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O DIREITO DOS
POVOS INDÍGENAS
Inobstante o resultado do julgamento, há 
uma mora do Estado na demarcação.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

PIB BRASILEIRO: UM 
PACIENTE NA UTI?
Politica econômica vem se  
mostrando um fracasso. Por Roberto Ivo 
da Rocha Lima Filho, página 2

MINISTÉRIO DESVIRTUA 
PROGRAMA CIENTÍFICO
Processo de cartas marcadas, escolhendo 
projetos de interesse do MCTI.  
Por Wanderley de Souza, página 2

MP adia 
tributos para 
distribuidoras 
de energia

O Governo Federal editou a 
Medida Provisória 1066/21, que 
adia o prazo de recolhimento de 
contribuições federais para as dis-
tribuidoras de energia elétrica. A 
MP foi publicada na edição des-
ta sexta-feira do Diário Oficial da 
União.

As contribuições (PIS/Pa-
sep, Cofins e previdenciárias) em 
agosto, setembro e outubro serão 
pagas na competência de novem-
bro (que vence em dezembro).

“É uma medida governamental 
importante porque, assim como 
aconteceu na pandemia com as 
empresas em geral com uma di-
latação de prazo para pagamento 
de tributos, neste momento em 
que enfrentamos uma crise hídri-
ca se torna necessário a prorroga-
ção desses tributos”, explica Luís 
Wulff, CEO do Grupo Fiscal do 
Brasil (GFBR) e do Tax Group.

Porém o especialista lembra 
que esses tributos, além do ponto 
de vista federal, também são altos 
a nível estadual. “Esse tema seria 
ainda mais relevante se pudésse-
mos ter uma amplitude dele em 
esfera estadual, porque a carga tri-
butária mais alta sobre energia elé-
trica é do ICMS (tributo de com-
petência dos estados)”, afirma.

Se os estados pudessem prorro-
gar o recolhimento de ICMS das 
concessionárias de energia elétrica 
e das distribuidoras em geral, ha-
veria uma redução grande ou pe-
lo menos um impacto menor no 
bolso do consumidor, que é no 
fim quem vai sofrer em função da 
crise hídrica e do aumento do pre-
ço da energia elétrica.

Veto parcial à suspensão de patentes 
prejudica combate à pandemia
Bolsonaro brecou obrigação de fornecer insumos

O veto parcial do Execu-
tivo ao Projeto de Lei 
que permite a suspen-

são temporária de patentes é uma 
decisão que pode ter consequên-
cias nocivas para a saúde pública 
no Brasil, especialmente por abrir 
mão de uma estratégia importante 
para o combate à atual pandemia 
de Covid-19. A ONG Médicos 
Sem Fronteiras (MSF) defende 
que o Congresso reestabeleça o 
quanto antes o caráter original do 
projeto.

Jair Bolsonaro decidiu vetar 
os dispositivos que obrigavam o 
proprietário da patente a efetuar 
a transferência de conhecimento 
e a fornecer insumos de medica-

mentos e vacina. A justificativa da 
Presidência é a de que essas medi-
das seriam de difícil implementa-
ção e poderiam criar insegurança 
jurídica no âmbito do comércio 
internacional, além de poder de-
sestimular investimentos em tec-
nologia e a formação de parcerias 
comerciais estratégicas.

“O veto presidencial desmonta 
essa iniciativa do Congresso bra-
sileiro, que é hoje uma das mais 
promissoras no mundo quando se 
trata de corrigir os desequilíbrios 
que as patentes estão causando na 
distribuição equitativa de vacinas e 
medicamentos. É importante que 
o Congresso recupere os trechos 
vetados, para que o Brasil tenha 

todos os dispositivos necessários 
para tornar medicamentos e vaci-
nas bens públicos, acessíveis para 
todos”, afirma Felipe de Carvalho, 
coordenador no Brasil da Campa-
nha de Acesso de MSF.

“Não faz sentido que as au-
toridades, de modo antecipado, 
abram mão de um instrumento 
que poderia de maneira legítima 
ampliar o acesso dos brasileiros à 
cura e prevenção da Covid-19 e de 
outras doenças”, pondera Carva-
lho. “No caso específico do novo 
coronavírus, os impactos para o 
orçamento da saúde são crescen-
tes e incertos, por exemplo com a 
necessidade de aplicação de mais 
doses de vacinas”, exemplifica.

ONG: campo da Equinor ameaça cidades do Rio

Com impostos, 
medicamentos 
poderão ter
alta de 12%

“O texto-base do PL 
2.337/2021, aprovado nesta 
quarta-feira pela Câmara dos De-
putados, traz uma consequência 
negativa para todos os brasileiros. 
Ao prever o fim de isenções de 
PIS-Cofins dos medicamentos, o 
consumidor final poderá ter um 
aumento de até 12% em mais de 
18 mil produtos farmacêuticos 
de maneira imediata, inclusive, 
medicamentos de uso contínuo, 
como os usados em tratamentos 
para doenças crônicas.” É o que 
diz nota oficial da Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pes-
quisa (Interfarma).

Para a presidente da entidade, 
Elizabeth de Carvalhaes, “além 
disso, haverá impacto no SUS, 
que atende mais de 80% da po-
pulação brasileira, com aumento 
de mais de 18% pela cobrança de 
ICMS. Isso porque alguns convê-
nios vinculam a isenção de ICMS 
à isenção de PIS-Cofins. O Con-
gresso Nacional precisa rever 
essa decisão para impedir que a 
saúde do brasileiro seja prejudi-
cada e o consumidor final pague 
essa conta”.

Rio de Janeiro 
isenta arroz
e feijão de 
pagar ICMS

Arroz e feijão passam a ser 
isentos da cobrança do ICMS no 
Rio de Janeiro, de acordo com lei 
sancionada pelo governador Cláu-
dio Castro (PSC) e publicada no 
Diário Oficial desta sexta-feira. O 
texto também estabelece isenção 
do Imposto para os serviços que 
envolvem o transporte estadual e 
intermunicipal dos dois produ-
tos. A dupla preferida dos brasi-
leiros pagava 7% de ICMS.

O projeto que permitiu a isen-
ção foi proposto pelo deputado 
Rosenverg Reis (MDB). Cláudio 
Castro afirmou que a renúncia 
do imposto vai cumprir o papel 
social.

“O Brasil é o único país que 
tributa alimentos com alíquotas 
de dois dígitos. A redução do 
ICMS sobre arroz, feijão e até 
outros itens da alimentação bási-
ca é questão de justiça”, comen-
tou o economista Robson Gon-
çalves, da FGV. Os dois produtos 
já eram isentos em São Paulo.

O licenciamento ambien-
tal de um novo campo 
de exploração do pré-

-sal na Bacia de Santos, o Campo 
de Bacalhau, pode ter impactos 
ambientais e econômicos dano-
sos na região, denuncia a ONG 
Movimento Baía Viva. O campo 
transportará petróleo entre Ilha 
Bela (SP) até Niterói, Duque de 
Caxias e Magé, na Baía de Gua-
nabara.

Segundo a ONG, o projeto da 
estatal norueguesa Equinor (anti-
ga Statoil) ignora, em seus estudos 
de impacto no território, a pos-
sibilidade de acidentes na Costa 
Verde fluminense.

“O primeiro sinal de que algo 
não está caminhando bem foi a 
divulgação pífia da audiência pú-
blica, organizada pela empresa 

norueguesa Equinor. Realizada de 
forma virtual no dia 5 de agosto, 
a reunião durou quase 10 horas 
e não contou com a participação 
das associações quilombolas, fó-
rum de comunidades tradicionais, 
conselhos de arquitetura e urba-
nismo, instituições públicas de 
ensino superior, grupos culturais, 
associações de turismo e organi-
zações do movimento socioam-
biental da Costa Verde”, afirma o 
Movimento.

O Relatório de Impacto Am-
biental (Rima) do Campo de Ba-
calhau indica como áreas de im-
pacto do projeto os municípios de 
Niterói (base naval), Rio de Janei-
ro (base aérea) e Duque de Caxias, 
Magé, e Nova Iguaçu, como áreas 
que receberão material descarta-
do e transportado. Os royalties da 

operação beneficiarão os municí-
pios de Cananeia e Ilhabela, em 
São Paulo.

A conclusão do Rima não 
considera ações mitigadoras, 
nem contrapartidas, tampouco 
benefícios relativos aos royalties 
nas cidades da Costa Verde. “Ou 
seja, o Campo de Bacalhau dei-
xa as cidades de Itaguaí, Manga-
ratiba, Angra dos Reis e Paraty 
literalmente a ver navios”, alerta 
a ONG, que, junto a mais de 40 
entidades, protocolou duas ma-
nifestações questionando o pro-
cesso de implementação desse 
empreendimento junto ao Iba-
ma, Ministério Público Federal 
em São Paulo e Rio de Janeiro, 
MPRJ e MPSP e às Defensorias 
Públicas da União nos dois es-
tados.
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Ministério desvirtua espírito do Programa de Infraestrutura Científica
Por Wanderley de 
Souza

Ao longo de vários 
anos, o Fundo 
Nacional de De-

senvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) uti-
lizou os recursos do CT-In-
fra, que por lei corresponde 
a 20% da arrecadação de to-
dos os fundos setoriais, pa-
ra organizar em todo o país 
uma infraestrutura científi-
ca invejável. Certamente a 
melhor infraestrutura entre 
os países em desenvolvi-
mento e encontrada em to-
das as regiões.

O CT-Infra se orgulha de 
ter investido em infraestru-
tura física e laboratorial cerca 
de R$ 3,5 bilhões desde 2001, 
sendo 43% em instituições 
científicas localizadas na re-
gião Sudeste, 22% na região 
Nordeste, 19% na região Sul, 
10% na região Centro-Oeste 
e 6% na região Norte, cum-
prindo assim a previsão legal 
de que no mínimo 30% dos 
recursos devem ser destina-
dos às regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste.

Importante ressaltar que 
todos os projetos foram 
selecionados com base em 
editais públicos altamen-
te competitivos. Nos seus 
melhores anos, como entre 

2008 e 2013, a comunidade 
científica brasileira teve a 
oportunidade de concorrer 
em editais da ordem de R$ 
400 milhões por ano.

Em seguida, face à imposi-
ção pelo setor econômico do 
governo de contingenciamen-
tos crescentes do FNDCT, os 
recursos anuais diminuíram, 
mas o espírito democrático 
do CT-Infra de dar oportu-
nidade a todos permaneceu. 
Não tenho a menor dúvida em 
afirmar que a projeção inter-
nacional da Ciência brasileira 
nos últimos 15 anos ocorreu 
em função da consolidação de 
uma infraestrutura científica 
que permitiu a realização de 
experimentos em condições 
adequadas para a ciência con-
temporânea.

Ainda estamos sendo be-
neficiados por essa infraes-
trutura embora, gradativa-
mente, ela vá se tornando 
defasada face a uma ma-
nutenção capenga e a im-
possibilidade de obtenção 
de equipamentos mais mo-
dernos. Essa infraestrutura 
permitiu a desejável descen-
tralização da atividade cien-
tífica por todos os estados. 
Permitiu, ainda, alavancar 
projetos de inovação tec-
nológica por empresas, que 
de forma crescente estabe-
lecem cooperações com os 

institutos de pesquisa tan-
to com recursos próprios 
mas também com o apoio 
governamental de agências 
de fomento do governo fe-
deral (BNDES/Finep/Em-
brapii) e estaduais.

Ao longo de 2020–2021 
a comunidade acadêmica 
brasileira atuou de forma 
permanente junto ao Con-
gresso Nacional no sentido 
de recuperar integralmen-
te os recursos do FNDCT, 
apesar do posicionamento 
contrário do governo. Ti-
vemos sucesso, e hoje os 
recursos do FNDCT estão 
liberados integralmente.

São recursos significati-
vos que animaram a comu-
nidade científica. No que se 
refere à área da Infraestru-
tura Científica, a Academia 
Brasileira de Ciências pro-
curou identificar as gran-
des prioridades nacionais e 
produziu um documento, 
que foi entregue a todas as 
autoridades do MCTI, elen-
cando 14 propostas.

Para decepção de todos, 
o comitê gestor do CT-Infra 
decidiu, apesar da posição 
contrária dos representan-
tes da comunidade cientí-
fica no comitê, romper a 
tradição de lançar editais 
e optar preferencialmente 
pelo clássico e lamentável 

processo de cartas marca-
das, escolhendo projetos 
de interesse do MCTI, mas 
não da Ciência brasileira.

Aprovaram recursos pa-
ra os próximos anos com 
investimento da ordem de 
R$ 677 milhões, sendo que 
mais de 70% com CNPJ 
escolhidos pelos gestores 
que pouco entendem de 
Ciência. Não quero aqui 
discutir o mérito dos pro-
jetos individualmente, pois 
certamente muitos deles 
merecem ser apoiados. O 
que incomoda é o processo 
que exclui as instituições de 
submeterem propostas.

Mais da metade dos re-
cursos estão sendo alocados 
para os institutos do pró-
prio MCTI, que deveriam 
estar sendo apoiados com 
recursos próprios do minis-
tério e não pelo FNDCT. É 
o reconhecimento explícito 
da falência do MCTI e sua 
incapacidade de ampliar seu 
orçamento próprio.

Outro componente im-
portante se destina às ins-
tituições militares. Outras, 
para algumas universidades, 
mas que não se submete-
ram ao processo competi-
tivo salutar e tradicional do 
CT-Infra. Todos esperavam 
um robusto programa de 
recuperação das centenas 

de equipamentos que não 
mais funcionam por falta de 
manutenção. Por outro la-
do, a distribuição dos recur-
sos não atende a uma das 
cláusulas pétreas do CT-In-
fra que é a destinação de, no 
mínimo, 30% dos recursos 
para as regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste.

Em resumo, ocorreu um 
jogo de cartas marcadas, 
que fere princípios éticos 
e legais e que desde já re-
quer uma atenção especial 
da Controladoria Geral da 
União (CGU) e do Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
É como se tivéssemos al-
gumas dezenas de obras 
selecionadas em um pro-
cesso sem licitação. Para as 
instituições científicas bra-
sileiras, que inclui univer-
sidades, Fundação Oswal-
do Cruz, Embrapa, entre 
outras, restou um edital de 
R$ 100 milhões para 2022–
2023. Obviamente, com es-
sa distribuição de recursos, 
o CT-Infra não está pensan-
do no desenvolvimento da 
Ciência brasileira.

