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ESTABILIDADE SINDICAL 
E RECUPERAÇÃO
Subsiste a garantia de emprego decorrente 
do cargo de dirigente sindical?  
Por Mônica Gusmão, página 4

ESG: PARA ALÉM
DO DISCURSO
Marca não é mais suficiente para atrair e 
reter o consumidor ou cliente. Por Luiz 
Paulo Tostes Coimbra, página 2

A SORTE ESTÁ 
LANÇADA
Basta. O Brasil não pode ser  
governado por um louco.  
Por J. Carlos de Assis, página 2

Agosto foi o 
mês com mais 
recuperações 
judiciais

Houve 111 pedidos de recupe-
ração judicial em agosto, o maior 
número desde o começo de 2021. 
Os números representam um 
crescimento de 50% em compara-
ção ao mês anterior, que marcou 
74 solicitações. De acordo com o 
Indicador de Falências e Recupe-
ração Judicial da Serasa Experian, 
o segmento do Comércio possui 
o maior peso no mês desde 2017, 
já que 43,2% das requisições par-
tiram desse setor. Na análise por 
porte foram as micro e pequenas 
empresas que mais demandaram.

Para o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, o crescimen-
to expressivo das requisições está 
ligado diretamente aos riscos eco-
nômicos que vêm se elevando des-
de o início de agosto. “As questões 
políticas, a crise hídrica e o aumen-
to da inflação passaram a afetar 
negativamente a saúde financeira 
dos consumidores, o que prejudi-
ca, principalmente, os negócios do 
segmento de comércio e as micro 
e pequenas empresas, que ainda 
estavam se reerguendo com o re-
laxamento das medidas restritivas 
referentes a pandemia”, analisou.

Ainda no comparativo de agos-
to de 2021 com o mês anterior, os 
pedidos de falências marcaram le-
ve queda, de 0,5%, totalizando 95 
solicitações ante as 100 registradas 
em julho. Também nesta análise 
são as micro e pequenas empresas 
que têm destaque, com 60 requi-
sições, seguidas pelos negócios de 
médio porte (19) e grande (16). O 
segmento que mais demandou pe-
lo recurso foi o de Serviços, que 
teve 60 pedidos no período.

Apagão deve transferir R$ 33 
bi da sociedade para empresas

Um heliporto sob medida para a Petrobras?
Obras não teriam licença de instalação

Concessionário do Aero-
porto de Campos dos 
Goytacazes, o Grupo 

Infra está concluindo as obras de 
ampliação das instalações do He-
liporto do Farol de São Tomé, no 
Norte Fluminense, sem licença 
ambiental. De acordo com Rela-
tório de Fiscalização do Inea, da-
tado de 26 de agosto, “tendo em 
vista que a atividade está situada 
na zona de amortecimento do Pe-
lag [Parque Estadual da Lagoa do 
Açu], sem anuência e sem a devi-
da licença de instalação, a empresa 
está sujeita a autuação”.

O projeto é feito a toque de cai-
xa, a tempo de participar da con-
corrência da Petrobras que defini-
rá, na próxima quinta-feira (16), 
qual heliporto estará encarregado 
de operar os voos que transpor-
tam pessoal para as plataformas 
de petróleo na Bacia de Campos. 
Sem as obras, a instalação do Fa-
rol de São Tomé não atende aos 
requisitos técnicos mínimos e es-
taria eliminado da disputa.

Segundo fontes, o Inea tem dito 
que o Ministério Público vai fazer 
um termo de ajuste de conduta com 
o Grupo Infra, mas até o momen-

to esta providência não foi tomada. 
Adicionalmente, a companhia con-
seguiu a concessão do heliporto no 
ano passado, mas ainda não assu-
miu oficialmente a sua operação. As 
obras de ampliação foram iniciadas 
um mês antes da sua autorização 
formal pela Anac.

Ainda segundo as fontes, em-
presas aéreas que disputarão a 
concorrência da Petrobras acre-
ditavam que a Licença de Opera-
ção do Heliporto do Farol de São 
Tomé seria dada pelo Inea nesta 
segunda-feira (13), mas a informa-
ção ainda não foi confirmada.

Ampliação do heliporto no Norte Fluminense

‘Esvaziam-se os reservatórios para tarifa explodir’

A crise no setor elétrico é 
uma crise de energia, sa-
lientou Vicente Andreu, 

ex-diretor presidente da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA). 
“Criam essa coisa de chamar de 
crise hídrica para dar a impres-
são de que é uma coisa fortui-
ta, de momento, que ninguém 
esperava”, disse o estatístico, 
que já foi secretário nacional de 
Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano do Ministério do Meio 
Ambiente.

