.715 
Receitas e (despesas) financeiras, líquidas
Receitas Financeiras  120.647  58.227  126.113  67.868 
Despesas Financeiras  (126.740)  (63.966)  (130.541)  (67.127)
Resultado Financeiro Líquido  (6.093)  (5.739)  (4.428)  741 
Resultado Antes dos Impostos  62.756  29.993  68.376  35.456 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (19.595)  (4.762)  (25.215)  (10.223)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  43.161  25.231  43.161  25.233 
Participação de Não Controladores  –  –  –  (2)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Consolidado  43.161  25.231  43.161  25.231 
Atribuível à:
Acionistas Controladores  –  –  40.614  23.742 
Acionistas Não Controladores  –  –  2.547  1.489 
Quantidade de ações 1.789.227.564 1.789.227.564 1.789.227.564 1.789.227.564
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$  0,02  0,01  0,02  0,01 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2020 2019 2020 2019

Lucro Líquido do Exercício  43.161  25.231  43.161  25.231 
Outros resultados abrangentes  –  –  –  – 
Resultado Abrangente Total  43.161  25.231  43.161  25.231 
Atribuível à:
Acionistas Controladores  –  –  40.614  23.742 
Acionistas Não Controladores  –  –  2.547  1.489 

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2020 2019 2020 2019

RECEITAS
Receita bruta líquida de devoluções  810.502  686.719  857.520  725.122 
Outras Receitas Operacionais  9.486  9.668  10.208  10.627 
Constituição (Reversão) e Provisão Estimada para Créditos de
  Liquidação Duvidosa (PECLD)  906  (826)  3.524  (1.602)
Resultados (Receitas/Despesas) não Operacionais  33  3.201  61  3.201 

 820.927  698.762  871.313  737.348 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Matéria Prima Consumida  (131.268)  (123.872)  (161.673)  (148.932)
Insumos em Geral  (221.304)  (170.488)  (169.021)  (124.417)
Utilidades (energia elétrica, água, gás, outros)  (21.711)  (24.370)  (23.879)  (25.876)
Serviços de Terceiros  (17.388)  (14.267)  (18.532)  (15.526)
Despesas Operacionais Incorridas com Terceiros  (85.895)  (91.150)  (104.262)  (107.356)

 (477.566)  (424.147)  (477.367)  (422.107)
VALOR ADICIONADO BRUTO  343.361  274.615  393.946  315.241 
Depreciação/Amortização  (10.490)  (9.390)  (12.094)  (11.011)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PELA ENTIDADE  332.871  265.225  381.852  304.230 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receita Financeira 120.647 58.227 126.113 67.868
Resultado de Equivalência Patrimonial-(R.E.P.) 19.071 14.805  –  – 

 139.718  73.032  126.113  67.868 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  472.589  338.257  507.965  372.098 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e Encargos - Exceto INSS
Remuneração 135.957 119.722 158.903 141.296
Benefícios 34.305 30.135 39.543 35.095
F.G.T.S 10.215 8.800 11.981 10.401
Impostos, Taxas e Contribuições
Governo Federal-IRPJ-CSLL-INSS-CPRB-PIS-COFINS-IPI-IOF-
IRRF-Outros 80.965 49.969 83.484 54.045
Governo Estadual-ICMS-IPVA-Taxa de Incêndio-Outros 71.821 59.738 83.160 68.306
Governo Municipal-ISS-IPTU-Outros 1.012 1.057 1.080 1.106
Governo Estadual (RJ/PB)-Incentivo Fiscal-(ICMS)  (31.869)  (20.571)  (44.186)  (30.741)
Remuneração de Capitais de Terceiros
Despesas Financeiras 126.740 63.966 130.541 67.127
Aluguéis 283 210 301 229
Outros  (1)  –  (3)  – 
Remuneração de Capitais Próprios
Lucros retidos/Prejuízo do Exercício 43.161 25.231 43.161 25.232
Participação dos não controladores nos lucros retidos do exercício  –  –  – 2
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO  472.589  338.257  507.965  372.098 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Reserva Reserva Total do Participação Total do
Capital Ações em Reserva de de Prejuízos Patrimônio de não Patrimônio
Social Tesouraria Legal Capital Lucros Acumulados Líquido Controladores Consolidado

Saldo em 31/12/2018 255.725 (7.030) 3.166 – – (4.586) 247.275 (14.592) 232.683
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 25.231 25.231 (1.489) 23.742
Reserva Legal – – 1.262 – – (1.262) – – –
Retenção de Lucros – – – – 19.383 (19.383) – – –
Prejuízos Acumuldos – – – – – – – – –
Saldo em 31/12/2019 255.725 (7.030) 4.428 – 19.383 – 272.506 (16.081) 256.425
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 43.161 43.161 (2.546) 40.615
Reserva Legal – – 2.158 – – (2.158) – – –
Retenção de Lucros – – – – 41.003 (41.003) – – –
Reserva Isenção de
  Imposto - ICMS – – – 31.869 (31.869) – – – –
Saldo em 31/12/2020 255.725 (7.030) 6.586 31.869 28.517 – 315.667 (18.627) 297.040

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
Atividade Operacional 2020 2019 2020 2019
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  62.756  29.993  68.376  35.455 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os Recursos
 provenientes de atividades operacionais:
Depreciação/Amortização  10.490  9.390  12.094  11.011 
Resultado da Equivalência Patrimonial  (19.071)  (14.805)  –    –   
Reversão de Provisões-Honorários Advocatícios  (5.972)  (7.334)  (5.972)  (7.334)
Constituição (Reversão) de Provisão para Devedores Duvidosos, líquida  (906)  826  (3.524)  1.602 
Constituição de Provisão para Contingências, líquida  13.000  13.362  13.029  13.362 
Baixa (Perda) de Contas a Receber  11.853  8.067  17.223  11.140 
Baixa (Perda) de Estoques  –    269  –    269 
Receita de Materiais Bonificados  (239)  –    (363)  –   
Baixa do Ativo Imobilizado, líquido  12.761  3.822  12.920  3.823 
Variações Monetária e Cambial Líquida  68.043  8.714  68.798  8.714 
Juros sobre Empréstimos  76  (4)  79  (4)
Lucro Líquido Ajustado  152.791  52.300  182.660  78.038 
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo  (80.514)  (23.315)  (52.909)  (11.754)
Contas a Receber  (57.398)  (25.067)  (23.179)  (12.705)
Estoques  22.548  (22.113)  18.558  (23.463)
Ativo Fiscal Corrente  (40.032)  3.029  (40.768)  4.342 
Depósitos Judiciais  (2.196)  21.913  (2.185)  21.714 
Outros Créditos  (3.436)  (1.077)  (5.335)  (1.642)
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo  (4.537)  (21.816)  (7.505)  (35.208)
Fornecedores  4.718  2.063  8.393  1.034 
Fornecedores Partes Relacionadas  8.440  9.834  5.200  2.387 
Salários e Encargos Sociais  3.586  (362)  3.982  (592)
Passivo Fiscal Corrente  381  (24.955)  1.422  (24.644)
IR/CSLL  (19.595)  (4.762)  (24.805)  (10.234)
Passivo Fiscal Não Corrente  (3.276)  (3.276)  (3.276)  (3.276)
Outros Passivos  1.209  (358)  1.579  117 
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade Operacional  67.740  7.169  122.246  31.076 
Atividades de Investimento
Dividendos Recebidos  –    550  –    –   
Aquisição de Ativo Imobilizado  (25.594)  (15.552)  (30.200)  (15.670)
Aquisição de Ativo Intangível  (18)  (2)  (18)  (2)
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos  (25.612)  (15.004)  (30.218)  (15.672)
Atividades de Financiamento       
Empréstimos e Financiamentos  5.356  321  7.039  321 
Partes Relacionada - Captação (Concessão) de Empréstimos Líquido  (21.324)  6.904  (21.864)  6.382 
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Financiamentos  (15.968)  7.225  (14.825)  6.703 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  26.160  (610)  77.203  22.107 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  37.089  37.699  105.110  83.003 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  63.249  37.089  182.313  105.110 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  26.160  (610)  77.203  22.107 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - Contexto Operacional. A Companhia, com sede na Penha Circular - Rio de Janeiro, tem como atividade 
preponderante a  produção e comercialização de roupas íntimas, revendas de materiais de terceiros, bem como 
participação em outras sociedades. 2 - Apresentação das principais práticas contábeis. A Companhia optou  por 
elaborar  as demonstrações contábeis de 2020 de acordo com a legislação societária  modificada pela Lei nº 11.638/07 
e Lei nº 11.941/09 (Medida Provisória nº  449/08). As modificações  introduzidas pela referida legislação caracterizam-
se com mudança de práticas contábeis. a) Estimativas Contábeis - Ativos e passivos sujeitos a estimativas e 
premissas  incluem  provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências , mensuração de instrumentos 
financeiros em outras sociedades. b) Apuração de Resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo  regime 
de  competência  de exercícios. De acordo com a legislação societária alterada pela Lei  nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 
(Medida Provisória nº 449/08), o grupo de não operacional foi extinto . Dessa forma , as transações  estão sendo 
registradas em outras receitas (despesas) operacionais. 2.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa -  Consistem  em 
numerários mantidos em caixa, recursos em  contas bancárias e aplicações financeiras de livre movimentação. 2.2- 
Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Os títulos a receber são registrados e 
mantidos pelo valor nominal  dos títulos. Os créditos para liquidações  duvidosas é constituído em montante suficiente 
para cobertura  de risco dos valores a receber. 2.3- Estoques - São demonstrados ao custo médio de compra ou de 
fabricação, que não exceda ao valor de mercado ou de valor de realização. 2.4- Contas Correntes - São demonstrados 
pelo valor de custo ou  realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos financeiros  e as variações monetárias  
ou cambiais. 2.5- Investimentos - Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados pelo método de 
Equivalência Patrimonial e os demais investimentos estão demonstrados ao custo. 2.6- Imobilizado -  É  demonstrado 
ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação acumulada, calculada pelo método linear,  considerando 
a vida útil do bem. 2.7 - Passivo Circulante e Não Circulante -  São demonstrados por valores  conhecidos  ou 
calculáveis, acrescidos , quando aplicável, dos correspondentes encargos  e variações monetárias incorridas  até a 
data de encerramento  das demonstrações contábeis. 2.8 - Provisão para Contingências Fiscais -  A provisão para 
contingências é estabelecida por valores atualizados , referentes as questões trabalhistas e tributárias, em discussão 
nas instâncias administrativas ou judiciais, com base nas estimativas de perdas , estabelecidas pelos consultores 
jurídicos externos da Companhia. 