A comunidade acadêmica 
brasileira não pode compac-
tuar com decisões tomadas 
por equipes que, salvo rarís-
simas exceções, não enten-
dem de Ciência e Tecnologia. 
Em passado recente a equipe 

do MCTI contava com vá-
rios membros da Academia 
Brasileira de Ciências. Não 
podemos compactuar com 
decisões tomadas pelos con-
selhos ligados ao MCTI, com 
o voto contrário dos repre-
sentantes da nossa comuni-
dade.

Lamentável que, no mo-
mento em que o MCTI 
passa a dispor de recursos 
significativos, obtidos gra-
ças à atuação firme da co-
munidade acadêmica e em-
presarial comprometidas 
com a Ciência, Tecnologia e 
Inovação, ocorre um nítido 
afastamento crescente entre 
a comunidade e o MCTI.

Talvez seja necessário 
mudar da Lei do FNDCT, 
deixando a sua gestão ex-
clusivamente nas agências 
de fomento e com um con-
selho constituído majori-
tariamente com membros 
da academia e do setor 
empresarial envolvido com 
inovação tecnológica. Ca-
be a denúncia em todos os 
meios possíveis, sobretudo 
no Congresso Nacional, 
nos órgãos de controle e no 
Poder Judiciário.

Wanderley de Souza é professor titular 
da UFRJ, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e da Academia 
Nacional de Medicina.

O PIB brasileiro: um paciente na UTI?
Por Roberto Ivo da 
Rocha Lima Filho

Em meio a uma 
terceira onda 
da Covid-19, as 
economias emer-

gentes tentam esboçar uma 
recuperação em meio a um 
ambiente tão incerto, po-
lítico, econômico e social. 
Segundo dados do FMI, em 
seu relatório World Econo-
mic Outlook, Índia e China 
continuam a ser os grandes 
responsáveis de atividade 
econômica mundial, com 
crescimento real respectivo 
de 9,5% e 8,1% em 2021 
e, 8,5% e 5,7% no ano de 
2022, ambos projeções fe-
chadas.

Eles deverão ainda sus-
tentar os preços de commo-
dities em continentes como 
Ásia, África e América Lati-
na, em especial o Brasil, que 
possui uma estimativa de 
5,3% neste ano e 1,8% para 
o ano seguinte. Ou seja, já 
há um aspecto de desace-
leração. Quando se olha 
o relatório Focus, nota-se 
a mesma dinâmica nesses 
mesmos períodos, ou seja, 

5,22% ao ano e 2% a.a., res-
pectivamente.

Quando se olha os dados 
da última divulgação das 
Contas Nacionais publica-
das pelo IBGE, a atividade 
econômica do Brasil tentou 
esboçar um crescimento 
no 2T21, quando foi apre-
sentado uma variação real 
de 12,4% a.a. contra 2T20 
e, no acumulado no ano, 
temos 6,4% em relação ao 
ano de 2020.

Apesar do número pare-
cer positivo, deve-se atentar 
para alguns pontos a seguir. 
Primeiramente, na margem, 
com ajuste sazonalidade, 
a economia decresceu em 
0,1% em relação ao trimestre 
anterior em termos reais. Isso 
acende uma luz amarela pa-
ra o fechamento do ano. Fa-
zendo um rápido exercício e 
mantendo o mesmo patamar 
deste último semestre até o 
final do ano, o PIB, dessazo-
nalizado, chegará ao máximo 
4,9% a.a. para 2021 e nulo 
para 2022, ambas projeções 
abaixo do esperado pelo Go-
verno Federal e mercado de 
capitais.

Pelo lado da demanda, o 

consumo das famílias apre-
sentou uma variação real 
pífia de 0,03% no período 
de 2T21 contra 1T21, com 
ajuste sazonal. Essa estabili-
zação reflete alguns pontos 
importantes:

1) Aumento do endivida-
mento das famílias, o qual, 
segundo dados Banco Cen-
tral, atingiu quase 60% do 
rendimento média dos últi-
mos 12 meses;

2) O aumento de juros, 
saindo de um patamar de 
2% a.a. no final do ano passo 
para 5,25% a.a. neste último 
mês de agosto, limita a con-
cessão de crédito, haja vista o 
maior risco de inadimplência, 
tanto por PF quanto PJ. Os 
últimos do próprio Banco 
Central apontam para um 
ponto de inflexão, passan-
do de 2,88% em julho para 
2,91% em agosto (Pessoa Fí-
sica) e de 1,48% para 1,52% 
(Pessoa Jurídica) no mesmo 
período de análise;

3) O mercado de traba-
lho continua claudicante, 
com uma taxa de desempre-
go 14,1% no 2T21 (dado 
pela Pnad contínua), com 
grande maioria entre 18–39 

anos desocupados, ou seja, 
massa da população econô-
mica ativa, e caminhando 
para um mercado informal 
a fim de repor ou aumentar 
renda. No próximo semes-
tre será crucial para ver se 
há um sopro de melhora, 
pois deverá haver contra-
tações para final de ano no 
mercado formal, já mostra-
do pelos dados do Caged, 
com criação de vagas for-
mais em torno 316 mil.

De qualquer maneira, os 
sinais ainda não são claros 
para o mercado de trabalho 
brasileiro, que deve se man-
ter um limitador pelo lado 
consumo. O investimento 
(formação bruta de capital) 
mostrou na margem uma 
queda mais significativa, 
ou seja, 3,6% entre 2T21 e 
1T21. Isso indica um claro 
enfraquecimento industrial 
em termos de bens de ca-
pitais. Nota-se já algumas 
empresas saindo do País, 
fortalecendo ainda mais o 
processo de desindustriali-
zação. As contas externas, 
ou, melhor, as exportações 
são o fulcro de sustentação 
do PIB brasileiro.

Pelo lado da oferta, a agri-
cultura mostrou entre esses 
dois primeiros trimestres 
uma queda expressiva de 
2,8%, em função de quebras 
de safra. Mas a indústria tam-
bém ficou no lado negativo, 
com diminuição de 0,64% 
nessa mesma comparação.

É claro que o Governo 
Federal, em especial o Mi-
nistério da Economia, está 
cada vez se afastando dos 
gargalos inerentes à econo-
mia brasileira, como agra-
vamento da pobreza e ge-
ração de emprego e renda. 
Não basta somente a ajuda 
emergencial, que cairá a R$ 
300 (50% a menos do iní-
cio do ano), mas políticas 
públicas de longo prazo 
que venham a propiciar um 
retorno à economia de boa 
parte da nossa sociedade, 
em especial as classes mino-
ritárias e mulheres negras.

Já é conhecido que a eco-
nomia brasileira vem so-
frendo com vários gargalos 
microeconômicos (estrutu-
ra fiscal, logística, fator de 
produtividade, qualificação 
da força de trabalho, entre 
outras variáveis) e essa situ-

ação irá melhorar nos pró-
ximos meses, mesmo com 
as pautas de reforma tri-
butária e administrativa do 
Congresso Nacional.

Do ponto de vista ma-
croeconômico, embora ex-
perimentando um novo ci-
clo de aperto monetário, a 
desvalorização cambial, as 
incertezas geopolíticas no 
mundo e os problemas ge-
rados pela política brasileira 
vão criar um ambiente pro-
pício para um risco de mer-
cado maior nos próximos 
meses e quiçá até uma revi-
são de grade das principais 
agências de crédito.

Essa politica econômi-
ca atual, se é que se pode 
chamar assim, pois não há 
um plano estruturado, vem 
se mostrando um fracasso 
e deverá se manter até o 
final de 2021, o que gera-
rá uma incerteza adicional 
para o futuro, e os agentes 
econômicos necessitam de 
certeza, porém nada é per-
manente exceto a mudança.

Roberto Ivo da Rocha Lima Filho é 
professor da Escola de Engenharia da 

UFRJ.
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O 7 de Setembro  
dos patriotas que  
vendem a Nação

De camisa amarela, adereços verdes (melhor ainda, a 
camisa oficial da Seleção), bandeira na mão, os patriotas 

irão às ruas defender a Nação, a família e a propriedade. Vão 
dar suporte ao ocaso de um desgoverno que adotou o lema 
O Petróleo é Deles, massacra as famílias com desemprego 
e inflação e só garante a propriedade de quem tem bala na 
agulha (literal e figurativamente).

Como pode se declarar patriota um militar que defende 
a privatização dos Correios (nos EUA, meca do liberalismo, 
o USPS é federal)? Como ser nacionalista e defender uma 
Petrobras restrita a extrair petróleo do pré-sal (as petrolei-
ras que crescem no mundo são estatais)? Como defender o 
verde e amarelo e sonhar com a vida em Miami?

A imperatriz e o patriarca

“7 de Setembro é uma comemoração usurpada. Afinal, 
quem fez a Independência foi a imperatriz (escreveu o 
“laços fora”, instruiu o imperador, desenhou a bandeira e 
escolheu as cores). Mérito também do José Bonifácio, que 
a assessorou e costurou o reconhecimento da nova nação 
independente pelos EUA (não é à toa que há uma baita 
estátua dele em Nova York, na região bem novaiorquina 
do Bryan Park, no mesmo quarteirão da Biblioteca)”. A 
colaboração é do professor, economista e colunista Paulo 
Márcio de Mello.

Dívida vira serviços para o SUS

De autoria de um grupo de deputados, entre eles 
Pedro Westphalen (PP-RS) e Antonio Brito (PSD-BA), o 
Programa de Recuperação e Fortalecimento dos Estab-
elecimentos Hospitalares de Saúde (Profes, PL 5412/19) 
concede moratória de um ano e parcelamento da dívida 
tributária com a União de estabelecimentos hospitalares 
privados. Em contrapartida, os hospitais vão oferecer 
atendimentos médico gratuito a pacientes do SUS.

Presidente da Federação Brasileira de Hospitais, 
Adelvânio Francisco Morato avalia que o PL pode de-
safogar a demanda que existe na rede pública de saúde e 
reduzir o impacto da crise na rede privada hospitalar. Nos 
últimos dois anos, a dívida tributária de hospitais privados 
com a União saltou de R$ 56 bilhões para R$ 70 bilhões.

Para trás

O Governo Guedes-Bolsonaro está jogando fora as 
oportunidades trazidas pelos preços recordes das com-
modities. Se no início da década o Governo Lula surfou 
na valorização dos produtos básicos, agora a dupla tem 
como marca a estagflação.

Rápidas

Em parceria com a Robert Bosch, a PUCPR está com 
inscrições abertas para o Programa de Capacitação de Novos 
Talentos em Desenvolvimento de Software. Informações: 
bit.ly/38wiFNE *** A ceramista Solange Mano estará no 
“Gente que Faz”, da Associação dos Embaixadores de 
Turismo do RJ e Instituto Preservale, nesta quarta-feira, às 
18h, via Instagram @embaixadoresrio *** O comentarista 
de e influenciador @LeoFCAndrade vai explicar sobre 
regras e termos do futebol americano em live no Instagram 
do @brasasenglishcourse *** Nesta quarta, 9h a Associação 
Paulista de Estudos Tributários (Apet) realizará “Tributação 
Internacional e Reforma Tributária – O que esperar e os 
impactos em um mundo pós-Covid”. Inscrições: apet.org.br

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

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Com-
panhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 16 de setembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Compa-
nhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação das contas dos Administra-
dores, do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras, do 
Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 2020; 
Rio de Janeiro, 11 de agosto 2021. Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente 
do Conselho de Administração. INSTRUÇÃO GERAL: O Acionista que dese-
jar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, 
com poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGE do TIPO: Presencial
COOPERATIVA SHOPPING NORTE DE TRANSPORTES LTDA

CNPJ 03.070.150.0001-60
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe convoca todos
os cooperados em pleno gozo com suas obrigações estatutárias para
participarem da AGE, a realizar-se no dia 27.09.2021, na RUA JOSE
DOS REIS, 1680, Sobrado (sede) – Inhaúma – RJ/RJ. Com as seguintes
CONVOCAÇÕES: às 08:00 em 1a C/presença mínima de 2/3; às 09:00
em 2ª C/1/2+1 e às 10:00 em 3a e última C/presença mínima de 10(dez)
cooperados para a deliberarem as seguintes ORDENS DO DIA: 1)-Ex-
clusão de Cooperados por Inadimplência VTR124; 2)- Criação da
COOPNORTE Office-(Braço Operacional); 3)-Deliberação S/ O proces-
so administrativo do Conselho Fiscal N.002/2021.

CARLOS EDUARDO VIEIRA. Diretor-Presidente
e MAIQUE CASTRO – CRCRJ, 02.09.2021.

NOVA POUSADA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ Nº 34.609.577/0001-17 - NIRE (JUCERJA) Nº 33.3.0033167-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2021
Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2021, às 17h00min, na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, Salão 1901, nesta cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representan-
do a totalidade (100%) das ações da Companhia, conforme consignado no 
Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária 
da NOVA POUSADA PARTICIPAÇÕES S.A. Por indicação dos presentes, 
assumiu a Presidência dos trabalhos o acionista Wilson Lemos de Moraes 
Junior, que convidou para Secretário o acionista Felipe Lemos de Moraes. 
Constituída a mesa, o Sr. Secretário procedeu a leitura da Ordem do Dia, 
dispensada a convocação, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, ten-
do em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia. Ordem 
do Dia: Examinar e Votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras/Balanço Patrimonial, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. Passando as deliberações, o Sr. Presidente 
informou a dispensa de publicação de aviso aos acionistas que trata o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, bem como do Relatório da Administração e das De-
monstrações Financeiras/Balanço Patrimonial referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, na forma dos artigos 133, § 4º e 294 
e parágrafos, ambos da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Sr. Presidente escla-
receu aos presentes que, por ser do conhecimento geral, era dispensada a 
leitura dos citados documentos. Colocada em votação, foram aprovados, por 
unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financei-
ras/Balanço Patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2020, que integram a presente ata como anexo. 
Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia às 
18h00min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi assinada por 
todos os acionistas. Wilson Lemos de Moraes Junior - Acionista - Presidente; 
Felipe Lemos de Moraes - Acionista - Secretário. Jucerja em 02/09/2021, nº 
4448905. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Semana marcou aumento 
de reprovação ao governo
Metade dos brasileiros considera ruim/péssimo

A semana foi agitada 
por notícias políti-
cas e econômicas, 

provocando queda da po-
pularidade do governo de 
Jair Bolsonaro. Segundo 
pesquisa do banco Modal-
Mais em parceria com a AP 
Exata, o percentual de pes-
soas que avaliam a gestão 
como ruim/péssima nes-
ta sexta-feira é de 48,7%; 
28% consideram o gover-
no bom/ótimo e 23,3% 
avaliam como regular. Nos 
últimos dias houve uma in-
tensificação da divulgação 
dos atos de 7 de setembro, 
promovida pela militância 
bolsonarista.