Em entrevista à Rádio Brasil 
de Fato, Andreu destacou que “a 
falta de água nos reservatórios faz 
com que se criem as bandeiras ta-
rifárias e agora criaram mais uma. 
Eu estimo mais ou menos R$ 33 

bilhões que eles vão tirar da po-
pulação brasileira, da sociedade 
brasileira, da economia para levar 
para esses agentes que operam no 
setor elétrico”.

“Fabricar a crise é o jeito de 
maximizar a renda dos agentes 
do setor elétrico”, denunciou. 
“Essa crise é resultado de uma 
operação recorrente, que acon-
tece todo ano, do setor elétrico 
e que foi agravada no Governo 
Bolsonaro. Tem como finalida-
de esvaziar os reservatórios no 
período chuvoso para, quando 
chegar o período seco, tendo 
pouca água nos reservatórios, o 
preço da tarifa explodir”, expli-
cou o ex-presidente da ANA.

“Como essas empresas es-

tão todas verticalizadas ou são 
grupos econômicos, elas não 
perdem na ponta da geração. 
Ao contrário, o governo bai-
xou uma Medida Provisória 
que permite a elas recuperar 
todo dinheiro que eventual-
mente estejam perdendo em 
2021”, apontou.

Para Andreu, a situação dos re-
servatórios das hidrelétricas deve 
se agravar em setembro, a ponto 
de o risco de apagões se tornar 
palpável já em outubro. Para Ro-
berto Pereira D’Araujo, diretor 
da ONG Ilumina, o volume dos 
reservatórios pode atingir apenas 
6% da reserva máxima em no-
vembro. Leia mais em Fatos & 
Comentários, página 3

Criada estatal 
para permitir 
venda da 
Eletrobras

Com R$ 4 bilhões destina-
dos pelo Orçamento da União 
e número não revelado de fun-
cionários, o governo publicou, 
no Diário Oficial da União desta 
segunda-feira, um decreto que 
cria a Empresa Brasileira de Par-
ticipações em Energia Nuclear e 
Binacional (ENBpar), empresa 
pública organizada sob a forma 
de sociedade anônima vinculada 
ao Ministério de Minas e Ener-
gia.

A criação estava prevista na Lei 
14.182/21, que estabelece as re-
gras para a desestatização da Ele-
trobras. A nova estatal controlará 
a Eletronuclear e a Itaipu Binacio-
nal.

A ENBpar terá, como finalida-
de, “garantir a manutenção sob o 
controle da União da operação de 
usinas nucleares, bem como a titu-
laridade do capital social e a aqui-
sição dos serviços de eletricidade 
da Itaipu Binacional por entidade 
da administração pública federal, 
para atender ao disposto no Tra-
tado entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Para-
guai para o aproveitamento hidre-
létrico dos recursos hídricos do 
Rio Paraná, pertencentes em con-
domínio aos dois países”, informa 
a Secretaria-Geral da Presidência 
da República.

Oposição de 
esquerda deve 
ter maioria na 
Noruega

A coalizão de oposição, lidera-
da pelo Partido Trabalhista, deve 
ganhar 88 cadeiras no parlamen-
to norueguês, composto por 169 
parlamentares, de acordo com a 
projeção publicada pelo Diretório 
Eleitoral da Noruega com base em 
uma contagem de 90%. As eleições 
ocorreram nesta segunda-feira.

A previsão significaria que Er-
na Solberg, líder do Partido Con-
servador e da coalizão no poder, 
teria que deixar o cargo de primei-
ra-ministra, após um mandato de 
oito anos. Solberg ligou para o tra-
balhista Jonas Gahr Store e o pa-
rabenizou pela vitória, de acordo 
com a agência de notícias Xinhua.

Store vai formar um governo 
majoritário junto com o Partido 
Socialista de Esquerda e o Partido 
Central.
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Por J. Carlos de 
Assis

Agora não vale. Re-
cuar da tentativa 
de golpe depois de 

realizá-la é querer enganar o 
povo, como sempre enga-
nou, com suas provocações 
verbais, arruaças de moto-
queiros e bravatas irrespon-
sáveis. Bolsonaro elevou a 
crise institucional que ele 
criou a seu nível máximo. 
Agora não tem recuo. Se o 
Supremo Tribunal Federal e 
o Congresso Nacional acei-
tarem sua desculpa esfarra-
pada, será a pior pedagogia 
para o povo. Significará que 
não há limite para a acusa-
ção sem prova, a injúria e a 
difamação.