Guilherme Colonna Rosman - Diretor Presidente, CPF 854.903.857-15
Eva Goldman - Diretora Vice Presidente, CPF 468.281.097-91.

Claudemir Morais Rodrigues - Contador, CRC-RJ-075017/O-8, CPF 009.457.527-41

 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opínião.

PKF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES INDEPENDENTES - CRC Nº 2SP025652/O-0
LUIZ CARLOS DE CARVALHO - CONTADOR - CRC Nº 1SP197193/O-6 T-RJ

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para 
quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 11/06/2021. A Diretoria.

Concluído plano de Abertura de Dados CVM deste ano

Informes mensal, tri-
mestral e anual de 
fundos de investi-

mento imobiliário estão 
disponíveis no Portal de 
Dados Abertos da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM). Desde maio/2020, 
o Portal de Dados Abertos 
tem sido o canal de refe-
rência para download de 
informações cadastrais de 

participantes, disse a au-
tarquia.

Em continuidade ao cro-
nograma da CVM para este 
ano, foram disponibilizados 
no Portal de Dados Abertos 
CVM (http://dados.cvm.
gov.br/) mais três conjuntos 
de dados: Informe Mensal, 
Informe Trimestral e Infor-
me Anual de Fundos de In-
vestimento Imobiliário.

A publicação de arqui-
vos na Central de Sistemas 
> Cadastro Geral (https://
sistemas.cvm.gov.br/asp/
cvmwww/cadastro/form-
cad.asp) será descontinuada 
em fevereiro de 2022.

“Com esses lançamentos, 
executamos todo o crono-
grama de abertura de 2021, 
conforme foi anunciado no 
Portal Dados Abertos da 

CVM e no site”, disse An-
dréia Luna, Gerente de En-
genharia de Dados Analíti-
cos (GDA) da CVM.

O Plano orienta a aber-
tura, manutenção, monito-
ramento e fomento ao uso 
das bases de dados da CVM 
até dezembro de 2021. 
Além disso, facilita o aces-
so, pelo cidadão, das infor-
mações geradas e recebidas 

pela Autarquia. Da mesma 
maneira, permite o inter-
câmbio com outros órgãos 
e entidades públicas.

Cronograma de 2021
Entregas realizadas an-

tes da 3ª fase: Companhias: 
Documentos não estrutura-
dos (Periódicos e eventuais 
do IPE). Data: 27/2/2021; 
Agentes Fiduciários: Infor-
mações Cadastrais. Data: 

8/3/2021; Emissores CE-
PAC: Informações Cadas-
trais. Data: 22/3/2021; Pla-
taformas de Crowdfunding: 
Informações Cadastrais. 
Data: 1/6/2021; Compa-
nhias: Demonstração de Re-
sultado Abrangente (ITR). 
Data: 23/6/2021; e Com-
panhias: Demonstração 
de Resultado Abrangente 
(DFP). Data: 23/6/2021
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Capital social
Reserva de 

capital legal Lucros retidos
Ajuste acumulado 

de conversão
Prejuízos  

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 298.215 (8.822) 6.239 83.533 70 - 379.235
Aumento de capital 200 - - - - - 200
Dividendos propostos de exercícios ante-
riores - - - - - - -
Ajuste acumulado de conversão - - - - 90 - 90
Resultado do exercício - - - - - (16.589) (16.589)
Absorção de prejuízo - - - (16.589) - 16.589 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 298.415 (8.822) 6.239 66.944 160 - 362.936
Capital integralizado 16.039 - - - - - 16.039
Redução de capital (142.350) - - - - - (142.350)
Capital a integralizar - - - - - - -
Ajuste acumulado de conversão - - - - (160) - (160)
Resultado do exercício - - - - - (81.469) (81.469)
Reserva de capital - 8.822 - - - - 8.822
Reserva legal - - (6.239) - - 6.239 -
Reserva de lucros - - - (66.944) - 66.944 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 172.104 - - - - (8.286) 163.818

Waterloo Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 14.208.192/0001-30

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Ativo 2019 2018
Circulante 41.769 101
Caixa e equivalente de caixa 41.466 66
Imposto de Renda a Recuperar 303 35
Não Circulante 122.128 362.835
Valores a receber 122.128 -
Investimentos - 362.835
Total do Ativo 163.897 362.936
Passivo
Circulante 79 -
Impostos a recolher 79 -
Patrimônio Líquido 163.818 362.936
Capital social 172.104 298.415
Ajuste acumulado de conversão - 160
Reserva de capital - (8.822)
Reserva de lucros - 73.183
Resultados acumulados (8.286) -
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 163.897 362.936

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (17.306) (1.042)
 Resultado da equivalência patrimonial 331 (15.576)

(16.975) (16.618)
Resultado operacional antes do resultado financeiro (16.975) (16.618)
 Receitas financeiras 2.003 39
 Despesas financeiras (1) (1)

2.002 38
Outras receitas (despesas) operacionais (65.827) -
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (80.800) (16.580)
Imposto de renda e contribuição social 
 Correntes (669) (9)
Resultado Líquido das operações continuadas (81.469) (16.589)
Resultado do exercício (81.469) (16.589)

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Resultado do exercício (81.469) (16.589)
Ajuste acumulado de conversão (160) 90
Outros resultados abrangentes 8.822 -
Resultado abrangente total (72.807) (16.499)

Informações sobre o Grupo: A Companhia tem como objeto a participação 
em outras sociedades, investe em empresas que têm por objetivo a fabricação 
e comércio de revestimentos cerâmicos. A Companhia está localizada na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, Rio de Janeiro – RJ e as plantas industriais de 
suas controladas estão distribuídas em três unidades industriais presentes em 
Santa Catarina e Minas Gerais.

2019 2018
Fluxo de caixa proveniente das operações (81.131) (1.004)
Resultado do exercício antes dos impostos (80.800) (16.580)
Resultado de equivalência patrimonial (331) 15.576

Redução (aumento) de contas patrimoniais: (164.452) 17
Redução/ (aumento) impostos a recuperar (268) 27
Aumento dos valores a receber pela venda de 
participação societária (122.128) -
Aumento (redução) em impostos e contribuições a 
recolher 79 (1)
Imposto de renda e contribuição social pagos (669) (9)

Recursos líquidos usados (gerados) nas atividades 
operacionais (245.583) (987)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Baixa de investimentos pela vendade participação 
societária 363.166 -
Recursos líquidos usados nas atividades de 
investimento 363.166 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Baixa de ajuste acumulado de conversão (160) -
Baixa de ágio pela venda de participação societária 8.822
Aumento de capital 16.039 200
Redução de capital (142.350) -
Recursos líquidos provenientes das atividades de 
financiamento (117.649) 200
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 41.400 (787)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 66 853
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 41.466 66

DIRETORIA: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Gabriel Felzenswalb
Contador: Charles Antônio da Silva - CRC/SC 021825/O-2 

CPF/MF nº 717.134.769-91
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em  

31 de dezembro de 2019 e 2018 estão disponíveis aos interessados na 
sede de companhia.