Os protestos correspon-
dem a cerca de 21% do total 
de posts que mencionam ao 
presidente no Twitter. No 
entanto, o movimento tem 
encontrado dificuldades em 
angariar apoio fora da bo-
lha governista. Ao longo da 
semana, a as menções aos 
evangélicos, no contexto 
das manifestações se inten-
sificou, crescendo 142%. 
Isso dá ao evento um cará-
ter cristão conservador, que 
busca reforçar o apoio des-
se público ao presidente da 
República.

As manifestações sobre 
ruptura democrática têm 
sido periféricas, o que de-
monstra que “o movimen-
to não é golpista”. Grande 
parte dessa narrativa de ra-
dicalização tem vindo por 
meio de análises da impren-
sa e de observações da opo-
sição. Governistas investem 
na ideia de que o Judiciário 
estaria agindo parcialmente, 
mas houve um claro recuo 
em relação à possibilidade 

de haver ações de invasão 
dos poderes.

Outro tema muito abor-
dado pela imprensa, re-
ferente à participação de 
policiais militares nos pro-
testos. Os dados não mos-
tram aumento expressivo 
do grupo nas redes. O pe-
so de termos como “PM”, 
“polícia militar”, “policiais 
militares” não tem se altera-
do ao longo das semanas de 
divulgação dos protestos. 
As menções positivas a Bol-
sonaro variaram de acordo 
com o sucesso da militância 
em emplacar as convoca-
ções para os protestos de 7 
de setembro.

Ameaças 

A semana também foi 
marcada pelo que analistas 
interpretaram como o afas-
tamento do sistema finan-
ceiro da gestão Bolsonaro. 
A tensão causada pela carta 
organizada pela Febraban 
e Fiesp, em defesa da har-
monia entre os Poderes, 
pautou a agenda econômi-
ca. Ameaças do governo de 
retirar o Banco do Brasil e a 
Caixa da federação dos ban-
cos foram vistas como um 
péssimo sinal de ingerência 
política sobre o mercado, 
levando o governo a recuar 
do enfrentamento.

A crise foi reforçada com 
o recuo do PIB, a crise hí-
drica e energética, com o 
consequente aumento da 
conta de luz, e os sinais de 
que a inflação não dará tré-
gua. Uma deterioração do 
cenário econômico do país, 
que tem trazido pessimismo 
sobre os resultados do pró-

ximo ano e uma percepção 
de que o ambiente constan-
te de conflito político está 
prejudicando o crescimento 
do Brasil. Ou seja, não in-
dica uma ruptura das bases 
das PMs com o sistema, o 
que anteveria uma radicali-
zação liderada por essas ins-
tituições. Portanto, a possi-
bilidade de isso ocorrer é 
bastante remota.

As redes demonstram 
uma clara estratégia bol-
sonarista de concentração 
na Avenida Paulista o foco 
dos protestos. Há mensa-
gens de militantes de todo 
país convocando as pes-
soas a se dirigirem a São 
Paulo no dia 7. Portanto, 
diante da queda na apro-
vação do governo, se antes 
havia um esforço de disse-
minar as manifestações de 
rua pró-governo por todo 
país, desta vez há um claro 
destino geográfico, de for-
ma a garantir uma imagem 
de apoio popular, evitando 
a disseminação do movi-
mento, cada vez mais res-
trito a convertidos.

Reformas

Também a evolução das 
reformas no Congresso se-
gue envolta em obstáculos. 
A reforma do IR aprovada 
pela Câmara esta semana 
foi considerada precipitada 
por analistas, que seguem 
resistentes ao texto final. 
Internautas comuns pedem 
queo Senado corrija o que 
consideram distorções e 
inadequações.

Já a reforma trabalhis-
ta, enviada pela Câmara já 
envolta em polêmicas, foi 

rejeitada pelo Senado, pas-
sando a impressão de que 
há uma dissonância entre 
Arthur Lira e Rodrigo Pa-
checo, o que seria mais um 
entrave para a aprovação de 
mudanças em questões im-
portantes para o país.

Família

A semana termina re-
velando que a articulação 
política do governo está 
se deteriorando, sobretu-
do junto ao Senado. As 
denúncias envolvendo a 
família Bolsonaro a um es-
quema de rachadinhas ga-
nhou as redes novamente, 
pelo fato de os sigilos de 
Carlos Bolsonaro terem 
sido quebrados e também 
após Marcelo Nogueira, 
ex-funcionário da família, 
confirmar as denúncias. 
Segundo ele, a ex-esposa 
de Bolsonaro e mãe de 
Jair Renan seria a pessoa 
designada para coordenar 
o esquema, mas teria sido 
substituída por Carlos e 
Flávio, após, segundo ele, 
ela ter traído Bolsonaro 
com um bombeiro que fa-
ria escolta da família.

Segundo o levantamento, 
terça e quarta-feira foram 
os dias em que os apoiado-
res do presidente tiveram 
maiores dificuldades para 
unificar o discurso em vol-
ta dos objetivos dos atos de 
7 de setembro. A confian-
ça acompanha as menções 
positivas ao presidente da 
República e atingiu os 16%. 
Apesar da alta, medo e tris-
teza ainda dominam os sen-
timentos associados a Bol-
sonaro.

Enem: STF libera inscrição com isenção de taxa

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
decidiu nesta sex-

ta-feira, reabrir as inscrições 
do Exame Nacional de En-
sino Médio (Enem) de 2021 
com isenção de taxa  para 
quem faltou à prova no ano 
passado.

O tema chegou ao STF 
após partidos e organiza-

ções da sociedade civil en-
trarem com uma ação na 
Corte pedindo mudanças 
na regra para gratuidade do 
Enem. 

O grupo queria derru-
bar a regra do Ministério 
da Educação (MEC) que 
negou a isenção da prova 
aqueles que faltaram ao exa-
me no ano passado por me-

do da Covid-19 e, por isso, 
perderam o direito ao bene-
fício. Essa é uma das prin-
cipais explicações para que 
o Enem deste ano tenha o 
menor número de inscritos 
desde 2005.

PT, PDT, PSOL, PCdoB, 
PSB, PV, Rede Sustenta-
bilidade, Cidadania, Soli-
dariedade, além da União 

Nacional dos Estudantes 
(UNE), União Brasileira 
dos Estudantes Secunda-
ristas (UBES), Educafro e 
Frente Nacional Antirracis-
ta, autores da recursos junto 
ao STF, defendiam a inclu-
são de maneira gratuita no 
exame ainda em 2021 entre 
1,5 milhão e 2 milhões de 
candidatos pobres.
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O direito dos povos 
indígenas às suas terras  
e o marco temporal

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu em 
2009 a constitucionalidade e a legitimidade do 

processo demarcatório no caso Raposa Serra do Sol 
(Pet.3388/RR), oportunidade em que enfatizou o falso 
antagonismo entre a proteção dos direitos indígenas, o 
desenvolvimento e a proteção ambiental.

No referido julgamento, ao interpretar o artigo 231 
da CF de 1988, o STF ressaltou o caráter originário do 
direito dos índios sobre as terras que tradicionalmen-
te ocupam, possuindo o ato de demarcação natureza 
declaratória de uma situação jurídica preexistente.

Apesar de corresponder a “direitos originários”, o 
STF fixou a data de promulgação da Constituição (5 
de outubro de 1988) como uma referência para ave-
riguar a ocupação tradicional indígena, cujo território 
não poderia ter a dimensão de instância transnacional, 
além de estabelecer 19 salvaguardas ou condicionan-
tes consistentes em regras sobre o usufruto de terras 
indígenas.

Isso levou muitos estudiosos do tema a crerem que 
a Corte não realizou uma análise sistemática e concre-
tizadora dos direitos fundamentais dos índios às suas 
terras, reproduzindo uma visão hegemônica e estigma-
tizante sobre os povos indígenas sem ouvir os anseios 
indígenas ou mesmo considerar a realidade específica 
de cada etnia.

Para estes, a fixação de um marco temporal, bem 
como de condicionantes que privilegiam uma visão 
preservacionista e integracionista, contraria a trajetória 
constitucional dos direitos dos indígenas, de suas con-
quistas e lutas pelo respeito à sua cultura e seus modos 
de vida acabando por priorizar a posse civil como a 
habitação permanente.

Essa semana o marco temporal voltou à discussão 
no STF no julgamento do RE 1017365/SC (tema 
1031). Foram ouvidas como amici curiae (amigos da 
corte) 35 entidades. A tese foi refutada por muitos 
expositores, especialmente diante da relevância iden-
titária e direito ancestral dos índios sobre suas terras, 
inclusive já reconhecida pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Por outro lado, notadamente os 
representantes de produtores rurais veem no marco 
temporal uma segurança jurídica à continuidade de sua 
posse e produtividade de suas terras evitando conflitos 
e discussões sobre a demarcação de terras.

Inobstante o resultado do julgamento, que continua 
na próxima semana, não se ignora que há uma mora do 
Estado brasileiro na demarcação e desintrusão das ter-
ras indígenas. Cabe ao STF assegurar a demarcação e a 
posse efetiva das terras aos povos originários, muitos 
delas expulsos por conflitos agrários. Apenas assim se 
estará promovendo de fato a segurança jurídica e evi-
tando o retrocesso social. Afinal, já ficou consignado 
nas Cortes nacionais e internacionais que a demarcação 
não importa apenas para a sobrevivência física e cultu-
ral dos povos nativos, mas também para a contenção 
do desmatamento e conservação da biodiversidade.

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital 
de 2ª Convocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda 
convocação, no dia 09/09/2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario 
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 02/08/2021, para 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número 
de ações em que se divide o capital social da Companhia, considerando os aumentos de capital realizados dentro do limite do capital autorizado; (ii) Alterar 
o limite do capital autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. 
Documentos e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual 
dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia 
(www.ri.viverinc.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), 
conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acio-
nistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações 
detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais 
ou cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição 
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que 
comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de 
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: 
Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos cuidados do 
Diretor de Relação com Investidores e Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com antece-
dência mínima de 2 dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Estado do Rio oficializa a redução do 
ICMS do querosene de aviação a 7%

Com o objetivo de 
fomentar o turismo 
do Rio, o governo 

do estado publicou decreto 
que reduz o ICMS do que-
rosene de aviação a 7% até 
o fim de 2035, para empre-
sas que operam nos aero-
portos do estado. A medida 
adequa a legislação estadual 
ao Convênio ICMS 188/17. 
O resultado é um trabalho 
em conjunto das Secretarias 
da Casa Civil, Turismo, De-
senvolvimento Econômico 
e Fazenda.

Com isso, o Rio de Janei-
ro espera atrair mais empre-
sas aéreas e estimular novas 
rotas. Além disso, segundo 
estudo de impacto orça-
mentário e financeiro feito 
pelo Governo do Estado, 

o Rio poderá arrecadar R$ 
64 milhões até 2023. Para o 
Governador Claudio Castro 
o turismo é fundamental 
para a retomada da econo-
mia fluminense.

- Nosso objetivo com a 
medida é tornar o Rio de Ja-
neiro cada vez mais compe-
titivo em relação aos outros 
estados brasileiros para que 
haja o aumento do fluxo aé-
reo e do número de turistas. 
Abrimos o diálogo com o 
setor da aviação e, de forma 
estratégica, o governo esta-
dual atendeu a um pedido 
do segmento. O trabalho 
de retomada da economia 
fluminense vem sendo fei-
to em diversas frentes e o 
turismo é uma peça funda-
mental neste processo.

Para o secretário de es-
tado de Turismo, Gustavo 
Tutuca, essa é uma oportu-
nidade de equiparar as con-
dições fiscais do Rio à de 
outros Estados.

- A redução do ICMS do 
querosene da aviação sem-
pre foi um pedido do setor. 
Esse valor representa cerca 
de 35% dos gastos de uma 
companhia aérea e com es-
sa queda, esperamos que 
o Rio se torne ainda mais 
competitivo em relação a 
outros estados do País, au-
mentando o fluxo aéreo e, 
consequentemente, o nú-
mero de turistas.

O decreto, que saiu nesta 
sexta-feira no Diário Oficial, 
prevê o benefício às empre-
sas que ofertarem assentos 

nos aeroportos que operem 
em Centro Internacional de 
Conexões de voos (HUB) 
e aeroportos do interior 
do Rio com base nos regis-
tros mantidos pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Os assentos e voos 
ofertados serão analisados 
com base na média mensal 
das companhias no perío-
do de 12 meses. A empre-
sa também deverá se com-
prometer a remanejar voos 
e realizar abastecimentos 
nesses aeroportos. 

Para ter acesso ao bene-
fício as companhias devem 
apresentar alguns docu-
mentos à Coordenadoria de 
Benefícios Fiscais (CGBF) 
para que seja formalizado o 
processo administrativo.

Empresa lança 1º motorhome 100% 
autônomo fabricado no Brasil

Filtros industriais ajudarão empresas a  
se adaptarem à lei da qualidade do ar

Além das exigências 
de ASG (Ambien-
te, Social e Gover-

nança Corporativa), cada 
vez mais determinantes 
para atração de investimen-
tos, conquista de clientes e 
empatia com os consumi-
dores, as empresas brasi-
leiras precisam preparar-se 
para atender à Política Na-
cional de Qualidade do Ar. 
Trata-se do Projeto de Lei 
10.521/2018, em tramita-
ção na Câmara dos Depu-
tados, onde já foi aprovado 
pela Comissão de Desen-
volvimento Urbano. Foi vo-
tado o substitutivo do rela-
tor, deputado José Ricardo 
(PT-AM), ao texto original 
de Paulo Teixeira (PT-SP).

Quando aprovada pelo 
Congresso Nacional e san-
cionada pelo presidente da 
República, a nova lei exigirá 
um processo de adaptação 
por parte das empresas de 

todo o País, explica Alexan-
dra Rivolta Bernauer, direto-
ra da Bernauer, fabricante de 
filtros e ventiladores indus-
triais, há 91 anos no mercado. 
“Isso será necessário, pois se-
rá estabelecida uma redução 
progressiva de emissões de 
poluentes e o uso de tecnolo-
gias em sistemas de controle 
de poluição de ar”.

Alexandra explica que os 
filtros de mangas utiliza-
dos pela Bernauer retiram a 
maior parte do pó e mate-
rial particulado emitido por 
qualquer tipo de indústria. 
“No caso das caldeiras, a 
alternativa mais antiga a um 
filtro de mangas é um ciclo-
ne, que, além de gerar um 
consumo de energia maior, 
tem baixa eficiência”. Uma 
caldeira de porte médio, uti-
lizando um ciclone, gerará 
emissão de quatro mil qui-
los diários de material parti-
culado da queima. São qua-

tro toneladas de material 
sendo jogado na atmosfera, 
que se espalha por dezenas 
de quilômetros.

Os filtros de mangas che-
gam a ser 100 vezes mais efi-
cientes do que os ciclones. 
Com sua utilização, a emis-
são não passa de 40 quilos 
diários, considerando-se 
uma eficiência de filtragem 
de 20 mg por metro cúbi-
co. Em um ano, a diferença 
é de quase 1.500 toneladas 
de material em uma única 
caldeira. “A substituição do 
ciclone, portanto, é medida 
importante para melhorar a 
qualidade do ar, alinhar as 
indústrias aos mais contem-
porâneos conceitos de sus-
tentabilidade ambiental da 
produção e atender à legis-
lação atual e ao projeto de 
lei em tramitação”, conclui 
Alexandra.

A empresa, que tem es-
critório central na cidade 

de São Paulo e fábrica no 
município paulista de Capi-
vari, foi a primeira fabrican-
te nacional de ventiladores 
industriais. 

Está há 91 anos no mer-
cado, dedicada à produção 
de equipamentos voltados 
à melhoria da qualidade do 
ar. Por meio de sua tecno-
logia e produtos, controla 
a movimentação do ar e 
filtra as partículas geradas 
no processo industrial, pro-
porcionando um ambiente 
mais limpo e saudável.

A Bernauer fornece solu-
ções completas de ventila-
ção industrial e limpeza do 
ar, desenvolvidas especifi-
camente para a demanda de 
cada cliente. Seus produtos 
possibilitam que as indús-
trias produzam sem agredir 
o meio ambiente e propi-
ciam aos funcionários am-
bientes seguros e livres de 
impurezas nocivas.

A Estrella Mobil, 
fabricante de ve-
ículos recreativos 

personalizados, criou o pri-
meiro e único motorhome 
100% autônomo do país. 
Isso quer dizer que o veí-
culo tem capacidade para 
oferecer muito conforto 
com energia elétrica, ar-
-condicionado, água quente 
de forma ininterrupta sem 
depender de nenhuma fon-
te de energia externa.

O Kit Starlight pode ser 
instalado em qualquer mo-
delo de motorhome ou nos 
modelos de expedição da 
Estrella Mobil. “Esta so-
lução foi criada a partir de 
sugestões de clientes que 
precisavam de autonomia 
completa aliada à pratici-
dade e ao conforto durante 
longas viagens, principal-
mente em certas regiões do 

norte e do nordeste, em que 
o acesso à energia elétrica é 
precário. Depois de muita 
pesquisa, estudos e testes, 
conseguimos criar esse kit”, 
explica Julio Lemos, funda-
dor da Estrella Mobil, uma 
das maiores fabricantes de 
motorhomes do país.

Diferente dos motorho-
mes convencionais, que 
utilizam o alternador do 
veículo localizado no motor 
para produção de energia, o 
kit possui duas fontes dis-
tintas de geração de ener-
gia: o primeiro por meio de 
energia solar que gera até 
1.200Watts de potência e o 
segundo por meio de solu-
ção criada unicamente no 
Brasil que utiliza um novo 
equipamento acoplado ao 
veículo gerando energia ex-
clusivamente para a casa do 
motorhome.

“Caso o motorhome fique 
estacionado dentro de uma 
caverna, longe da luz do sol 
e com o motor desligado por 
todo o período, o veículo ain-
da funciona completamente, 
inclusive com o ar-condicio-
nado, por dois dias em razão 
de um robusto banco de ba-
terias importadas!”, explica 
Lemos. 

Já o tratamento de água 
é realizado em duas etapas. 
Os resíduos de água que ca-
em no ralo do chuveiro ou 
da torneira vão direto para 
a caixa de água servida, que 
faz automaticamente todo o 
tratamento da água. A água 
retorna para a caixa limpa, 
livre de contaminantes e 
pronta para o reuso. “Em 
casos extremos, as pessoas 
conseguem fazer a captação 
da água de rio por meio de 
uma mangueira ligada di-

retamente à caixa, que faz 
todo o processo de trata-
mento automático”, com-
plementa.

Outro diferencial está no 
uso do sanitário compostá-
vel (composting toilet), que 
em vez de utilizar água pa-
ra descarga, usa materiais 
orgânicos secos e úmidos, 
como papel higiênico e ser-
ragem, que evitam a criação 
de esgoto que seria jogado 
no meio ambiente, poluindo 
rios. Além disso, com o uso 
do sanitário compostável, 
o cheiro produzido pelas 
fezes é eliminado automa-
ticamente. O motorhome 
torna-se assim duplamente 
sustentável, pois além de 
ter sistemas adaptados à ge-
ração de energia renovável, 
oferece a possibilidade de 
transformação dos resíduos 
fecais em adubo.
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11:00 HORAS

1. Data, Hora e Local da Reunião: Em decorrência das medidas de prevenção contra a Covid-19, esta Reunião do Conselho de 
Administração é realizada remotamente, com participação de seus membros por meio eletrônico, nos termos do Parágrafo Segundo 
da Cláusula 27 do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“OceanPact” ou “Companhia”), no dia 02 de setembro 
de 2021, às 11 horas. 2. Convocação e Presença: Reunião devidamente convocada, nos termos do Regimento Interno do 
Conselho de Administração, registrada a presença da totalidade dos membros do órgão. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Marcelo Fernandez Trindade, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-los. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real 
(“Debêntures”), em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Companhia (“Emissão”), nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução 
CVM 476”, respectivamente), e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a outorga de garantias reais a 
serem constituídas em favor dos debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido); (iii) a autorização 
à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à consecução das deliberações acima, 
efetivação e implementação da Emissão e da Oferta Restrita, inclusive, sem limitação, no que se refere à contratação, dentre outros, 
dos Coordenadores (conforme definido abaixo) e demais prestadores de serviço necessários à implementação da Oferta Restrita, 
dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário, de todos os prestadores de serviço 
necessários à Emissão e à Oferta Restrita, e celebração da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo), e do Contrato de 
Distribuição (conforme definido abaixo), inclusive aditamentos a tais documentos, bem como a assinatura das declarações e 
documentos acessórios no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia, por procuradores e/ou representantes da Companhia relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Após a 
discussão das matérias, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem reservas ou quaisquer restrições, deliberaram 
o quanto segue: 5.1. Aprovar a Emissão e a Oferta Restrita, nos termos de Instrução CVM 476 e demais disposições legais 
aplicáveis, com as características descritas a seguir e nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Oceanpact Serviços Marítimos S.A.” a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (conforme 
abaixo definido)(“Escritura de Emissão”); (i) Depósito para Distribuição e Negociação. As Debêntures serão depositadas para: 
(a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente através da 
B3; e (b) negociação, observado o disposto na Cláusula 2.6.2 da Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do 
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas 
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (ii) Destinação dos Recursos. Os recursos captados pela 
Companhia por meio da Emissão serão utilizados para (i) compra e adequação da embarcação denominada Larissa (IMO Number: 
9521033); (ii) compra de 3 (três) Remote Operated Vessels - ROVs, incluindo ferramentas e Launch & Recovery Systems - LARS; 
(iii) pré-pagamento de dívidas existentes; e (iv) reforço de capital de giro, conforme a ser detalhado na Escritura de Emissão;  
(iii) Número da Emissão. A Escritura de Emissão constituirá a 3ª emissão de debêntures da Companhia; (iv) Número de Séries. 
A Emissão será realizada em uma série; (v) Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures 
será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (vi) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até 
R$420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (vii) Colocação e 
Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da 
Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de até R$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte 
milhões de reais), a ser prestada por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Coordenadores”, sendo a instituição financeira intermediária líder denominada “Coordenador Líder”), de forma individual e não 
solidária, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da 3° (Terceira) Emissão da OceanPact 
Serviços Marítimos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”), na proporção cabível 
a cada Coordenador conforme a ser detalhado no âmbito do Contrato de Distribuição; (viii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal 
unitário das Debêntures será de até R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (ix) Conversibilidade. 
As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (x) Espécie. As Debêntures serão 
da espécie com garantia real, nos termos da Escritura de Emissão e do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (xi) Data de 
Início da Rentabilidade. Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será definida na Escritura de 
Emissão;(xii) Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de 
vencimento de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvados os eventos de vencimento 
antecipado e as hipóteses de resgate antecipado decorrentes de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Oferta de Resgate 
Antecipado Total, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (xiii) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 420.000 
(quatrocentas e vinte mil) Debêntures; (xiv) Classificação de risco de crédito (rating). A Emissão poderá ser objeto de classificação 
de risco de crédito, em escala local, atribuída por agência de classificação de risco (“Agência de Classificação de Risco”);  
(xv) Forma, Emissão de Certificados e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa 
e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo 
extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta(s) extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante 
de titularidade de tais Debêntures; (xvi) Atualização Monetária das Debêntures. As Debêntures não terão seu Valor Nominal 
Unitário atualizado monetariamente; (xvii) Remuneração das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) 
das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, no informativo diário disponível em sua página 
na internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um percentual (spread) ou sobretaxa a ser definida, que será calculada ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”); (xviii) Periodicidade de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Debêntures e resgate antecipado decorrente de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Oferta de Resgate Antecipado 
Total, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga trimestralmente, a partir da Data 
de Emissão (“Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures”); (xix) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário. 
O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas trimestrais e consecutivas, nas respectivas datas 
e percentuais de amortização, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de Amortização das 
Debêntures”); (xx) Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no 
respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador para as Debêntures que não estejam custodiadas 
eletronicamente na B3; (xxi) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade 
no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas (conforme abaixo definido), os débitos em atraso 
vencidos e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos a (independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial): (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à 
razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; 
ambos calculados sobre o montante devido e não pago, além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”); 
(xxii) Repactuação Programada. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (xxiii) Resgate Antecipado 
Facultativo Total. A Companhia reserva-se o direito de, a partir do 25° (vigésimo quinto) mês, inclusive, contado da Data de 
Emissão, e a seu exclusivo critério, de forma unilateral, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures, na forma e 
pelo preço a serem previstos na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total”); (xxiv) Oferta de Resgate 
Antecipado Total. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado total 
das Debêntures (sendo vedada a oferta de resgate parcial), endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os 
Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e 
condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Total”); (xxv) Aquisição Facultativa.  
A Companhia poderá, a qualquer tempo, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor adquirir as Debêntures, 
conforme termos e condições definidos na Escritura de Emissão (“Aquisição Facultativa”); (xxvi) Garantia Real. Em garantia ao 
pontual e integral adimplemento das Obrigações Garantidas (conforme abaixo definido) relativas às Debêntures, as Debêntures 
serão garantidas por, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada  
(“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada (“Lei 10.931”), 
e dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e 
seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), bem como das demais disposições legais 
aplicáveis, cessão fiduciária da (i) totalidade dos direitos creditórios da Companhia oriundos de contratos de prestação de serviços 
marítimos e/ou de afretamento a serem definidos nos termos da Escritura de Emissão celebrados com a Petróleo Brasileiro S.A. 
– Petrobras (“Petrobras”, “Direitos Creditórios” e “Contratos Cedidos”, respectivamente); (ii) totalidade dos (a) direitos creditórios 
de titularidade da Companhia correspondentes aos recursos depositados e que vierem a ser depositados em uma conta vinculada, 
na qual transitará o fluxo dos recebíveis dos referidos Contratos Cedidos (“Conta Vinculada”), independentemente de onde se 
encontrem, inclusive em trânsito ou em processo de compensação bancária; (b) direitos presentes e futuros sobre a Conta 
Vinculada, incluídos aqui quaisquer direitos de titularidade da Companhia sobre a Conta Vinculada; e (c) direitos creditórios 
decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) realizados com os recursos 
retidos na Conta Vinculada, incluindo aplicações financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições e demais valores 
recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos ou a serem distribuídos à Companhia, conforme aplicável, 
ainda que em trânsito ou em processo de compensação bancária, até a liquidação integral do Valor Total da Emissão, na Data de 
Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, bem como das 
demais obrigações pecuniárias a serem previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas 
judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas na constituição, formalização 
e/ou execução das garantias previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas” e “Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Conta Vinculada”, respectivamente, e, em conjunto, a “Cessão Fiduciária”). A Cessão Fiduciária será formalizada por 
meio da celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado 
entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”). As Debêntures poderão vir a ser garantidas por outras 
garantias reais, conforme a ser negociado entre a Companhia, o Agente Fiduciário e os Coordenadores; (xxvii) Vencimento 
Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura 
de Emissão; (xxviii) Agente Fiduciário. A Companhia nomeará e constituirá a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, instituição financeira com sede na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da 
Tijuca, CEP 22.640-102, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 17.343.682/0001-38, 
como agente fiduciário desta emissão (“Agente Fiduciário”) e representante da comunhão dos titulares das Debêntures da Emissão 
(“Debenturistas” e, individualmente, “Debenturista”); (xxix) Demais características e aprovação da Escritura de Emissão.  
As demais características e condições da Emissão serão especificadas na Escritura de Emissão e, respeitadas as condições 
deliberadas no item 1 acima, negociadas diretamente pela Diretoria da Companhia. 5.2. Aprovar a outorga da Cessão Fiduciária, 
assim como a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária; 5.3. Aprovar autorização para Diretoria da Companhia, seus 
procuradores e/ou representantes, conforme o caso: (i) tomar todas as providências necessárias à realização da Emissão e da 
Oferta Restrita, incluindo publicações e registros dos documentos da Oferta Restrita; (ii) contratação dos prestadores de serviço 
no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando aos Coordenadores, Agente Fiduciário, Banco Liquidante e Escriturador, 
agente de garantia, banco administrador, assessores legais e demais prestadores de serviço relacionados à Oferta Restrita, 
conforme aplicável; (iii) negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Oferta Restrita, respeitadas as 
condições descritas no item 1 acima; e (iv) assinar contratos, declarações, procurações e demais documentos da Oferta Restrita 
incluindo, mas não se limitando à Escritura de Emissão, ao Contrato de Distribuição e demais contratos de prestação de serviços, 
incluindo eventuais aditamentos a tais instrumentos; e 5.4. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria, por procuradores e/
ou representantes da Companhia relacionados às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do §1º do art. 142 da Lei das S.A., com relação à qual, após lida e achada 
conforme, todos os presentes manifestaram a sua concordância nos termos do Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho 
de Administração, o que certifica o ora signatário. Conselheiros presentes: Marcelo Fernandez Trindade, Luis Antonio Gomes 
Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo Perret Simas. Confere com 
a original lavrada em livro próprio. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário