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto – Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Waterloo Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 14.208.192/0001-30

Informações sobre o Grupo: A Companhia tem como objeto a participação 
em outras sociedades, investe em empresas que têm por objetivo a fabricação 
e comércio de revestimentos cerâmicos. A Companhia está localizada na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, Rio de Janeiro – RJ e as plantas industriais de 
suas controladas estão distribuídas em três unidades industriais presentes em 
Santa Catarina e Minas Gerais.

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto – Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

DIRETORIA: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Gabriel Felzenswalb
Contador: Charles Antônio da Silva - CRC/SC 021825/O-2 

CPF/MF nº 717.134.769-91
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados  

na sede de companhia.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Ativo 2020 2019
Circulante 2.618 41.769
Caixa e equivalente de caixa 2.198 41.466
Imposto de Renda a Recuperar 420 303
Não Circulante 45.456 122.128
Créditos com terceiros 45.456 122.128
Total do Ativo  48.074 163.897
Passivo
Circulante 2 79
Impostos a recolher 2 79
Patrimônio Líquido 48.072 163.818
Capital social 132.384 172.104
Ajuste acumulado de conversão - -
Reserva de capital - -
Reserva de lucros - -
Resultados acumulados (84.312) (8.286)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 48.074 163.897

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (1.083) (17.306)
 Resultado da equivalência patrimonial - 331

(1.083) (16.975)
Resultado operacional antes do resultado financeiro (1.083) (16.975)
 Receitas financeiras 452 2.003
 Despesas financeiras (1) (1)

451 2.002
Outras receitas (despesas) operacionais (75.252) (65.827)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (75.884) (80.800)
Imposto de renda e contribuição social 
 Correntes (142) (669)
Resultado Líquido das operações continuadas (76.026) (81.469)
Resultado do exercício (76.026) (81.469)

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Resultado do exercício (76.026) (81.469)
Ajuste acumulado de conversão - (160)
Outros resultados abrangentes - 8.822
Resultado abrangente total (76.026) (81.629)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Capital social
Reserva de 

capital Reserva legal Lucros retidos
Ajuste acumulado 

de conversão
Prejuízos  

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 298.415 (8.822) 6.239 66.944 160 - 362.936
Capital integralizado 16.039 - - - - - 16.039
Redução de capital (142.350) - - - - - (142.350)
Ajuste acumulado de conversão - - - - (160) - (160)
Resultado do exercício - - - - - (81.469) (81.469)
Reserva de capital - 8.822 - - - - 8.822
Reserva legal - - (6.239) - 6.239 -
Reserva de lucros - - - (66.944) - 66.944 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 172.104 - - - - (8.286) 163.818
Redução de capital (39.720) - - - - - (39.720)
Resultado do exercício - - - - - (76.026) (76.026)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 132.384 - - - - (84.312) 48.072

2020 2019
Fluxo de caixa proveniente das operações (75.884) (81.131)
Resultado do exercício antes dos impostos (75.884) (80.800)
Resultado de equivalência patrimonial - (331)

Redução (aumento) de contas patrimoniais: (76.336) (164.452)
Redução/ (aumento) impostos a recuperar (117) (268)
Aumento dos valores a receber pela venda de participação 
societária 76.672 (122.128)
Aumento (redução) em impostos e contribuições a recolher (77) 79
Imposto de renda e contribuição social pagos (142) (669)

Recursos líquidos usados (gerados) nas atividades 
operacionais 452 (245.583)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Baixa aos investimentos - 363.166
Recursos líquidos usados nas atividades de investimento - 363.166
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ajuste acumulado de conversão - (160)
Baixa de ágio venda Cecrisa - 8.822
Aumento de capital - 16.039
Redução de capital (39.720) (142.350)
Recursos líquidos provenientes das atividades de 
financiamento (39.720) (117.649)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (39.268) 41.400
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 41.466 66
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.198  41.466

Conseguro 2021
Capitalização: Guinada digital viabiliza retomada da venda de títulos

A pandemia, além de 
desafiante ao setor 
de capitalização, 

resultou na aceleração da 
digitalização, assegurando 
espaço à participação dos 
títulos na formação de re-
servas financeiras para rea-
lizar projetos pessoais, pro-
mover filantropia ou fazer 
uso emergencial dos recur-
sos. A avaliação é de Carlos 
Alberto dos Santos Corrêa, 
diretor-executivo da Fena-
Cap, ao atuar nesta quinta-
feira na Conseguro 2021, 
como moderador do painel 
“Capitalização: acesso por 
meios remotos”. Na sua 
mensagem de boas-vindas 
disse que “a capitalização, 
já ajustada ao novo cenário, 
se prepara para estar conec-
tada a um mundo cada vez 
mais open”.

O setor, presente na vida 
dos brasileiros há 92 anos, 
enfrentou “chuvas e trovo-
adas” recentemente, com a 
pandemia de 2020, dado o 
fechamento dos principais 
pontos de venda presenciais 
dos títulos – bancos, quios-
ques, lotéricas etc. O baque 
nas vendas foi a tônica do 
setor nos primeiros meses 
subsequentes à decretação 

do distanciamento social, 
ocorrido em março do ano 
passado, algo superado, 
gradualmente, com ações 
que aceleraram a conversão 
digital da Capitalização ao 
disponibilizar produtos pe-
los diversos canais digitais.

Analisando os números 
mais recentes das entidades, 
está claro que o formato 
digital não só protegeu as 
vendas em um dos momen-
tos mais críticos, mas acres-
centa de vez novas oportu-
nidades de negócios daqui 
para frente.

Algumas das experiências 
mais bem-sucedidas feitas 
pelas empresas do setor 
foram apresentadas duran-
te o painel da Conseguro, 
que contou, também, com 
apresentações de Douglas 
Duran – superintendente 
da Bradesco Capitalização; 
de Vivian Freire – supe-
rintendente da Santander 
Capitalização e de Patrícia 
Fernandes Nepomuceno – 
membro da Comissão de 
Produtos e Coordenação, 
Atuarial e Tecnologia da 
Informação da FenaCap e 
Gerente Atuarial e de Pro-
dutos da Capemisa Capita-
lização.

As considerações finais 
ficaram a cargo de Natanael 
Castro – presidente da Co-
missão de Produtos e Co-
ordenação, Atuarial e Tec-
nologia da Informação da 
FenaCap e superintendente 
de Produtos da Icatu Capi-
talização e de Simone More-
gola – presidente da Comis-
são de Assuntos Jurídicos da 
FenaCap e Gerente Técnica 
e Legal de Produtos da Lide-
rançaCapitalização.

A experiência de con-
versão digital da Bradesco 
Capitalização foi a primeira 
a ser apresentada. Douglas 
Duran relembrou a cons-
tante evolução dos proces-
sos digitais, destacando as 
contribuições oriundas da 
1ª Revolução Industrial até 
os dias atuais, e as enor-
mes repercussões disso no 
padrão de consumo. “O 
cliente, diante do intenso 
momento tecnológico que 
atravessa a humanidade, 
assume o papel de prota-
gonista da relação de con-
sumo. Ele tem o poder da 
escolha nessa nova fase que 
une tecnologias digitais, físi-
cas e biológicas”, destacou.

Na sua marcha digital, a 
empresa se propôs a fazer 

uma reflexão holística ad-
vinda desse cenário de pro-
fundas mudanças. O que foi 
feito então? Criaram ferra-
mentas para que a força de 
venda pudesse atuar de for-
ma remota; promoveram a 
ampliação dos serviços e 
possibilidades de negócios 
nos canais digitais; e cria-
ram soluções para que os 
clientes pudessem concluir 
os negócios de forma re-
mota.

Resultado: até agosto, a 
empresa computou 240 mil 
títulos formalizados com 
assinatura eletrônica e qua-
se 400 mil contratados nos 
canais digitais. “Reinventa-
mos a maneira de disponi-
bilizar produtos e serviços. 
Mais do que colocar os 
clientes no centro dos ne-
gócios, eles norteiam nosso 
planejamento estratégico”, 
descreveu Duran, que tam-
bém deu muito destaque a 
“qualidade” como um dos 
atributos imprescindíveis 
ao avanço dos produtos de 
capitalização.

Vivian Freire detalhou o 
case do Din Din do Milhão, 
produto de capitalização 
da modalidade tradicional 
e carro-chefe de vendas da 

Santander Capitalização. 
Tendo como públicos-alvo 
pessoas físicas e pequenas 
empresas, o produto está 
disponível a partir de par-
celas entre R$ 20 e R$ 200 
mensais.

Afetado pelo fechamento 
de agências bancárias, que 
respondiam por 90% das 
vendas, o produto iniciou 
a retomada de negócios a 
partir de junho do ano pas-
sado, quando ficou disponí-
vel via aplicativo do banco, 
após dedicados esforços de 
um time de profissionais 
da empresa para promover 
a transição digital. Em três 
cliques, é possível concre-
tizar a compra do produ-
to. Ações nas redes sociais 
atraíram clientes de varia-
das rendas, empresas de 
diferentes portes e também 
uma nova faixa de público, 
não só jovens familiariza-
dos com a tecnologia.