LUZES PARTICIPAÇÕES S.A 
CNPJ: 28.778.426/0001-90 - NIRE: 333.0032489-5

Ata da AGE em 01/07/21. 1. Data, Hora e Local: Às 14h do dia 01/07/21, na sede social da Cia. 2. Convocação e 
Presença: 100% do capital social. 3. Mesa: Presidente: Sra. Marilea da Silva Faustino; Secretária: Sra. Tatiana Faus-
tino Ferreira Verticchio. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a saída de sócia; transferência de cotas e redução de 
capital social da Cia. 4.2. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Cia. 4.3. Deliberar sobre a manutenção da diretoria 
e sua reeleição por um mandato de mais 3 anos. 5. Deliberações: 5.1. O capital Social de R$1.842.563,00, subscrito 
e e integralizado terá redução no valor de R$ 338.802,00, mediante a retirada de alguns imóveis: a) 171.862 ações 
ON, através da conferência ao capital da Cia. de metade dos lotes 39A e 39B situados no Caminho do Urubu, hoje 
Rua Fernão de Magalhães, 455, Campo Grande/RJ, registrado no 4º Ofício sob o nº 20472 e 20482; b) 16.363 ações 
ON, através da conferência ao capital da Cia. de um Apto. situado na Rua Henrique Frederico Ribeiro, 868, Cordeiro/
RJ; c) 21.301 ações ON, através da conferência ao capital da Cia. de uma casa em construção havida por permuta 
de 1/3 dos lotes 57, 67, 68, 69, 70 e 71 - Badú, Niterói/RJ. d) 129.276, 49.287 ações ON, através da conferência ao 
capital da Cia. de Direito e Ação Lotes 18, 19 e 20 - Quadra Loteamento Marazul - Timbau, Piratininga, Niterói/RJ. 
5.2. A Sra. Conceição resolve retirar-se da sociedade levando os imóveis acima descritos e transferindo suas ações 
do capital social no valor de R$ 1.184.522,00, divididas em 1.184.522 ações on, para cada sócio remanescentes, 
sendo quitadas no ato da operação. 5.2.1 Foram reeleitas para compor a Diretoria da Cia., para um mandato de 3 
anos, a Sra. Marilea da Silva Faustino, brasileira, divorciada, arquiteta, RG 05.142.848-0 - Detran/RJ, CPF 
788.103.107-72, residente e domiciliada na Estrada Leopoldo Fróes, 23, São Francisco, Niterói/RJ, para exercer as 
funções de Diretora Presidente; e a Sra. Tatiana Faustino Ferreira Verticchio, brasileira, casada, empresária, RG 
20.630.299-4 - Detran/RJ, CPF 108.573.997-05, residente e domiciliada na Rua Domingues de Sá, 325/1.306 - Ica-
raí, Niteroi/RJ, para exercer as funções de Diretora Administrativa. 5.2.2 As Diretoras tomaram posse, imediatamen-
te, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que constituem o anexo I à presente Ata, nos quais de-
clararam que não estão impedidas, por lei especial, e nem condenadas ou encontram-se sob efeitos de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.2.3 Foi aprova-
da pela totalidade das acionistas presentes a remuneração global anual das administradoras da Cia., para o exercício 
de 2021, no valor de até R$ 1.000,00. De Acordo com o art. 152 da Lei 6.404/76. 5.3 Em decorrência desta alteração 
o capital social aprovado nos termos deste item, passa a ser R$ 1.503.761,00 dividido em 1.503.761 ações ordinárias 
de emissão da Cia., todas nominativas. 5.4 Em consequência das deliberações acima, os acionistas aprovaram a 
reforma do Estatuto Social da Cia., na forma abaixo à presente Ata, em especial a alteração da redação do caput do 
Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 5.5 “Art. 5º: 0 capital social da Cia., 
totalmente subscrito e integralizado, em bens e moeda corrente, é de R$ 1.503.761,00 dividido em 1.503.761 ações 
ordinárias, todas nominativas. 5.6 § Único: Cada ação ordinária terá direito a 01 voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. 5.7 Por fim, decidiram os acionistas aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia., que devidamente ru-
bricado pela Mesa, faz parte integrante da presente ata. 6. Encerramento: A Sra. Presidente colocou a palavra à 
disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos 
pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos 
acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que a presidiram. 7. Assinaturas: Mesa: Mariléa da Silva 
Faustino - Presidente; Tatiana Faustino Ferreira Verticchio - Secretária; Acionistas: Mariléa da Silva Faustino, Tatiana 
Faustino Ferreira Verticchio e Conceição Boquimpani Dias da Silva. Niterói, 01/07/21. Estatuto Social: Capítulo I - 
Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º: A Cia. denomina-se Luzes Participações S.A. Art. 2º: A Cia. tem 
sede e foro na Cidade de Niterói/RJ. Art. 3º: A Cia. tem por objeto: (i) a participação no capital social de outras so-
ciedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista; e  (ii) a administração de imóveis próprios. Art. 4º: O prazo de 
duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Art. 5º: O capital social da Cia., totalmente 
subscrito e integralizado, em bens e moeda corrente, é de R$ 1.503.761,00, dividido em 1.503.761 ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal. § Único: Cada ação ordinária terá direito a 1 voto nas deliberações da As-
sembleia Geral. Capítulo Ill - Administração: Art. 6º: Exerce a administração da Cia. a Diretoria. Art. 7º: Os Direto-
res são investidos em seus cargos na própria Assembleia que os eleger ou mediante assinatura de termo de posse 
lavrado no respectivo Livro de Atas de Reunião. Art. 8º: O exercício de cargo de administrador prescinde de garantia 
de gestão. Art. 9º: A Diretoria compõe-se de 2 Diretores, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Administrativo, acio-
nistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral da Cia., com mandato de 3 anos, sendo permitida a ree-
leição. Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos termos respectivos, lavrados em livro 
próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. §1º: A Diretoria reunir-se-á, ordinariamen-
te, nas ocasiões por ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convoca-
ção do Diretor Presidente ou do Diretor Administrativo. §2º: As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença 
da maioria de seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes e constarão de atas 
lavradas em livro próprio. Art. 10º: Cumpre à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto 
social, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes, além das determinações da Assembleia Geral. 
Art. 11: Ao Diretor Administrativo serão atribuídas outras funções especificas pelo Diretor-Presidente e pela Assem-
bleia Geral. Art. 12: A representação da Cia. caberá sempre ao Diretor Administrativo ou ao Diretor Presidente, iso-
ladamente. §1º: Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras: a) todas as procurações terão 
de ser outorgadas pelo Diretor Administrativo ou Diretor Presidente, isoladamente; e b) exceto nos casos de repre-
sentação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou 
do processo, todas as demais procurações serão por prazo determinado, e terão poderes limitados as necessidades 
do fim para que forem outorgadas. §2º: Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Cia. os atos praticados 
pelos administradores com violação das regras deste Estatuto. Capítulo IV - Assembleias Gerais dos Acionistas: 
Art. 13: A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e este Estatuto Social, tem poderes para 
decidir todos os negócios relativos ao objeto da Cia. e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. §1º: As convocações das AGA far-se-ão pela Diretoria através do seu Diretor Administrativo, ou na 
sua ausência, pelo Diretor Presidente. §2º: As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Administrativo ou, 
na sua ausência, pelo Diretor Presidente ou por pessoa designada pelos acionistas presentes e secretariadas por 
pessoa escolhida pelo Presidente da Assembleia. §3º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 
meses que se seguirem ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses e conveni-
ências da Cia. o recomendarem, ou nos casos previstos em lei. Art. 14 - As deliberações em Assembleia Geral rela-
tivas as matérias previstas nas alíneas abaixo dependerão do voto afirmativo dos Acionistas representando 100% do 
capital social da Cia.: a) Alterações no Estatuto Social da Cia.; b) Aumento ou redução do capital social da Cia.; c) 
Eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia.; d) Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal; e) Fixar a remuneração da administração; f) Liquidação ou dissolução da Cia.; e g) transformação em outro 
tipo societário, operações de fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão ou qualquer outra forma de reorga-
nização societária. Capítulo V - Conselho Fiscal: Art. 15: O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 a 5 membros efeti-
vos, e igual número de suplentes, residentes no País, acionistas ou não, com as qualificações exigidas pela lei. Art. 
16: O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e somente será instalado por deliberação da Assembleia 
Geral, a pedido de acionistas, na forma da lei, devendo ser observado o quórum qualificado estabelecido no Art. 14 
deste Estatuto. Capítulo VI - Acordos de Acionistas: Art. 17: Os acordos de acionistas, devidamente registrados 
na sede da Cia., que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, disciplinem 
o direito de preferência na respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, deverão ser 
respeitados pela Cia. e pela sua administração. Capítulo V - Exercício Social e DFs.: Art. 18: 0 exercício social 
coincide com o ano civil, encerrando-se em 31/12 de cada ano, quando serão levantadas, com base na escrituração 
mercantil da Cia., as demonstrações financeiras exigidas em lei. §1º: 0 resultado apurado, após dedução dos preju-
ízos acumulados, se houver, e da provisão para o IR e para a contribuição social sobre o lucro, constituirá o lucro li-
quido do exercício. §2º: Do lucro liquido do exercício, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal até que a 
mesma atinja 20% do capital social. Do restante, até 10% serão destinados à reserva de investimentos com a finali-
dade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades sociais da Cia. §3º: A destinação dos lucros 
para constituição de reservas, e a retenção de uma parcela dos lucros, prevista em orçamento de capital, não pode-
rão ser aprovadas em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que trata o §4º deste 
Estatuto Social. §4º: A Cia. distribuirá anualmente como dividendo obrigatório 50% do lucro liquido definido no §1º 
deste Capítulo, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) cota destinada à constituição da reserva legal; (ii) 
importância destinada à formação de reservas para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em 
exercícios anteriores; (iii) cota destinada à constituição da reserva de investimentos; e (iv) lucros a realizar transferidos 
para a respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício. 
§5º: O dividendo previsto no §4º acima não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria informar A Assem-
bleia Geral ser ele incompatível com a situação financeira da Cia. §6º: A Cia. poderá levantar balanços intermediários, 
mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais para a verificação dos negócios sociais e eventual distribuição de divi-
dendos com base nos lucros apurados nesses balanços intermediários, desde que obedecidas as disposições legais 
em vigor. Capítulo VIII - Liquidação: Art. 19: A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo 
Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação, eleger o liquidante, e fixar-lhe a remuneração. §1º: A Assem-
bleia Geral que decidir pela dissolução e consequente liquidação da Cia. poderá estabelecer que, respeitados os 
créditos e direitos de terceiros, o reembolso do valor das ações se proceda mediante a partilha do patrimônio social. 
§2º: Na hipótese de a Cia. ser liquidada como previsto no §1º. O liquidante que vier a ser nomeado deverá, quando 
possível, partilhar proporcionalmente o saldo remanescente do ativo, se existente, entre os acionistas de forma que 
os mesmos recebam prioritariamente os ativos com que contribuíram para o capital social. Mariléa da Silva Faustino 
- Presidente; Tatiana Faustino Ferreira Verticchio - Secretária. 
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Micros de Serviços continuam responsáveis por vagas criadas pelas MPEs

O setor de Serviços, 
um dos mais atin-
gidos pela pande-

mia do coronavírus, têm 
mostrado sinais de recupe-
ração e foi o segmento que 
mais realizou novas contra-
tações em julho. De acordo 
com levantamento feito pe-
lo Sebrae, com base em da-
dos do Caged do Ministério 
da Economia, das mais de 
229 mil novas vagas criadas 

pelas micro e pequenas em-
presas nesse período, 94,2 
mil foram do Setor de Ser-
viços, o que corresponde a 
42% dos novos postos de 
trabalho criados pelos pe-
quenos negócios.

O presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, ressalta que 
esse resultado comprova 
uma tendência que já havia 
sido verificada na última 
Sondagem das Micro e Pe-

quenas Empresas, realizada 
mensalmente pelo Sebrae 
em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). 
“O aumento da vacinação e 
a redução dos casos de Co-
vid-19 já mostram os seus 
efeitos e a tendência é que 
esse setor continue tendo 
um bom desempenho nos 
próximos meses e abrindo 
novos postos de trabalho”, 
explica Melles.

Além do segmento de 
Serviços, todos os outros 
setores apresentaram resul-
tados positivos na criação 
de emprego. O Comércio 
foi responsável por 65,8 
mil novos postos de traba-
lho, seguido pela Indústria 
da Transformação (36,5 
mil), Construção Civil (26,2 
mil) e Agropecuária (4 mil). 
Quando somados todos 
os setores de atuação das 

micro e pequenas empre-
sas, chega-se a um saldo de 
229,4 mil admissões, ou se-
ja, aproximadamente 70% 
das 316,6 mil vagas criadas 
no país no mês de julho. 
Desse total, as médias e 
grandes empresas abriram 
apenas 73,7 mil vagas.

“Há mais de um ano, 
mensalmente, as micro e pe-
quenas empresas apresen-
tam um resultado positivo 

nas contratações no Brasil. 
Elas são o motor da nossa 
economia e o caminho da 
retomada do crescimento”, 
ressalta Melles. No acumu-
lado de 2021, os dados do 
novo Caged mostram que já 
foram criados no Brasil mais 
de 1,8 milhão de postos de 
trabalhos formais, sendo que 
as micro e pequenas empre-
sas foram responsáveis por 
1,3 milhão.
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GASTER PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME n° 10.512.581/0001-02 - NIRE 33.3002.8908-9

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada 10 de agosto de 2021. 1. Data, hora e local: Realizada aos 10 dias do 
mês de agosto de 2021, às 11:30, na sede social de Gaster Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, n° 75, Leblon, CEP 22441-120. 2. Convocação 
e Presença: Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia, restaram dispensadas as formalidades de 
convocação, nos termos do §4° do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Antônio José de Almeida Carneiro e secretariados pelo Sr. Pedro Boardman Carneiro. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Considerando a ordem do dia proposta, os acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, aprovaram as seguintes matérias: 4.1. A lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 
130, § 1°, da Lei das S.A. 4.2. Autorizar a realização, pela Companhia, da 5a (quinta) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para colocação 
privada, de acordo com os seguintes termos e condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração da “Escritura 
Particular da Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
para Colocação Privada, da Gaster Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”): I. Data de Emissão: Para todos os efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será 10 de agosto de 2021 (“Data de Emissão”). II. Valor Total da Emissão: O valor 
total da Emissão será de até R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da 
Emissão”). III. Número de Séries: A Emissão será realizada em série única. IV. Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 
até 135.000 (cento e trinta e cinco mil) Debêntures. V. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de 
R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). VI. Tipo, Conversibilidade e Forma: As Debêntures 
serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nominativas, sem emissão de cautelas e certificados. 
Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no livro de registro de debêntures da 
Emissora. VII. Espécie e Garantias: As Debêntures serão da espécie quirografária e não contarão com quaisquer garantias. 
VIII. Colocação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda ou intermediação de 
instituições integrantes do sistema de distribuição perante investidores. Será admitida a colocação parcial das Debêntures, 
observado que, nessa hipótese, as Debêntures que não forem efetivamente subscritas e integralizadas deverão ser 
obrigatoriamente canceladas. IX. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 5 
(cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto em 10 de agosto de 2026 (“Data de Vencimento”). X. 
Pagamento do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será pago, em uma única parcela, na Data de Vencimento. XI. Atualização Monetária e 
Juros Remuneratórios: Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. Sobre o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das 
taxas médias diárias dos DI — Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão - 
Segmento CETIP UTVM, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida de sobretaxa equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento. XII. 
Periodicidade do Pagamento dos Juros Remuneratórios: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das 
Debêntures em razão do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura 
de Emissão, os Juros Remuneratórios serão pagos em uma única parcela, na Data de Vencimento. XIII. Local de Pagamento: 
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento, utilizando-se o 
Banco Liquidante. XIV. Encargos Moratórios: Sem prejuízo do pagamento dos Juros Remuneratórios e da eventual declaração 
de vencimento antecipado das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida ao 
Debenturista relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura de Emissão, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i) 
juros de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago; e (ii) 
multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não 
pago. Os encargos moratórios incidirão desde o efetivo descumprimento da obrigação respectiva até a data do seu efetivo 
pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. XV. Forma de Subscrição e 
Integralização: As Debêntures deverão ser integralmente subscritas pelo Debenturista com integralização no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da subscrição (sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da Escritura de Emissão, a 
data da primeira subscrição e integralização das Debêntures), em moeda corrente nacional, pelo preço de subscrição, por meio 
de boletim de subscrição, conforme Anexo I à Escritura de Emissão. XVI. Repactuação Programada: Não haverá repactuação 
programada das Debêntures. XVII. Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, 
observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3°, da Lei das S.A., adquirir Debêntures caso algum dos titulares das Debêntures 
deseje alienar tais Debêntures à Companhia. As Debêntures eventualmente adquiridas pela Companhia serão canceladas, 
permanecerão na tesouraria da Companhia ou serão novamente colocadas no mercado, conforme as regras expedidas pela 
CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras auditadas. As Debêntures 
adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus 
à mesma remuneração das demais Debêntures. XVIII.  Resgate ou Amortização Antecipada: Não haverá previsão de resgate 
ou amortização antecipada das Debêntures pela Companhia. XIX. Vencimento Antecipado: Observada a Escritura de 
Emissão, o Debenturista poderá declarar antecipadamente vencidas as Debêntures na ocorrência de quaisquer dos eventos de 
vencimento antecipado previstos na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de cura. XX. Destinação dos 
Recursos: A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão destinados: (a) ao pagamento 
de despesas com assessores legais, assessores financeiros e demais prestadores de serviços e custos relacionados à Emissão, 
estando tais despesas limitadas a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (b) ao pagamento de juros remuneratórios e 
amortização do valor nominal unitário (b.i) das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da 2a (segunda) emissão da 
Emissora (“Debêntures da Segunda Emissão”); e (b.ii) das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da 3a (terceira) emissão da Emissora (“Debêntures 
da Terceira Emissão”); e (c) o remanescente, ao pagamento de despesas operacionais e outras obrigações correntes, vencidas 
e vincendas, da Emissora. XXI. Demais Características: as demais características das Debêntures serão especificadas na 
Escritura de Emissão. 4.3. Ratificar os atos já praticados anteriormente à realização desta reunião pela diretoria da Companhia, 
ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Emissão e para a prestação das garantias. 4.4. Autorizar o 
compartilhamento de garantias outorgada pela Companhia no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços 
restritos de colocação, da Companhia com a 3ª (terceira) emissão das debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, da Companhia. 4.5. Autorizar a diretoria 
da Companhia a praticar, perante qualquer entidade, todos os atos necessários para (a) consecução da Emissão, incluindo, mas 
não se limitando a, (i) celebração de todos os documentos relacionados à Emissão e seus eventuais aditamentos, incluindo, mas 
não se limitando à Escritura de Emissão; (ii) negociação de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, 
inclusive as hipóteses de vencimento antecipado a serem incluídas na Escritura de Emissão; (iii) contratação dos prestadores de 
serviço no âmbito da Emissão, incluindo o Banco Liquidante; e (iv) publicação e o registro de documentos da Emissão perante os 
órgãos competentes; e (b) efetivação do compartilhamento de garantias aprovado nesta assembleia. 5. Encerramento: Nada 
mais cabendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Antônio José de Almeida Carneiro; Sr. Pedro 
Boardman Carneiro, Secretário. Acionistas: Antônio José de Almeida Carneiro, Maria Lucia Boardman Carneiro, Joana Boardman 
Carneiro Compagnoni, Pedro Boardman Carneiro e Mariano Boardman Carneiro. Confere com o original lavrado no livro próprio. 
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021. Mesa: Antônio José de Almeida Carneiro - Presidente; Pedro Boardman Carneiro - 
Secretário. Jucerja nº 4329388 em 13/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Três perguntas: a economia brasileira e suas perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Carlos Pedroso, 
economista-chefe 

do Banco MUFG Bra-
sil, operação brasileira do 
Mitsubishi UFJ Financial 
Group, sobre a economia 
brasileira e suas expectati-
vas.

Em conformidade com 
o Boletim Focus divulgado 
pelo Banco Central no dia 
30 de agosto, o mercado fi-
nanceiro espera para 2021 
um crescimento do PIB de 
5,22%, um IPCA de 7,27% 
e, para o fim do ano, uma 
taxa de câmbio de 5,15 e 
uma Taxa Selic de 7,5%. Pa-
ra 2022, as expectativas são, 
respectivamente, de 2%, 
3,95%, 5,20 e 7,5%.

Como você avalia o 
PIB do segundo trimes-

tre divulgado nesta se-
mana? O que tem levado 
às revisões para baixo do 
PIB para 2021? Por que o 
crescimento do PIB es-
perado para 2022 é me-
nos da metade do cresci-
mento do PIB esperado 
para 2021?

A queda de 0,1% ficou 
abaixo da nossa expectativa 
de +0,1% e da mediana do 
mercado de +0,2%. Nu-
mericamente, não é uma 
diferença forte, mas o sufici-
ente para reduzirmos a nossa 
projeção do PIB de 2021 de 
5,3% para 5,2%. Ou seja, 
provocou somente um ajuste 
fino. Qualitativamente, nada 
mudou. Espera-se melhores 
desempenhos dos 3º e 4º tri-
mestres por conta da redução 
das restrições com o avanço 
da vacinação e o controle da 
pandemia.

Quanto a 2022, espera-

mos crescimento de 2,1%, 
que é mais em linha com o 
normal do Brasil dentro das 
atuais condições estruturais.

O crescimento de 2021 foi 
alto porque a base de compa-
ração 2020 foi muito baixa. 
Ou seja, o PIB de 2021 prati-
camente só recuperou a que-
da de 4,1% de 2020 e cresceu 
um pouquinho mais. Esse 
número mais baixo de 2022 
não tem relação com a possi-
bilidade de racionamento de 
energia elétrica ou outro risco 
que possa afetar o crescimen-
to. Ou seja, se esses riscos se 
tornarem realidade, então o 
crescimento de 2022 deverá 
ser revisto para um patamar 
mais baixo.

Nas últimas semanas, 
as expectativas de infla-
ção estão sendo revistas 
para cima, tanto para 
2021 quanto para 2022. O 

que está levando a essa 
piora de expectativa e 
quais são os principais 
drivers para os próximos 
meses?

A inflação de 2021 é 
explicada por diversos 
choques: I) alta de petróleo 
e câmbio desvalorizado afe-
tando preço da gasolina; II) 
alta dos preços das com-
modities afetando os preços 
dos alimentos; e III) queda 
do nível dos reservatórios 
das hidrelétricas pela falta 
de chuva que está elevando 
os preços das tarifas de en-
ergia elétrica. Esses 3 com-
ponentes explicam cerca de 
80% da inflação acumulada 
no ano.

Para os próximos meses, 
devemos ver a eletricidade 
explicar parte das altas dos 
preços, mas à medida que 
se consolidam o fim das 
restrições e a melhora da 

atividade econômica, algum 
repasse de custo represado 
deverá aparecer nos preços 
industriais com mais força.

O mercado financeiro 
tem a expectativa de que a 
taxa de câmbio feche 2021 
em R$ 5,15 e 2022 em R$ 
5,20. O que faz com que a 
taxa de câmbio não volte 
a operar de forma consis-
tente em patamares inferi-
ores a R$ 5,00?

Em primeiro lugar, o am-
biente internacional deve 
ficar mais difícil para as 
moedas de países emergen-
tes como o Brasil, pois es-
pera-se para o final do ano 
o chamado tapering, quan-
do o Fed (BC americano) 
começará a retirar parte dos 
estímulos monetários. Esse 
movimento fará com que 
o dólar americano ganhe 
força em relação às outras 

moedas, inclusive com rela-
ção ao real.

Além disso, o mercado 
deve continuar preocupado 
com o risco fiscal, embora 
não trabalhemos com ne-
nhuma hipótese de que a 
situação fiscal irá se deterio-
rar de maneira significativa.

Também haverá um 
maior peso com relação à 
expectativa de eleição em 
outubro de 2022, mensu-
rando-se as possibilidades 
de aumento de gastos em 
2022, e como o vencedor da 
eleição deverá implemen-
tar sua política econômica. 
O real só não ficará num 
patamar mais desvalori-
zado porque o BC tem 
subido fortemente os juros, 
atraindo investidores para 
operações de carry-trade. 
Também esperamos algum 
avanço na agenda econômi-
ca neste segundo semestre.

Após negociações, BB diz que não sairá da Febraban
Depois de quase uma se-

mana de impasse, o Banco 
do Brasil (BB) confirmou 
que não pretende sair da Fe-
deração Brasileira de Ban-
cos (Febraban). Em nota, a 
instituição financeira infor-
mou que, após negociações, 
o BB reafirmou o respeito 
pelos outros bancos e pela 

história construída pela fe-
deração em mais de 50 anos 
de existência.

“Chegamos a um enten-
dimento que é fruto de dis-
cussões respeitosas entre as 
partes e que não inibe a livre 
expressão de qualquer mem-
bro da federação. O comu-
nicado da Febraban, por um 

lado, reafirmou sua convic-
ção pelo conteúdo pacífico 
e equilibrado do manifesto 
e, por outro, acena ao BB e 
à CEF [Caixa Econômica 
Federal] quando registra a 
desvinculação do movimen-
to liderado pela Fiesp, con-
tribuindo para a solução do 
impasse”, informou o presi-

dente do BB, Fausto Ribeiro, 
no comunicado.