Outros indicadores po-
sitivos da guinada digital: 
houve aumento de 13% de 
clientes do produto, gerou-
se um incremento de 41% 
na carteira de clientes; re-
gistrou-se queda de 58% 
no custo unitário do título 
e seu NPS crava a marca de 

80 (trata-se de métrica para 
aferir predisposição em in-
dicar marcas ou serviços a 
outras pessoas). 

 Outro case de sucesso 
apresentado no painel foi 
o do produto de filantro-
pia da Capemisa Capitali-
zação. A executiva Patrícia 
Nepomuceno explicou que 
o produto é fruto da neces-
sidade de reinvenção sur-
gida a partir da pandemia. 
O EstaçãoCap é um título 
de capitalização destinado 
a pessoas interessadas em 
contribuir com entidades 
beneficentes e em partici-
par de sorteios. Parte dos 
recursos é destinada à Casa 
Ronald McDonaldRJ, que 
cuida de crianças e adoles-
centes com câncer.

Natanael Castro e Simo-
ne Moregola, além de des-
tacarem as iniciativas das 
três empresas e o grau de 
maturidade do setor, assi-
nalaram os novos desafios 
a caminho da Capitalização.  
Entre outros, os efeitos da 
LGPD e o avanço do open 
insurance, que, respectiva-
mente, exigem complian-
ce mais adequado e tornam 
a concorrência ainda mais 
acirrada.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social findo em 31/12/2020. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. RJ, 11/06/2021. A Diretoria.

DM LINGERIE S.A.
CNPJ/MF nº 32.291.486/0001-50

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

Atividade Operacional 2020 2019
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  12.229  11.610 
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de
  atividades operacionais:
  Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa  2.752  3.847 
  Resultado da Equivalência Patrimonial  (113)  (390)
Lucro Ajustado  14.868  15.067 
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo  (5.725)  (2.372)
  Contas a Receber  (4.559)  (2.911)
  Estoques  (935)  (23)
  Ativo Fiscal Corrente  (801)  1.186 
  Depósitos Judiciais  (19)  –   
  Outras Créditos  589  (624)
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo  38.018  12.745 
  Fornecedores  107  21 
  Fornecedores Partes Relacionadas  39.368  15.310 
  Salários e Encargos Sociais  237  (75)
  Passivo Fiscal Corrente  704  244 
  IR/CSLL  (2.780)  (2.754)
  Outros  382  (1)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional  47.161  25.440 
Atividades de Investimento
  Dividendos Recebidos  –  170 
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de
  Investimentos  –    170 
Atividades de Financiamento
  Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos
    líquido  1  41 
  Dividendos pagos  –    –   
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de
  Financiamento  1  41 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  47.162  25.651 
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  64.800  39.149 
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  111.962  64.800 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  47.162  25.651 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020 E 2019
(Em Milhares de Reais)

2019 2019
Ativo Circulante 139.978 89.863
Caixa e Equivalentes de Caixa  111.962 64.800
Contas a Receber  13.592 11.785
Estoques  1.254 320
Ativo Fiscal Corrente  5.595 4.794
Outros Créditos  7.575 8.164
Ativo Não Circulante  3.055  2.923 
Contas a Receber - Partes Relacionadas  44  44 
Créditos com Partes Relacionadas  8  8 
Depósitos Judiciais  35  16 
Investimentos  2.968  2.855 
Total do Ativo 143.033  92.786 

2020 2019
Passivo Circulante 125.144 84.602
Fornecedores  307 200
Fornecedores - Partes Relacionadas 120.094 80.726
Empréstimos com Partes Relacionadas  54 232
Passivo Fiscal Corrente  2.978 2.350
Salários/Encargos Sociais  1.320 1.083
Outros  391 11
Passivo Não Circulante 410 231
Fornecedores Partes Relacionadas 410 231
Patrimônio Líquido  17.479  7.953 
Capital Social  91  91 
Reserva Legal  18  18 
Dividendos Propostos  17.370  7.844 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 143.033  92.786 

Lucros/ Total do
Capital Reserva Prejuízos Dividendos Patrimônio
Social Legal Acumulados Propostos Líquido

Saldos em 31/12/2018 91 18 (935) – (826)
Dividendos Aprovados em
  Assembleia – – – – –
Lucro Líquido do Exercício – – 8.779 – 8.779
Reserva Legal – – – – –
Dividendos Propostos – – (7.844) 7.844 –
Saldos em 31/12/2019 91 18 – 7.844 7.953
Dividendos Aprovados em
  Assembleia – – – – –
Lucro Líquido do Exercício – – 9.526 – 9.526
Reserva Legal – – – – –
Dividendos Propostos – – (9.526) 9.526 –
Saldos em 31/12/2020 91 18 – 17.370 17.479

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMôNIO LÍqUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

Laura Juanita Wacheleski -  Diretora-Presidente - CPF 604.712.120-91
Nelson Cuptchik - Diretor - CPF 545.967.427-15

Claudemir Morais Rodrigues - Contador
CRC RJ - 075017/O-8 - CPF 009.457.527-41

2020 2019
Receita Operacional Líquida  141.623  109.661 
Custo dos Produtos Vendidos  (103.554)  (79.605)
Lucro Bruto  38.069  30.056 
(Despesas) / Receitas Operacionais  (27.869)  (25.828)
Despesas com Vendas  (5.634)  (5.221)
Despesas com Pessoal  (14.277)  (11.272)
Despesas Gerais e Administrativas  (8.147)  (9.596)
Resultado de Equivalência Patrimonial  113  390 
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais  76  (129)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro  10.200  4.228 
Receitas e (despesas) financeiras, líquida
Receitas Financeiras  4.124  8.759 
Despesas Financeiras  (2.095)  (1.377)
Resultado Financeiro  2.029  7.382 
Resultado Antes dos Impostos  12.229  11.610 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (2.703)  (2.831)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  9.526  8.779 
quantidade de Ações 30.000.000 30.000.000 
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 0,32 0,29

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31.12.2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

2020 2019
Resultado do Exercício 9.526 8.779
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente Total 9.526 8.779

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019

(Em Milhares de Reais) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Resumo das principais práticas contábeis. As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: 
Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados pelo 
método da Equivalência Patrimonial.

CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 33.219.809/0001-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social findo em  31/12/2020. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 11/06/2021. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

Ativo Circulante 2020 2019
  Caixa e Equivalentes de Caixa 181 13
  Contas a Receber 30 –
  Ativo Fiscal Corrente – 4
  Outros Créditos – 1
Total do Ativo Circulante 211 18
Ativo Não Circulante
  Depósitos Judiciais – –
  Investimentos 16 16
Total do Ativo não Circulante 16 16
Total do Ativo 227 34
Passivo Circulante 2020 2019
Fornecedores 1 –
Passivo Fiscal Corrente 6 1
Total do Passivo Circulante 7 1
Passivo Não Circulante
Fornecedores Partes Relacionadas 1.365 1.365
Total do Passivo Não Circulante 1.365 1.365
Patrimônio Líquido
Capital Social 324 324
Reserva Legal 9 –
Lucros (prejuízos) Acumulados (1.478) (1.656)
Total do Patrimônio Líquido (1.145) (1.332)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 227 34

(Despesas)/Receitas Operacionais 2020 2019
  Despesas Gerais e Administrativas (107) (217)
  Outras (Despesas) / Receitas Operacionais 333 –

226 (217)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro 226 (217)
  Receitas e (despesas) financeiras, liquida
  Despesa Financeira (1) (1)
Resultado Financeiro (1) (1)
Resultado Antes dos Impostos 225 (218)
  Imposto de Renda e Contribuição Social (38) –
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 187 (218)
Quantidade de Ações 2.400 2.400
  Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 78 (91)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Resultado do Exercício 187 (218)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado Abrangente Total 187 (218)

Lucros Total do
Capital Reserva (prejuízos) Patrimônio
Social Legal Acumulados Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018 324 – (1.438) (1.114)
  Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício – – (218) (218)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 324 – (1.656) (1.332)
  Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício – – 187 187
  Reserva Legal – 9 (9) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 324 9 (1.478) (1.145)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Atividade Operacional 2020 2019
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 225 (218)
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de atividades
  operacionais:
Lucro Ajustado 225 (218)
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo (23) 118
  Contas a Receber (30) –
  Ativo Fiscal Corrente 4 –
  Depósitos Judiciais – 118
  Outros Créditos 3 –
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo (32) –
  Fornecedores 1 –
  Passivo Fiscal Corrente 2 –
  IR/CSLL Pagos no Exercício (35) –
Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade Operacional 170 (100)
Atividades de Financiamento
  Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos líquido (2) 104
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de
  Financiamento (2) 104
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 168 4
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 13 9
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 181 13
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 168 4

NOTAS EXPLICATIVAS  ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 1 - Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas 
pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: Os investimentos  estão  demonstrados ao custo.
Laura Juanita Wacheleski - Diretora-Presidente - CPF: 604.712.120-91; Nelson Cuptchik - Diretor - CPF: 545.967.427-15; Claudemir Morais Rodrigues - 
Contador - CRC RJ - 075017/O-8 - CPF: 009.457.527-41.