No último fim de semana, 
o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal haviam 
ameaçado se desassociar da 
Febraban, após o anúncio 
de que a entidade pretendia 
publicar em conjunto com a 
Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp) 
um manifesto em defesa da 
democracia e da harmonia 
entre os Poderes. O docu-
mento não chegou a ser pu-
blicado após a decisão da 
Fiesp de adiar a divulgação 
para depois do feriado de Se-
te de Setembro. Tanto o Ban-
co do Brasil como a Caixa são 

fundadores da Febraban. No 
texto, o BB informou acredi-
tar que o episódio contribuirá 
para reforçar mecanismos in-
ternos da Febraban que favo-
reçam o diálogo e reforcem o 
papel da entidade como agente 
para o desenvolvimento do 
país. A Caixa ainda não emitiu 
nota sobre o assunto.
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CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS  
ILHA BELA – CAMBORIU – CABEDELO – LOTE 02

“Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA”
Atendendo a determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os 
(as) Senhores (as) condôminos (as) para comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária do Condomínio dos Edifícios ILHA BELA – CAMBORIU – CABEDE-
LO – LOTE 02, que será realizada no dia 11 de Setembro de 2021, sábado, no 
salão de festas do Condomínio ILHA BELA, às 09:00 horas em primeira con-
vocação com o “quórum” legal, ou às 09:30 horas em segunda e última convo-
cação com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre 
os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1- Leitura e aprovação 
da ata anterior; 2- Aprovação das contas referentes ao exercício anterior 
de 08/2020 a 07/2021; 3- Previsão orçamentária 2021/2022; 4- Deliberação 
e aprovação para arrecadação do fundo de reserva de acordo com o arti-
go 15 da Convenção do Condomínio Ilhabela Camboriú Cabedelo; 5- De-
liberação e aprovação, na forma da cláusula 18.1, item 01 da convenção, 
de multa (e respectivo valor), a ser aplicada em face dos condôminos das 
unidades, em caso de violação das normas da convenção pelos próprios 
condôminos, seus familiares,  locatários, ocupantes a qualquer título, vi-
sitantes, empregados e prestadores de serviços, em especial nos casos 
do uso das unidades privativas e áreas comuns com perturbação do sos-
sego, a moral e a estética do conjunto (artigo 5.10 da convenção), bem 
como sem observância dos deveres previstos na cláusula 7.1 da conven-
ção e suas respectivas alíneas; 6- Deliberação e aprovação para troca da 
conta ordinária do Lote 02 que atualmente é uma conta Master da Protel 
para uma conta própria (isolada) do condomínio, a ser administrada pela 
Protel; 7- Deliberação e aprovação para reativação da sinalização visual 
da garagem (semáforos) de acordo com o artigo 14 item n) da Conven-
ção e forma de custeio; 8- Deliberação e aprovação para implantação de 
equipamentos de acesso à garagem e controle de estoque de veículos 
software CONTROL ID, e forma de custeio; 9- Deliberação e aprovação 
do horário da obra da Laje do Lote 02 das 08:00 às 17:00 h de segunda 
a sexta-feira exclusivamente, exceto sábados, domingos e feriados; 10- 
Deliberação e aprovação para contratação de um funcionário para o Lote 
02, sob custeio da conta fundo de obras, durante a realização da obra da 
laje ou outra forma de custeio; 11- Deliberação e aprovação para a troca 
da empresa de gerenciamento e fiscalização da Obra da Laje do Lote 02, 
da empresa Cartesi Ltda. – do Sr. Márcio Rodrigues Pinto Machado para a 
empresa DMJ Engenharia e Construções Ltda CNPJ 30.229.143/0001-30, 
sob o mesmo valor mensal aprovado na AGE de 03/07/2021, arcado pelo 
fundo de obras; 12- Deliberação e aprovação para a implantação do reló-
gio padrão da LIGHT para o Lote 02 (para atenderão: portão, semáforo e 
poço pluvial), dentro do Retrofit (parte elétrica) da obra da laje do Lote 02, 
arcado pelo fundo de obras ou outra forma de custeio; 13- Deliberação e 
aprovação do ressarcimento ao Condomínio Camboriú, dos revestimen-
tos externos ao salão de festas, sobre a laje do Lote 02, adquiridos em 
2018 pelo fundo de obras do Condomínio Camboriú, sob custeio do fundo 
de obras da laje do Lote 02; 14- Deliberação e aprovação para compra 
dos revestimentos externos sobre a laje do Lote 02, na parte externa dos 
salões de festas dos condomínios Ilhabela e Cabedelo, sob custeio do 
fundo de obras da laje do Lote 02; e 15- Assuntos Gerais. OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES: Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por 
determinação da Sra. Síndica, informamos que a assembleia será organizada 
de modo que ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as me-
didas de prevenção e distanciamento social para realização da reunião, tais 
como: - As cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância 
entre si; - O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os 
presentes; - O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes, con-
forme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia 
deve encerrar-se até as 22:00 horas. Para votação na assembleia, o condô-
mino deverá estar quite com as quotas condominiais correspondentes 
à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da as-
sembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômi-
no deverá estar munido de procuração outorgada com observância das 
normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 
do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado 
de modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encami-
nhado para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima 
de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação 
do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição de 
sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua eventual 
verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

EDITAL DE A.G.E. DA ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
DE VILA ISABEL - CNPJ 01.340.951/0001-72

O Diretor Presidente da associação acima em epígrafe, no exercício de
suas atribuições convoca todos os seus associados em pleno gozo
para participarem da A.G.E que será realizada no dia 28.09.2021 na
Rua Visconde de Santa Isabel, N. 20 – Vila Isabel/RJ (sede). Com as
convocações: em 1ª às 13:30 e em 2ª e ultima às 14:00 a fim de trata-
rem das seguintes ordens do dia: 1- AJUSTES DE DIVERGÊNCIAS CON-
SELHO FISCAL COM A DIRETORIA; 2- APLICAÇÃO DE NOVAS NORMAS
NO FUNDO VTA;  3- PLANO DE SAÚDE;  4- ASSUNTOS FINANCEIROS.
Vila Isabel (RJ), 03.09.2021.

DIR.PRESIDENTE: ANTONIO JUCELINO DA SILVA
e MAIQUE CASTRO – CRC RJ.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI– RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO PARREIRAS que move
em face de ESPÓLIO DE SERGIO GAMA LOBO,
(processo nº 0039586-58.2008.8.19.0002) na forma abaixo:
A DRA. LETÍCIA DE OLIVEIRA PEÇANHA – Juíza  de Direito titular na
segunda Vara Cível da Comarca de Niterói -  Rio de Janeiro, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente ao executado:
ESPÓLIO DE SERGIO GAMA LOBO E SEUS HERDEIROS VICTOR
LOPEZ GAMA LOBO e ANA LEONORA LOPES DOS SANTOS e a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Credor Hipotecário
suprindo a exigência contida no artigo 889, I e V do NCPC, que no
13/09/2021 as 14:00 horas  será aberto na “modalidade eletrônico”
o  1º leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora a Leiloeira
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº
175, devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205, com escritório
na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio
de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação, ou no dia 15/09/2021, no mesmo horário pela “melhor
oferta” à partir de 50% da avaliação, o imóvel descrito e avaliado
como  segue:  AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: O Imóvel residencial,
constituído pelo APARTAMENTO Nº 1502 DO BLOCO 01, DO
EDIFÍCIO “ANTÔNIO PARREIRAS”, COM DIREITO A VAGA DE
GARAGEM, SITUADO NA RUA TIRADENTES Nº 48, INGÁ, ZONA
URBANA, do 2º subdistrito do 1º distrito deste Município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro, e sua correspondente fração ideal de
28/10369 do respectivo terreno, cujas metragens, características
e confrontações constantes da matrícula nº 8987 do livro 2-AE, às
fls 93 em 30/10/1995, Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª
circunscrição – 2º Ofício desta Comarca, inscrito na PMN sob o nº
164509-2.  VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 485.000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL: Ficam as partes em especial o espólio executado e o
credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INTIMADOS por
intermédio do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo
assim a exigência contida no artigo 889, I e V do NCPC. Dado e
passado, Niterói, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos legais, o
presente Edital encontra-se devidamente assinado
eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha, pelo
Titular do Cartório  José Manuel Moreira mat. 01/25914 e pela MMª.
Dra. Leticia de Oliveira Peçanha – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER– RJ.
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES SOBRINHO que move
em face de WALTER SOARES DOS SANTOS FILHO e SUELY
STUMBC DOS SANTOS (processo nº 0007774-30.2006.8.19.0208)
na forma abaixo:
A DRA. ANA PAULA RODRIGUES SILVANO Juíza de Direito Titular
na Segunda Vara Cível do Fórum Regional do Méier – RJ, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente aos executados e
interessados: WALTER SOARES DOS SANTOS FILHO (CPF:
226.575.507-97)  e SUELY STUMBC DOS SANTOS (CPF:
024.198.437- 89),e ao BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, atual
BANCO BRADESCO S/A  na qualidade de Credor Hipotecário
suprindo a exigência contida no artigo 889, I e V CPC, que no 14/
09/2021 as 14:00 horas  será aberto na “modalidade eletrônico”
o  1º leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora a Leiloeira
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº
175, devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205, com
escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 –
Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais
der acima da avaliação, ou no dia 16/09/2021, no mesmo horário
pela “melhor oferta” à partir de 50% da avaliação do imóvel
descrito e avaliado  como  segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA
– IMÓVEL: RUA TORRES SOBRINHO Nº 56 , BLOCO: 01 –
APARTAMENTO: 501 – MÉIER – RIO DE JANEIRO – RJ. AVALIO
INDIRETAMENTE o imóvel acima descrito em R$ 358.000,00
(trezentos e cinquenta e oito mil reais). DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL: Ficam as partes em especial os executados e o credor
hipotecário INTIMADOS por intermédio do presente Edital de
Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo
889, I, V do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 25 (vinte
e cinco dias) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte
um. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital
encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública
Cristina Façanha pelo(a) Responsável do Expediente e pela MMª.
Dra. Ana Paula Rodrigues Silvano – Juíza de Direito.

Mercado chinês de imóveis é destino popular de investimento

O mercado imobi-
liário para varejo 
da China conti-

nuará sendo um destino de 
investimento popular para 
investidores, incorporado-
ras e varejistas, afirmou o 
mais recente relatório da 
Cushman and Wakefield, 
uma empresa global de ser-
viços imobiliários.

Esta popularidade pode 
ser atribuída às medidas 
dos governos central e lo-

cais para estimular o con-
sumo, ao surgimento do 
“novo consumo” na Chi-
na e à melhoria contínua 
na experiência de compras 
do consumidor e à susten-
tabilidade do uso de ener-
gia e recursos naturais, de 
acordo com o relatório 
China Retail Supply/De-
mand 2021.

O estoque total de to-
dos os shopping centers 
de médio e alto padrão em 

16 grandes cidades da Chi-
na atingiu 88,96 milhões 
de metros quadrados no 
segundo trimestre, um au-
mento trimestral de 2%, 
informou. O aluguel mé-
dio mensal para os imó-
veis varejistas de qualidade 
nas principais cidades da 
China era de 755,6 iuanes 
(US$ 117) por metro qua-
drado no segundo trimes-
tre, um aumento trimestral 
de 0,4%.

Projeção

Segudo a  agência Xi-
nhua, o relatório indicou 
que cerca de 22,59 milhões 
de metros quadrados de no-
va oferta estão planejados 
para entrar no mercado na 
segunda metade de 2021 e 
em 2022, o que irá aumen-
tar a concorrência entre as 
propriedades do tipo.

“A epidemia da Covid-19 
trouxe muitas mudanças no 

comércio varejista na Chi-
na. Por um lado, os níveis 
de medidas de saúde e segu-
rança tanto em lojas físicas 
quanto em shopping cen-
ters foram intensificados. 
Por outro lado, o número 
de pessoas fazendo com-
pras online aumentou ainda 
mais”, disse Shaun Brodie, 
diretor da Occupier Resear-
ch, Greater China na Cush-
man and Wakefield.

“A longo prazo, os va-

rejistas e operadores de 
shopping centers buscarão 
aumentar continuamente 
o nível de vendas em suas 
lojas físicas por diversifi-
cados meios inovadores, 
e, ao mesmo tempo, da-
da a maior consciência da 
sustentabilidade ambien-
tal, muitos deles também 
avaliarão muitas maneiras 
para tornar suas proprie-
dades físicas mais verdes”, 
acrescentou.

Anúncios de empresas chinesas no Brasil crescem 838% este ano 

As empresas chine-
sas estão de olho 
nas oportunidades 

do mercado de consumo 
brasileiro. É o que apon-
ta levantamento inédito da 
startup Tunad. De acordo 
com dados da pesquisa, 
até a primeira quinzena de 
junho deste ano foram re-
gistradas 4.491 inserções 
publicitárias de empresas 
chinesas nas emissoras de 

TV e rádio monitoradas 
pela Tunad, um aumento 
de 838% no comparativo 
com 2020, que durante to-
do o ano registrou apenas 
536 inserções nos mesmos 
canais.

Os exemplos de maior 
destaque são o lançamen-
to do Tiggo, SUV da Caoa 
Chery, e a primeira expe-
riência do AliExpress, ser-
viço de varejo online do 

Grupo Alibaba, com mer-
chans na TV, no reality A 
Fazenda, da TV Record.

Em 2021, março foi, até 
o momento, o mês mais ex-
pressivo, totalizando 2.688 
inserções por empresas chi-
nesas. O cross entre Record 
TV e SBT realizado pela 
AliExpress, para celebrar os 
11 anos de atuação da em-
presa no Brasil, foi a ação 
que obteve os melhores re-

sultados, segundo o moni-
toramento da Tunad.

A ativação, que envolveu 
as apresentadoras Eliana e 
Sabrina Sato além de um 
grupo de influenciadores, 
teve desdobramentos no di-
gital e rendeu crescimento de 
2.370% de buscas pela mar-
ca no Google e um aumento 
médio de 740% nos 10 minu-
tos após cada break exclusivo 
nas emissoras. Além disso, 

as buscas pelo e-commerce 
da marca cresceram 51% em 
relação ao período anterior à 
ação. Mas vemos também a 
entrada de novos anuncian-
tes como a Huawei.

“O levantamento refle-
te a participação cada vez 
mais expressiva de empre-
sas chinesas, sobretudo as 
de e-commerce, no mundo 
de uma maneira geral. Do 
ponto de vista da publicida-

de, especialmente no Brasil, 
os dados mostram que essas 
empresas estão bastante fo-
cadas no cross entre o onli-
ne e o offline, como o caso 
da AliExpress. Essa é uma 
estratégia que tem se mostra-
do cada vez mais eficaz para 
a otimização dos planos de 
mídia das marcas dos mais 
diversos segmentos”, analisa 
Ricardo Monteiro, CSO e 
COO da Tunad.

Quem não tomar  
vacina pode ser  
demitido por justa causa

Com a ampliação rá-
pida da vacinação 
contra a Covid-19 

já se observa uma retomada 
rápida da economia. Ape-
sar disso, ainda se observa 
muitas pessoas que se ne-
gam a tomar essa vacina, 
por diversos motivos. Este 
ponto envolve uma questão 
trabalhista, conforme expli-
ca o sócio da Boaventura 
Ribeiro Advogados, Mouri-
val Boaventura Ribeiro, que 
acrescenta que o trabalha-
dor que se negar a vacinar 
pode ser demitido por justa 
causa.