Três perguntas: o mercado de criptomoedas em setembro de 2021
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Beibei Liu, CEO 
da exchange No-

vaDAX, sobre o mercado 
de criptomoedas em setem-
bro de 2021. O final do mês 
foi marcado pela decisão do 
governo chinês em tornar 
ilegais as negociações com 
criptomoedas.

O bitcoin, referência do 
mercado, havia encerrado 
agosto cotado a US$ 46.900, 
chegando a bater US$ 52.800 
no dia 6 de setembro. Desde 
então, a criptomoeda foi ce-
dendo até atingir US$ 44.350 
no dia 23. No dia seguinte, 
o Banco Popular da China 
(People’s Bank of  China) 
publicou o comunicado do 
dia 15 de setembro onde 
declarava que criptomoedas 
como bitcoin, ether e teda 
não tinham o mesmo sta-
tus que uma moeda legal e 
que as atividades comerciais 
relacionadas a criptomoedas 
passavam a ser consideradas 
atividades financeiras ilegais.

Depois da decisão do 
governo chinês, o bitcoin 
chegou a ser negociado por 
US$ 40.800 no dia 28. No 
fechamento desta edição, o 
bitcoin estava sendo nego-
ciado acima dos US$ 43 mil.

Para Beibei, a decisão do 

governo chinês não afetará 
o mercado no longo prazo: 
“A China teme a prolifera-
ção de investimentos ilícitos 
e a arrecadação de fundos 
de criptomoedas no País, 
que conta com regras du-
ras e rígidas sobre a saída 
de capital, mas acredito que 
não afetará o mercado em 
geral a longo prazo. Desde 
a primeira manifestação 
contrária aos criptoativos, 
e em todas as vezes em que 
isso foi reforçado, o mer-
cado cripto passou a não 
depender mais da China. O 
principal mercado é, atual-
mente, os EUA.”

A NovaDAx foi fundada 
em 2018 e já captou cerca 
de US$ 300 milhões em 
quatro rodadas de investi-
mentos, possuindo 750 mil 
clientes.

Como você viu o mer-
cado de criptomoedas 
em setembro de 2021?

É possível observar que 
mesmo diante de grandes 
movimentações internacio-
nais, como a decisão regu-
latória pautada pela China 
dias atrás, as criptomoedas 
sofrem um abalo momentâ-
neo, mas logo retornam 
a uma margem de valor 
relativamente esperada se-
gundo o histórico delas. É o 

caso do bitcoin, que duran-
te alguns dias manteve-se 
pressionado, porém voltou 
a progredir nesta última 
segunda-feira, 27 de setem-
bro.

Os últimos dias foram de 
ansiedade em torno da pos-
sibilidade de aprovação dos 
Fundos de Índices (ETF) 
no mercado estadunidense, 
pois a aprovação destes 
ativos pode vir a significar 
avanço das criptomoedas.

Como você viu a de-
cisão da China de declarar 
as criptomoedas ilegais? 
Você acredita que o gov-
erno chinês poderá rever 
essa decisão no futuro? 
Como está a discussão da 
regulamentação do mer-
cado de criptomoedas na 
China?

Essa notícia não é exata-
mente nova. A posição do 
banco central chinês vem 
desde 2013 e foi reforçada 
publicamente em várias 
outras ocasiões. A princi-
pal novidade é que o texto 
esclarece algumas questões 
que eram consideradas par-
te de uma zona não muito 
bem regulamentada vigente 
no País. Por exemplo, a 
China já proibia a oferta 
de serviços de corretagem 
de criptomoedas. O texto 

também lista uma série de 
exemplos do que está proi-
bido como, por exemplo, 
negociação de derivativos 
de criptomoedas, operações 
de câmbio com ativos digi-
tais, serviços de análise de 
preços etc. A maioria já era 
considerada ilegal para o 
governo chinês há bastante 
tempo.

Essa decisão não afe-
tará a NovaDAX. Todas as 
transações financeiras com 
criptomoedas ilegais não 
influenciam nas operações 
e autonomia, tampouco os 
ativos dos nossos clientes. 
A NovaDAX é brasileira, 
constituída e regulamen-
tada de acordo com as leis 
nacionais, portanto, os ati-
vos são independentes da 
influência das decisões gov-
ernamentais chinesas. Os 
investimentos dos clientes 
NovaDAX estão seguros, 
pois possuímos um forte 
programa de integridade e 
compliance, além de inve-
stirmos continuamente em 
tecnologias de segurança.

A revisão dessa decisão 
ainda é muito incerta, pois o 
governo chinês já queria bar-
rar a movimentação de crip-
tomoedas há anos. O que já 
está acontecendo é a imigra-
ção das exchanges para out-
ros países asiáticos e os EUA.

Com relação a discussão 
da regulamentação do mer-
cado de criptomoedas na 
China, ainda não há uma 
definição, mas como é de 
conhecimento de todos, a 
mineração virtual da China 
alimenta quase 80% do co-
mércio mundial de cripto-
moedas. Apesar de existir 
uma proibição oficial desde 
2017, algumas províncias 
chinesas ainda desenvolvem 
a atividade.

Outra grande questão 
debatida é a forte pressão 
do mercado em relação às 
fontes energéticas utilizadas 
para manter os equipamen-
tos funcionando. Apesar de 
a regulamentação parecer 
algo negativo, ela mostra a 
importância de operar den-
tro do âmbito legal. Cada 
vez mais países asiáticos, 
incluindo Tailândia, Singa-
pura e Indonésia, têm emit-
ido licenças para exchanges 
de criptomoedas. Então 
acredito que o cumprimen-
to dos regulamentos é o 
caminho certo para todos 
os participantes do jogo.

Na sua opinião, quais 
seriam os projetos de 
criptoativos que estão 
sendo desenvolvidos na 
China e na Ásia que de-
veriam ser acompan-

hados por investidores 
brasileiros?

Vale a pena destacar dois 
projetos para que os investi-
dores brasileiros fiquem de 
olho. O primeiro é o Neo, 
que é uma rede descentral-
izada de contratos autôno-
mos, mais conhecidos co-
mo smart contracts. Este 
projeto, que antes era con-
hecido como Antshares, foi 
fundado por Da Hongfei e 
Erik Zhang e considerado a 
“Ethereum da China”.

Outro projeto que tam-
bém vale destacar é o da 
gigante japonesa de trans-
missão de mensagens Line 
(Line Corporation), que 
está contactando os ban-
cos centrais asiáticos para 
uma possível colaboração 
em projetos de criptomo-
edas. Ainda não se sabe 
ao certo com quais insti-
tuições financeiras a em-
presa está em contato, mas 
fontes afirmam que ela 
pode trabalhar com ban-
cos centrais que possuam 
foco no desenvolvimento 
de moedas digitais para 
micropagamentos.

Também aconselho que 
o investidor brasileiro fique 
atento a outras movimenta-
ções do mercado. Leitura, 
pesquisa e estudo são fun-
damentais.
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CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
(“CSE” ou “Companhia”)

CNPJ/MF nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de junho de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de junho de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia locali-
zada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação publicada nos dias 31 de 
maio e 1º e 02 de junho de 2021, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial, na forma do ar-
tigo 124, § 1º, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). Foi verificada a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. André Galhardo de Camargo; 
Secretária: Sra. Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Matéria Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Inde-
pendentes, o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) 
destinação do resultado relativo ao exercício social; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e (iv) 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Matéria Extraordinária: (i) Deliberar sobre a fixação da remuneração 
global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia e (ii) Redução do capital social para res-
tituição aos acionistas e alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir tal delibera-
ção. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os acionistas deliberaram o que segue: Em Assembleia 
Ordinária: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer, sem ressalvas, 
dos Auditores Externos Independentes, o Relatório da Administração emitido em 01 de fevereiro de 2021 e parecer 
favorável do Conselho Fiscal emitido na reunião realizada em 01 de março de 2021, relativos ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede 
social da Companhia. As referidas Demonstrações Financeiras deixaram de ser publicadas conforme permitido pelo 
art. 294 da Lei das S.A. (ii) Aprovar a Proposta da Administração para absorção do prejuízo do resultado relativo ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 244.666,79 (duzentos e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme segue: (a)  absorção do prejuí-
zo pelo saldo da conta de reserva lucros, no montante de R$ 45.610,16 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dez reais 
e dezesseis centavos); (b) absorção do prejuízo pelo saldo da conta de reserva legal, no montante de R$ 168.181,08 
(cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e oito centavos); e (c) R$ 30.875,55 (trinta mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao saldo do prejuízo registrado na conta de 
prejuízos acumulados. (iii) Aprovar a eleição dos seguintes indivíduos para ocupar os cargos de membro do Con-
selho de Administração: (i) Sra. Letícia Costa Manna Leite, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira 
de identidade nº 851005412/D, expedida pelo CREA-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 852.302.517-00, com ende-
reço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular, e Sr. Bernardo 
Braga Teixeira, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07333342-9, expedida pelo 
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.492.437-67, com endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, 
Rio de Janeiro - RJ, como seu suplente; (ii) Sr. Anderson Lanna Alves Bittencourt, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade nº 153.112, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.835.677-46, 
com endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular do Conselho 
de Administração; e Sr. Ilton Barboza Telles, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da carteira de 
identidade nº 12363704-3, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 098.274.317-30, com endereço 
comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como seu suplente; (iii)  Sr. Carlo Alberto Bot-
tarelli, italiano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº W031334-P-SE/
DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 185.211.779-68, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, 
conjunto 1402, Vila Olímpia, São Paulo - SP, como membro titular e Presidente do Conselho de Administração; e Sr. 
João Villar Garcia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.478-1 (SSP/SP) 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 796.994.728-04, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, 
Vila Olímpia, São Paulo – SP, como seu suplente; e (iv) Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho, brasileiro, 
casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.332.990-6 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 034.437.819-50, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia, São Paulo - SP,  
e Sr. Dorival Pagani Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 4.619.140-4 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 879.567.139-00, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 
1402, Vila Olímpia, São Paulo - SP, como seu suplente; todos com mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a 
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administra-
ção ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei 
que os impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, mediante assinatura 
do respectivo termo, arquivado na sede da Companhia. (iv) Aprovar a eleição dos seguintes indivíduos para ocupar 
os cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia: (i) Sr. Fábio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, economis-
ta, portador da carteira de identidade nº 28.504.691-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
262.013.658-00, com endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como membro 
titular do Conselho Fiscal, e Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador 
da carteira de identidade nº 10630734-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.016.667-33, com 
endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como seu suplente; (ii) Sr. Bruno 
Shigueyoshi Oshiro, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.475.088-10, portador da cartei-
ra de identidade nº 17.589.821, expedida pelo SSP/SP, domiciliado na Rua Oswaldo Crus, nº 783, apartamento 123, 
São Caetano do Sul - SP, como membro titular e Presidente do Conselho Fiscal e Sr. Evandro Ferreira de Oliveira, 
brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 307.569.568-89 e portador do RG nº 32950456-3 (SSP/SP), 
residente e domiciliado na Rua Francisco Paulino Sobrinho, 43, Vila Virginia, São Paulo, SP, CEP 03289-080, como 
seu suplente; e, (iii) Sr. Paulo Roberto Franceschi, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade 
nº 669.976, expedida pelo SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 171.891.289-72, com endereço comercial na Rua 
Marechal Deodoro, 630, Conjunto 1305, Curitiba – PR, como membro titular do Conselho Fiscal e Sr. Ricardo Ber-
tucci, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 003.673.579-50 e portador RG nº 424.096, com endereço na 
Rua Marechal Deodoro, 630, cj. 1303, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como seu suplente; todos com mandato de 1 
(um) ano, estendendo-se até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permitida a reeleição. Os mem-
bros do Conselho Fiscal ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram não estar incursos em nenhum dos 
crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamen-
te, mediante assinatura do respectivo termo, arquivado na sede da Companhia. Em Assembleia Extraordinária: (i) 
Fixar o montante global da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o 
ano de 2021 no valor de até R$ 159.369,23 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte 
e três centavos), que contempla honorários, remuneração variável, benefícios e encargos, cuja destinação será 
dada pelo Conselho de Administração, sendo certo que, no que se refere à remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal, observar-se-á o disposto no parágrafo 3º do art. 162 da Lei das S.A., conforme tabela em anexo. A acionista 
FURNAS registra que para o ano de 2021, vem recomendando ao Conselho de Administração, para que este, na 
individualização dos valores referentes à remuneração anual dos administradores, atribua aos seus membros remu-
neração equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da remuneração média dos membros da diretoria. Isto 
posto, face a redução da remuneração aprovada para a Administração e Conselho Fiscal no ano de 2020, o que 
ocasionou que a remuneração média dos diretores seja inferior ao salário mínimo estadual, FURNAS recomenda a 
adoção do salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro como remuneração dos administradores. A Acionista JUNO 
esclarece que não compete aos acionistas a individualização da remuneração dos administradores, cuja competên-
cia é do Conselho de Administração, nos termos do art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia. (ii) Aprovar a 
redução do capital social da Companhia por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., no mon-
tante de até R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) mediante a restituição de capital aos acionistas da Companhia, 
proporcionalmente, a suas participações acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do 
capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação 
dos acionistas no capital social da Companhia. O Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em 1º de 
março de 2021, emitiu parecer favorável à redução de capital social da Companhia nos termos propostos pela Ad-
ministração, conforme dispõe o artigo 173 da Lei das S.A. Registrar, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei das 
S.A. que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social aos acionistas fica condicionada ao 
cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo pri-
meiro, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito 
judicial. A Acionista Furnas apresentou voto, anexo à presente ata, no sentido de que o pagamento aos Acionistas 
do montante referente à redução do capital social da Companhia está condicionado à definição pelos mesmos da 
extinção da sociedade ou a alienação da participação acionária. 6. Esclarecimentos: As publicações da Compa-
nhia, conforme determina o artigo 289, da Lei das S.A., serão feitas nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a 
quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura 
da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Certifico que a presente certidão é cópia 
fiel de ata lavrada em livro próprio Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021. Renata Moretzsohn - Secretária da Mesa. 
JUCERJA em 27/09/2021, nº 4498829. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 2a Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a  Série 
da 2a Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit, nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão (“CRI”) 
da Reit (“TS”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI, para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) no 
dia 07/10/2021, às 14h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para 
fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Instrução n° 625 da CVM de 14/05/2020. A Reit recebeu da Sky Empreendimentos 
Imobiliários Sul de Minas Ltda., da Sky Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda. e da Sky Constru-
ções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda., doravante denominadas “Cedentes”, proposta de 
reestruturação das características dos CRI, conforme permissivo constante na cláusula 16 do TS. Assim, foi convocada a 
presente AGT para que os Titulares dos CRI deliberem, dentre outros pontos, sobre a repactuação proposta pelas Ceden-
tes nos moldes do item (i) da Ordem do Dia, abaixo: (i.i) Aprovar a substituição do índice de atualização monetária dos CRI, 
o IGP-M, pelo IPCA, a partir da data em que for comprovada (inclusive), pelas Cedentes, a prenotação no cartório de regis-
tro de imóveis competente, da Alienação Fiduciária Adicional (conforme Ordem do Dia, item “ii” abaixo), com a conseqüen-
te alteração das cláusulas 1.1, 4.1 (o), 4.1.3.2 e 4.1.3.2.1 do TS, para refletir eventual aprovação: (i.i.i) Aprovado o item (i.i) 
da Ordem do Dia, as Cedentes terão o prazo de 15 dias corridos, contados da deliberação nessa AGT, para o envio dos 
documentos obrigatórios para a constituição da Alienação Fiduciária Adicional, a serem definidos na AGT. Findo o referido 
prazo, caso seja verificado pelo Agente Fiduciário ausência justificada de algum documento ou a necessidade de sua alte-
ração, excepcionalmente, a Reit terá a prerrogativa exclusiva de renovar, uma vez, o referido prazo de 15 dias, com o fim 
de viabilizar a entrega da documentação. (i.i.ii) Após o fim do prazo para apresentação dos documentos obrigatórios, con-
forme o item (i.i.i) acima, as Cedentes terão o prazo máximo de 30 dias corridos para efetuarem a prenotação da Alienação 
Fiduciária Adicional no cartório de registro de imóveis competente, e, uma vez prenotada, tal data será considerada data-
-base mensal a partir da qual passará a ser utilizado o novo índice de atualização monetária dos CRI, o IPCA. (i.ii) Aprovar 
que os recursos provenientes de eventuais Pré-pagamentos (conforme definido na cláusula 15.3 do TS) tenham destinação 
diversa da prevista nas cláusulas 15.3.1 e 15.3.2 do TS e sejam exclusivamente utilizados, até a data de 20/12/2021, para 
a recomposição da Reserva de Liquidez, cujo valor está previsto na cláusula 4.1.17 (vii) do TS. Caso a Reserva de Liquidez 
não seja recomposta nesse prazo, com os recursos dos Pré-Pagamentos, as Cedentes terão um prazo adicional até o dia 
05/01/2022 para recompor a Reserva de Liquidez com recursos próprios, mediante depósito na Conta do Regime Fiduciá-
rio: n° 15924-7, Agência n° 473-1, do Banco Bradesco S.A. (n° 237); (i.iii) Aprovar que durante o período em que as Ceden-
tes terão para recompor a Reserva de Liquidez (até 05/01/2022), caso a arrecadação dos Créditos Imobiliários seja insufi-
ciente para o pagamento das despesas, da remuneração e amortização dos CRI (“PMT”) e as Cedentes não depositem na 
Conta do Regime Fiduciário os recursos para fazer frente a tais obrigações, não será declarado o vencimento antecipado, 
devendo ser convocada pela Reit nova AGT para deliberar pelo descumprimento; (i.iv) Aprovar a autorização para que os 
45 Lotes - Jardim Primavera, a serem oferecidos em garantia de Alienação Fiduciária Adicional, possam ser comercializa-
dos pelas Cedentes, devendo os recursos da comercialização serem utilizados exclusivamente para o pagamento da PMT, 
servindo eventual excedente para a amortização antecipada parcial do saldo devedor dos CRI. A aprovação deste item (i.iv) 
implicará a outorga de nova garantia pelas Cedentes em favor da Reit, de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, con-
forme o disposto no item (ii.i) abaixo; (i.v) Aprovar, na hipótese de comercialização dos lotes objetos da Alienação Fiduciá-
ria Adicional, que após a quitação do saldo devedor da respectiva promessa de compra e venda, haja a liberação do res-
pectivo lote da Alienação Fiduciária Adicional de forma automática pela Emissora, mediante a lavratura do Termo de Auto-
rização de Baixa de Gravame, em 05 dias úteis, a contar da comprovação da quitação do saldo devedor, sem a convocação 
prévia de AGT; Em contrapartida e de forma condicionada à aprovação da proposta de repactuação acima, as Cedentes 
propõem o reforço das garantias prestadas no âmbito da Emissão, nos moldes fixados nos itens (ii) e (ii.i) da Ordem do Dia, 
a seguir discriminados: (ii) Aprovar a inclusão de garantia de alienação fiduciária de imóvel adicional de 45 Lotes - Jardim 
Primavera, a ser prestada pela SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda., em 
benefício da Reit, visando o cumprimento das Obrigações Garantidas (“Alienação Fiduciária Adicional”), cuj o valor, para 
fins de leilão, será aferido e apresentado à Reit, por uma empresa de avaliação especializada, contratada livremente pelas 
Cedentes, às suas expensas, no prazo de 15 dias úteis a contar da AGT; (ii.i) Aprovar a inclusão da garantia de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, a ser outorgada pela SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primave-
ra Alterosa Ltda em favor da Reit, na hipótese de venda dos 45 Lotes - Jardim Primavera, conforme o item (i.iv) acima, com 
a concessão de prazo de 15 dias corridos, contados da deliberação na AGT, para o envio dos documentos obrigatórios para 
a constituição Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a serem definidos na AGT. Findo o referido prazo, caso seja veri-
ficado pelo Agente Fiduciário que algum documento não foi justificadamente, enviado, ou necessite de retificação/altera-
ção, excepcionalmente, a Reit terá a prerrogativa exclusiva de renovar, uma vez, o referido prazo de 15 dias, com o fim de 
viabilizar a entrega da documentação. Propõe-se, ainda, a exclusão da cláusula 10.11 do TS, nos moldes do item (iii) da 
Ordem do Dia, a seguir discriminado: (iii) Aprovar a exclusão da clausula 10.11 do TS, de modo que a partir de então, o 
quórum de aprovação para as matérias não expressamente discriminadas no TS, será o da maioria simples dos CRI em 
circulação, seja em primeira ou em eventual segunda convocação. Ademais, tendo-se em vista a repactuação aprovada 
pelos Titulares dos CRI na AGT realizada em 24/06/2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, segundo o 
entendimento do Agente Fiduciário, algumas definições não constaram de forma expressa, propõe-se sejam aprovadas 
no item (iv) da Ordem do Dia, a seguir discriminado: (iv) Acerca das alterações das deliberações tomadas na AGT 
24/06/2020, aprovar expressamente a definição: a) do Fluxo de Pagamento; b) da alteração da Data de Vencimento dos 
CRI; c) da definição do termo “arrecadação”; e d) a ratificação do período de carência dos CRI. Por fim, como item (v) da 
Ordem do Dia, propõe-se a autorização para que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providên-
cias necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, 
caso necessário. A deliberação constante no item (iii) da Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares 
dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.11 do TS. Já os itens (i.i), (i.ii), (i.iii), (i.iv), 
(i.v), (ii), (ii.i), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem aprovados, deverão obter voto de Titulares dos CRI que representem, 
pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na cláusula 10.10 do TS. Uma vez aprovadas, as matérias da 
Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução n° 625 da CVM de 14/05/2020, a 
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Reit 
àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos 
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de 
Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de represen-
tação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou 
(ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que com-
prove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; 
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou 
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular dos CRI. Os termos que não 
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de 
Janeiro, 29/09/2021. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