Mourival conta que, em 
relação ao tema, recente-
mente a 13ª Turma do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
de São Paulo (TRT-SP), “ao 
julgar recurso imposto por 
uma auxiliar de limpeza que 
se recusou a se vacinar e te-
ve o contrato de trabalho 
rescindido por justa causa, 
negou provimento ao mes-
mo, confirmando a senten-
ça proferida pelo Juiz, ou 
seja, que a recusa injustifi-
cada do empregado em se 
vacinar, pode sim dar ense-
jo a rescisão por justa causa 
do contrato.”

Segundo ele, “no ano 
passado o Supremo Tribu-
nal Federal ao julgar ações 
apresentadas por partidos 
políticos nas quais se dis-
cutia a obrigatoriedade de 
vacinação contra a Covid 
decidiu que o Estado pode 
sim determinar a obrigato-
riedade e impor restrições 
aqueles que recusarem a 
imunização. O resultado 
deste julgamento dá espaço 
a que o empregador venha a 
impor ao empregado a obri-
gação de se vacinar”.

A Lei 14.019/2020, es-
tabelece que as empresas 

devem fornecer a másca-
ra ao trabalhador e outros 
equipamentos de proteção 
individual. “Pois bem, se a 
vacina tem por finalidade 
imunizar os profissionais, 
não faz sentido que deter-
minado colaborador recuse 
tal imunização e coloque 
em risco a saúde dos de-
mais colegas de trabalho, 
nomeadamente porque, é 
obrigação daquela propiciar 
condições de trabalho segu-
ro”, complementa o sócio 
da Boaventura Ribeiro Ad-
vogados.

Segundo análise de espe-
cialista o descumprimento 
destas normas é sim, passí-
vel de punição que poder ir 
desde advertência discipli-
nar até rescisão motivada do 
contrato de trabalho. Outro 
ponto relevante segundo ele 
é que se pensa que apenas 
com a vacinação o proble-
ma acabará, mas isso é um 
grande engano. Números 
de países com vacinações 
mais avançadas mostram 
que ainda se mostra funda-
mental cuidados.

De acordo com julga-
mento do STF, as convic-
ções morais e filosóficas 
individuais não podem se 
sobrepor aos interesses co-
letivos. A assessora jurídica 
da Presidência da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de Minas Gerais (Fe-
comércio-MG), Tacianny 
Machado, destaca que, após 
essa decisão, União, estados 
e municípios poderão ado-
tar medidas restritivas de 
circulação e do exercício de 
determinadas atividades pa-
ra indivíduos que recusem a 
se vacinar. A decisão acen-
deu o debate do tema no 
ambiente empresarial.
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NIBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 68.584.515/0001-10

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

A Diretoria Contador: Alexandre Francisco da Silva - CRC 1SP 235670/O-0

Ativo 2020 2019
Circulante 47.922 22.772
 Caixa e equivalentes de caixa 444 668
 Aplicações financeiras 19.423 9.217
 Contas a receber 26.751 11.924
 Impostos a recuperar 31 13
 Valores a receber 1.273 900
 Outros créditos – 50
Não circulante 290.328 289.729
 Valores a receber 3.620 3.777
 Depósitos judiciais 2.469 1.916
 Outros créditos 904 1.128
 Propriedade para investimento 160.100 158.828
 Intangível 123.235 124.080
Total do ativo 338.250 312.501

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 4.364 5.063
 Fornecedores 400 1.417
 Impostos e contribuições a recolher 2.717 3.286
 Outras obrigações 1.247 360
Não circulante 43.486 41.928
 Receitas diferidas 1.820 2.176
 Impostos diferidos 37.130 35.059
 Provisão para contingências 193 193
 Impostos e contribuições a recolher 4.343 4.500
Total do passivo 47.850 46.991
Patrimônio líquido 290.400 265.510
 Capital social 173.637 173.637
 Reserva de Lucros 116.763 91.873
Total do passivo e do patrimônio líquido 338.250 312.501

Balanços Patrimoniais Demonstração do Resultado
2020 2019

Receita líquida 56.439 71.429
Custo de aluguéis e serviços (7.035) (8.826)
Lucro bruto 49.404 62.603
Despesas operacionais (3.896) (2.520)
 Despesas com vendas, administrativas e gerais (3.840) (1.731)
 Despesas legais e tributárias (31) (21)
 Outras despesas (25) (768)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (146) (44)
 Receitas financeiras 470 1.491
Receitas financeiras, líquidas 324 1.447
Lucro antes dos impostos e contribuições 45.832 61.530
 Imposto de renda e contribuição corrente (4.592) (8.314)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.551) –
Lucro líquido do exercício 39.689 53.216

As Demonstrações Financeiras Completas, com as respectivas notas explicativas, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

Fitch muda metodologia 
de rating para governos
Agência afirma que não haverá impacto nos ratings existentes

A Fitch Ratings atu-
alizou a “metodo-
logia de rating para 

governos locais e regionais” 
(GLRs), como parte do 
processo de revisão de ro-
tina de suas metodologias. 
Segundo informou nesta 
sexta-feira a agência de clas-
sificação de risco, as altera-
ções são, em sua maioria, de 
caráter editorial, e não há 
impacto nos ratings exis-
tentes.

“A metodologia atuali-
zada descreve os efeitos, 
nos ratings, de um evento 
de troca de dívida em si-
tuação crítica, amplia e es-
clarece as diretrizes para a 
classificação de GLRs aci-
ma do soberano e explica 

o uso do índice de retorno 
para justificar uma avalia-
ção ‘Mais Forte’ do score 
de sustentabilidade da dí-
vida para GLRs avaliados 
como Tipo A”, explicou a 
agência.

Outras breves mudanças 
incluem esclarecimentos 
sobre a reclassificação de 
passivos referentes a par-
cerias público-privadas nos 
cálculos da dívida ajustada, 
particularmente para espe-
cificar o status de imple-
mentação do projeto, bem 
como os pagamentos míni-
mos plurianuais que são re-
queridos durante a vigência 
dos contratos. As alterações 
abrangem, ainda, ajustes 
relacionados a referências 

e terminologias, seguindo 
atualizações feitas em ou-
tras metodologias e defini-
ções.

Perfil de crédito

A metodologia de rating 
para governos locais e re-
gionais detalha a aborda-
gem analítica da Fitch para 
classificar GLRs fora dos 
Estados Unidos ou a dívi-
da emitida por estas enti-
dades. A Fitch diz que os 
ratings destes governos são 
determinados com base na 
avaliação de seu Perfil de 
Crédito Individual (Standa-
lone Credit Profile - SCP), 
refletindo a combinação do 
perfil de risco do emissor e 

sua força financeira, aliada à 
aplicação de potenciais fa-
tores de rating que afetem o 
IDR (Issuer Default Rating 
- Rating de Inadimplência 
do Emissor), mas que não 
tenham sido capturados 
no SCP. Estes fatores in-
cluem o suporte extraordi-
nário à entidade por parte 
de uma instância superior 
de governo ou um teto so-
berano, além de conside-
rações adicionais de risco 
assimétrico.

A nova metodologia 
substitui a de mesmo nome, 
publicada em 27 de outubro 
de 2020, e está disponível 
em ‘www.fitchratings.co’ e 
em ‘www.fitchratings.com/
brasil’

 Embraer: 1500 unidades  
vendidas do Jato Phenom 300E 

A Embraer anunciou 
a entrega de seu 
1.500º jato exe-

cutivo, em duas décadas 
de lançamento da primeira 
aeronave. A aeronave co-
memorativa é um Phenom 
300E, o jato da categoria 
Leve mais vendido por no-
ve anos consecutivos, que 
foi entregue à Haute Avia-
tion, uma empresa suíça de 
fretamento, revenda e ges-
tão de aeronaves. O custo 

unitário da aeronave é de 
cerca de US$ 8,9 milhões.

A Haute Aviation está 
sediada no aeroporto de 
Saanen-Gstaad, localizado 
na região dos Alpes Suíços, 
local muitas vezes consi-
derado operacionalmen-
te desafiador. No entanto, 
com excelentes capacidades 
de decolagem e subida, o 
Phenom 300E demonstra 
desempenho incomparável 
em toda a região, também 

pelo fato de contar com 
tecnologias como Sistema 
de Visão Sintética (Synthe-
tic Vision System - SVS) 
para fornecer maior cons-
ciência situacional e sistema 
de alerta e prevenção de saí-
das de pista (Runway Over-
run Awareness and Alerting 
System - ROAAS) - a pri-
meira tecnologia desse tipo 
a ser desenvolvida e certifi-
cada na aviação executiva. 

Com mais de 950 clien-

tes e 1.500 aeronaves co-
mercializadas, em mais de 
80 países, os negócios de 
aviação executiva da Em-
braer acumulam uma taxa 
de crescimento anual de 
22% desde 2002, quando 
o primeiro modelo de jato 
executivo foi entregue. Em 
2020, um em cada quatro 
jatos de pequeno e médio 
porte entregues no mundo 
era da família Phenom ou 
Praetor.

Fundo Mubadala: 2º maior acionista de  
empresa de telecomunicações de Portugal 
Um dos maiores 

fundos sobera-
nos do mundo, 

o Mubadala Investment 
Company, detido pelo go-
verno dos Emirados Árabes 
Unidos, adquiriu 2% do ca-
pital da Nos, tornando-se o 
segundo maior acionista da 
empresa de telecomunica-
ções de Portugal. O fundo 
dos Emirados Árabes Uni-
dos investiu 35 milhões de 
euros na compra de mais 

de dez milhões de ações da 
empresa.

“A Nos informou ter 
recebido a comunicação 
de participação qualifica-
da por parte de Mubadala 
Investment Company”, lê-
se no comunicado da Nos 
enviado à Comissão do 
Mercado de Valores Mo-
biliários (CMVM), nesta 
sexta-feira, citou em re-
portagem o Jornal Econô-
mico de Portugal.

Apesar de se ter torna-
do hoje o segundo maior 
acionista da empresa de 
telecomunicações, esta 
não é a primeira vez que a 
Mubadala investe em em-
presas portuguesas. Em 
fevereiro de 2021, o fun-
do vendeu parte de uma 
participação de 4,06% do 
capital da EDP.

A NOS (anteriormente 
denominada ZON OP-
TIMUS) é um grupo de 

comunicações e entrete-
nimento português, resul-
tante da fusão, em 2013, 
de duas das maiores em-
presas de comunicações 
do país: a ZON Multi-
média  e a Optimus Tele-
comunicações . Oferece 
soluções fixas e móveis de 
última geração, televisão, 
internet, voz e dados pa-
ra todos os segmentos de 
mercado (pessoal, residen-
cial e empresarial).

Alta da inflação 
atinge preços dos 
títulos públicos

No ano, o Índice 
Nacional de Pre-
ços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA), que 
mede a inflação, acumula al-
ta de 4,76%. Desde março, 
o indicador acumulado em 
12 meses tem ficado cada 
vez mais acima do teto da 
meta estabelecida pelo go-
verno para a inflação deste 
ano, que é de 5,25%. Os 
preços dos títulos públicos 
foram impactados com isso.

“A alta da inflação nes-
te ano, em patamar acima 
do que era esperado pelo 
mercado, puxou para bai-
xo os preços dos títulos 
públicos, impactando os 
resultados do IMA (Índice 
de Mercado Anbima), que 
acompanha a performance 
desses papéis.

A Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-

dos Financeiro e de Capi-
tais (Anbima), diz que com 
a piora do cenário inflacio-
nário, o ciclo de alta da taxa 
de juros obrigou o mercado 
a reprecificar os papéis que 
estavam em suas carteiras, 
reduzindo preços (elevando 
as taxas) e, por consequên-
cia, suas rentabilidades. 

Impacto
Segundo a Anbima, o 

movimento alterou a tra-
jetória histórica do IMA: 
nos últimos dez anos, o ín-
dice acumula valorização 
de 164,45%, acima da re-
gistrada no mesmo perío-
do pela Selic, de 125,86%, 
e pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor 
Amplo), de 75,5%; en-
quanto em 2021 (até 31 de 
agosto) o retorno negativo 
do IMA, de -0,37%, fica 
abaixo dos dois indicado-

ANP: 9 empresas na  
17ª  Rodada de Licitações 

Com a aprovação 
da inscrição da 3R 
Petroleum Óleo 

e Gás S.A. pela Comissão 
Especial de Licitação da 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), chegou a 
nove o total de empresas 
inscritas para participar da 
17ª Rodada de Licitações 
de Blocos para exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural. O leilão está marca-
do para o dia 7 de outubro. 
Comunicado foi publicado 
nesta sexta-feira pela ANP, 
no Diário Oficial da União.

Segundo a Agência Bra-
sil, além da 3R Petroleum 
Óleo e Gás S.A., as áreas 
ofertadas serão disputadas 
pela Petrobras e pelas em-
presas Chevron Brasil Óleo 
e Gás Ltda., Shell Brasil 
Petróleo Ltda., Total Ener-
gies EP Brasil Ltda., Eco-
petrol Óleo e Gás do Brasil 
Ltda., Murphy Exploration 
& Production Company, 
a Karoon Petróleo e Gás 
Ltda e a Wintershall Dea do 
Brasil Exploração e Produ-
ção Ltda.

Na 17ª rodada, estarão 
em oferta 92 blocos com 
risco exploratório, totali-
zando uma área de 53,93 

mil quilômetros quadrados. 
Os blocos estão localizados 
em 11 setores de elevado 
potencial e de nova fron-
teira de quatro bacias se-
dimentares marítimas bra-
sileiras, que são Campos, 
Pelotas, Potiguar e Santos.

Segundo a ANP, as 
companhias inscritas aten-
dem todos os requisitos 
previstos no edital e estão 
aptas a participar da rodada. 
A inscrição é obrigatória e 
individual mesmo para as 
empresas que pretendem 
apresentar oferta median-
te consórcio, informou 
a agência. “Cumpridas as 
exigências estabelecidas no 
edital e tendo a inscrição 
julgada e aprovada, a em-
presa poderá apresentar 
ofertas somente para os 
blocos localizados nos seto-
res para os quais tenha efe-
tuado o pagamento de taxa 
de participação e aportado 
garantia de oferta”, infor-
mou a agência.

O processo de qualifica-
ção das vencedoras como 
operadora A, B ou não-ope-
radora será feito na sessão 
pública de apresentação de 
ofertas, no dia 7 de outubro. 
O procedimento vem sendo 
adotado desde a 13ª Rodada.
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