Começa a funcionar  
superusina hidrelétrica  chinesa

Uma megausina hi-
drelétrica constru-
ída a uma altitu-

de média de 3.000 metros, 
a mais alta de seu tipo na 
China, entrou em opera-
ção na quarta-feira (29). A 
construção do projeto, com 
um investimento aprovado 
de 66,46 bilhões de iuanes 
(US$ 10,3 bilhões), come-
çou em outubro de 2014 e 
deverá ser concluída total-
mente até 2023, de acordo 
com a Yalong River Hydro-
power Development Com-
pany, Ltd. (Yalong Hydro).

As duas primeiras unida-
des de geração de energia 
de 500 mil kW entraram em 
operação na usina hidrelé-
trica de Lianghekou, no rio 
Yalong, na sub-região au-
tônoma tibetana de Garze, 
na Província de Sichuan, 
marcando a operação da 
usina com uma capacidade 
instalada total planejada de 
3 milhões de kW.

A capacidade de armaze-
namento do reservatório foi 
projetada para atingir 10,8 
bilhões de metros cúbicos, 
e espera-se que o volume 

anual de geração de ener-
gia ultrapasse 11 bilhões de 
kWh após a operação total.]

Energia limpa

Segundo a agência Xi-
nhua, a bacia do rio Yalong 
é uma das bases de energia 
limpa da China. A Yalong 
Hydro planejou criar um 
“corredor de energia limpa” 
com uma capacidade ins-
talada total de 80 milhões 
de kW de energia limpa, 
incluindo energia eólica e 
energia fotovoltaica.

A Yalong Hydro promo-
verá a construção da base 
de energia limpa da bacia 
do rio Yalong para contri-
buir com as metas de redu-
ção de emissões de carbono 
da China, disse Bai Tao, 
presidente da State Deve-
lopment and Investment 
Corp., Ltd., acionista con-
troladora da Yalong Hydro.

A China anunciou que se 
esforçará para atingir o pico 
das emissões de dióxido de 
carbono até 2030 e alcançar 
a neutralidade de carbono 
até 2060.

Complexo de Mariana voltou a operar

Cade: impactos em relação 
a operações de aviação civil 

Departamento de 
Estudos Econô-
micos do Con-

selho Administrativo de 
Defesa Econômica (DEE/
Cade) divulgou esta sema-
na o Documento “Ex post 
mergers evaluation: Eviden-
ce from the Brazilian airline 
industry”. O foco do estu-
do é analisar os impactos 
das decisões da autarquia 
em relação a duas opera-
ções realizadas no mercado 
brasileiro de aviação civil. 

O estudo utilizou a me-
todologia Diferença em 
Diferenças, que se caracte-
riza pela quantificação do 
impacto das mudanças no 
preço das passagens aére-
as, bem como na quantida-
de de assentos vendidos, 
antes e após a operação. 
Nesse sentido, foram ava-
liadas se duas operações 
aprovadas pelo Cade nos 
últimos anos, a compra da 
Webjet pela Gol e a fusão 
entre Azul e Trip, tiveram 
impacto direto no preço 
médio da tarifa aérea e na 
quantidade de assentos 
vendidos em rotas domés-
ticas com sobreposição de 

atuação das duas empresas 
envolvidas nas operações 
em comparação com as 
rotas não sobrepostas.

Para viabilizar a análise, 
o DEE/Cade considerou 
variáveis relativas ao preço 
médio ponderado da tarifa 
e assentos vendidos de ju-
lho de 2010 a dezembro de 
2019 por rotas. Com rela-
ção à operação Gol-Webjet, 
os resultados demonstram 
que a tarifa da Gol nas rotas 
que tanto ela quanto a Web-
jet atuavam reduziu cerca 
de 8%. Já o número de as-
sento vendidos nessas rotas 
aumentou aproximadamen-
te 38% após a operação.

No que diz respeito ao 
ato de concentração en-
volvendo Azul e Trip, não 
foram encontrados efeitos 
estatisticamente significati-
vos na tarifa das passagens 
aéreas, mas houve um cres-
cimento de cerca de 27% 
no número de assentos 
vendidos nas rotas sobre-
postas após a concretização 
da operação.

A Vale informou que 
a Secretaria Regio-
nal do Trabalho 

(SRT) expediu Termo de 
Suspensão parcial da inter-
dição do Complexo de Ma-
riana, próximo à barragem 
Xingu, de modo a permitir 
a operação regular da Estra-
da de Ferro Vitória a Minas 
(EFVM) no Ramal Fábrica 
Nova.

Durante o período de 
interdição, a produção da 
usina de Timbopeba foi 
escoada através de trem 
não tripulado, disse a mi-
neradora nesta quinta-fei-
ra. A desinterdição parcial 
permite o acesso à ponte 
rodoviária sobre o Rio Pi-
racicaba. Ficam também 
liberados os acessos inter-
nos entre o site de Timbo-

peba e o site de Alegria.
A Vale informa ainda 

que continuam suspensos 
o acesso de trabalhadores 
e a circulação de veículos 
na zona da inundação da 
barragem Xingu, sendo 
permitido apenas, median-
te rigoroso protocolo de 
segurança, o ingresso de 
pessoas que trabalham nas 
atividades de estabilização 

da estrutura.
“Ressaltamos que a Bar-

ragem Xingu permanece 
em nível 2 do Plano de 
Ação de Emergência de 
Barragens de Mineração 
(PAEBM), em que não há 
risco iminente de ruptu-
ra, seguindo inalteradas as 
condições de segurança da 
estrutura”, comunicou a 
mineradora.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

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

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

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Observatório Febraban diz que boas práticas influenciam decisões 
As sustentáveis nos últimos 5 anos tem sido maior nas corporações

A 8ª edição do Ob-
servatório Febra-
ban (Federação 

Brasileira de Bancos) – pes-
quisa realizada em parceria 
com o Instituto de Pes-
quisas Sociais, Políticas e 
Econômicas (Ipespe) -- in-
vestigou o conhecimento e 
envolvimento dos brasilei-
ros a respeito do tema da 
sustentabilidade. O levan-
tamento, realizado entre 
os dias 2 e 7 de setembro, 
com 3 mil pessoas nas cin-
co regiões do país, mostra 
que, seguindo uma tendên-
cia internacional, o brasilei-
ro também está atento ao 
comportamento das empre-
sas e marcas ao tomar deci-
sões sobre o consumo de 
produtos e serviços: mais 
de 90% indicam a influên-
cia das ações de responsabi-
lidade social e ambiental de 
empresas ou marcas. 

A pesquisa foi feita com 
3 mil entrevistados, popu-
lação adulta brasileira, de 
18 anos e mais, de todas as 
cinco regiões do país. Os 
setores que mais têm adota-
do práticas sustentáveis, na 
visão dos entrevistados, são 
o agronegócio e a indústria, 
ambos com 13% na primei-
ra resposta. Se considerado 
o total de menções, o agro-

negócio passa à frente, com 
25% das menções, contra 
22% da indústria. Seguem-
se as menções a ONGs/
Terceiro setor e varejo, am-
bos com 12% na primeira 
resposta, e empresas de tec-
nologia, com10%.

Quase oito em cada dez 
entrevistados (77%) espe-
ram que a legislação seja 
mais dura com as empresas 
no que se refere às ações 
de sustentabilidade. Ape-
nas13% dos entrevistados 
avaliam que as leis no Brasil 
atendem a contento à ne-
cessidade de regular a atu-
ação das empresas no que 
concerne aos cuidados com 
o meio ambiente, responsa-
bilidade social e práticas de 
governança. Para 5%, as leis 
deveriam ser mais leves.

Segundo a Febraban, pre-
dominou o entendimento 
de que a responsabilidade 
sobre os temas relacionados 
à sustentabilidade ambien-
tal, social e de governança 
corporativa, que compõem 
a sigla ESG (Environmen-
tal, Social and Governance, 
na sigla em inglês) deve ser 
compartilhada entre gover-
nos, empresas e cidadãos.

“Tanto no Brasil quanto 
no mundo, o conceito de 
sustentabilidade está cada 

vez mais presente na vida 
das pessoas, nas estraté-
gias e ações das empresas 
privadas e públicas, acom-
panhando as transfor-
mações da sociedade que 
demanda por mais ética, 
responsabilidade e trans-
parência nas relações pes-
soais e corporativas”, ava-
lia Isaac Sidney, presidente 
da Febraban. “Entender 
como o brasileiro percebe 
o conceito de ESG ajuda-
rá governos e empresas a 
orientar suas ações, ressal-
tando-se que a agenda da 
sustentabilidade transbor-
da as questões ambientais 
e se estende a aspectos so-
cial e ético”.

O sociólogo e cientista 
político Antonio Lavareda, 
presidente do Conselho 
Científico do Ipespe, desta-
ca que o levantamento rati-
fica a relevância dessa pauta 
para a opinião pública na-
cional: quase oito em cada 
dez entrevistados se dizem 
interessados em questões 
ambientais. “Este levanta-
mento reforça pesquisas 
anteriores que mostravam 
que 74% dos entrevistados 
tinham muito ou algum 
interesse pelo tema da pre-
servação do meio ambiente 
e 78% disseram-se pouco 

ou nada satisfeitos com os 
esforços empreendidos no 
país nesse campo”, diz La-
vareda.

Internet

A internet é o meio prefe-
rencial de informação sobre 
o tema para a maioria dos 
brasileiros. Se considerada 
apenas a primeira menção, 
os canais online (portais de 
notícias, redes sociais, sites 
e blogs, WhatsApp) somam 
58%. Esse resultado, no en-
tanto, não minimiza a força 
que a televisão continua a 
ter: na primeira resposta, as 
referências à TV (aberta e 
fechada) somam 31%.

78% dizem ter muito ou 
algum interesse em ques-
tões ambientais. As ques-
tões sociais despertam ain-
da maior interesse (81%). 
Já a governança, quando 
tratada nesse termo, des-
perta muito ou algum inte-
resse de 47%, embora seja 
um percentual significativo, 
está bem abaixo dos itens 
anteriores.

É majoritária (51%) a 
percepção de que os cui-
dados com o meio am-
biente são uma responsa-
bilidade compartilhada. 
Isoladamente, a atribuição 

de responsabilidades recai 
principalmente (44%) so-
bre o setor público (gover-
nos e empresas públicas. 
Percentuais similares con-
sideram que as famílias/os 
cidadãos (24%) e as em-
presas privadas (21%) são 
os responsáveis. E apenas 
7% citam as ONGs e em-
presas do terceiro setor.

Lucro e crescimento
Ampla maioria (77%) 

concorda que a adoção das 
boas práticas de sustenta-
bilidade pelas empresas e 
pelos governos deve ser 
prioridade mesmo com o 
risco de diminuir os lucros 
e o crescimento econômi-
co; enquanto apenas 16% 
acreditam que o cresci-
mento econômico deve ter 
prioridade mesmo que isso 
signifique que as empresas 
e os governos não possam 
adotar as melhores práticas 
de sustentabilidade.

Boas práticas
A importância das boas 

práticas de sustentabilidade 
socioambiental e de gover-
nança, é quase unânime: 
98% consideram muito im-
portante ou importante que 
boas práticas sejam adota-
das pelos cidadãos e famí-
lias; e 96% pelos governos 
e empresas (mesmo núme-

ro em ambas as respostas).

Impacto na imagem

Para 92% dos entrevis-
tados, as ações de respon-
sabilidade social e ambien-
tal têm importância sobre 
sua opinião acerca de em-
presas ou marcas. Mais de 
um terço (35%) declaram 
que já ter deixado efetiva-
mente de consumir produ-
tos ou serviços de alguma 
empresa por ela desres-
peitar o meio ambiente, o 
bem-estar das pessoas ou 
dos animais e 34% já dei-
xaram de consumir produ-
tos ou serviços de alguma 
empresa por ela não res-
peitar as boas práticas de 
governança corporativa e 
ter o nome envolvido em 
alguma denúncia.

Na visão dos brasileiros, o 
aumento da adoção de práti-
cas sustentáveis nos últimos 
5 anos tem sido maior nas 
corporações (46%) do que 
entre as famílias e cidadãos 
(35%). Ainda assim, mais de 
um terço (39%) avaliam que 
não houve mudanças na atu-
ação das empresas nesse as-
pecto, e 9% consideram que 
a adesão a essas práticas no 
mundo corporativo diminuiu 
no país.
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