Jair Bolsonaro pagará na 
cadeia ou no hospício os 
crimes que ele cometeu en-
quanto presidente da Repú-
blica, e, muitas vezes, antes 
disso. Prefiro a alternativa 
do hospício. Pois está claro 
que ele é um psicopata. Não 
é preciso ser psiquiatra para 
se chegar a esse diagnós-
tico. Psicopatia é a doença 
de quem, fechado sobre si 

mesmo, acha que é dono do 
mundo e pode tudo. Nada 
o restringe no plano social 
ou institucional. Ele age na 
Presidência como se esti-
vesse num botequim de es-
quina.

Um país de mais de 200 
milhões de habitantes não 
pode ser governado por 
um psicopata. Descul-
pem-me. Muitos dos que 
elegeram Bolsonaro não 
são propriamente imbe-
cis. O adjetivo se aplica 
a motoqueiros bárbaros, 
caminhoneiros ignoran-
tes, militares ressentidos e 
psiquiatras bolsonaristas. 
Muitos outros, porém, são 
apenas ingênuos. É o caso 
dos evangélicos condu-
zidos por pastores movi-
dos pela simonia, a busca 
desesperada do dinheiro 
dos pobres para encher os 
próprios bolsos, colhendo 
e vendendo os votos da 
massa ignorante, por 30 
dinheiros, em nome de Je-
sus Cristo.

Os pastores chamados 
pentecostais são o estofo de 
grande parte da massa ig-
nara que elegeu Bolsonaro. 

Mas o povo ingênuo, enga-
nado por eles, não tem cul-
pa. Pertence à camada mais 
baixa da sociedade que per-
deu a esperança, submetida 
que está a tanta pobreza e a 
tanta miséria. Sua esperan-
ça é Jesus, e Jesus, da parte 
desses pastores vigaristas, 
bem vale um dízimo regu-
lar, saído do sangue dos po-
bres e repassado aos políti-
cos ainda mais vigaristas na 

forma de votos nas eleições.
Mas que dizer de amplas 

camadas da classe média 
que votaram em Bolsona-
ro? Dos psiquiatras. Dos 
caminhoneiros, que foram 
esmagados pela política 
de preços estratosféricos 
de combustíveis iniciada 
no governo Temer. É que 
a grande mídia nunca ex-
plicou que se trata de uma 
farsa neoliberal que ali-
nhou arbitrariamente os 
preços da Petrobras aos 

preços internacionais mais 
elevados, para favorecer a 
entrada no país das petro-
líferas estrangeiras que es-
tão engolindo a Petrobras 
aos pedaços.

Acaso caminhoneiros 
broncos sabem distinguir 
a escalada dos preços da 
gasolina, do diesel e do gás 
de gasolina de um princí-
pio geopolítico que escon-
de, dentro de uma fórmu-
la matemática grotesca e 
mentirosa, o fetiche da 
necessidade de alinha-
mento dos preços inter-
nos dos combustíveis aos 
preços internacionais das 
petrolíferas estrangeiras? 
Quem entende isso? Para 
os caminhoneiros, basta a 
demagogia de Bolsonaro 
dizendo que está do lado 
deles. E deixa os preços 
altos.

Mas muitos milhões não 
votaram em Bolsonaro, vo-
taram contra o PT. Esses 
foram os doutrinados pela 
Lava Jato, no conluio entre 
juiz e procuradores treina-
dos pelo Departamento de 
Justiça americano e pela 
CIA, mais a grande mídia, 

que reproduzia sem críti-
ca, e sem qualquer esforço 
investigativo, as denúncias 
contra Lula e seu partido. 
Mais uma vez, estamos 
diante da geopolítica por 
trás da política. Os infiltra-
dos e provocadores por trás 
de manifestações de massa 
de 2013 e 2014.

Essa massa inorgânica 
gerou Bolsonaro. E por ser 
inorgânica submergiu dian-
te da sucessão de crises por 
ele estimuladas e levadas ao 
extremo em defesa de seu 
projeto pessoal fascista. So-
braram ainda grandes fra-
ções de massa nas avenidas 
e praças das grandes capi-
tais que atenderam ao ape-
lo do mito. Mas não houve 
o confronto na forma de 
uma grande convulsão so-
cial que estava nos planos 
do presidente louco para 
chamar uma intervenção do 
Exército a fim de aclamá-lo 
ditador.

O que os comícios de 
Brasília e principalmente de 
São Paulo mostraram não 
foi uma exibição de força. 
Foi uma exibição explícita 
de loucura pública diante de 

milhões de pessoas. Crimes 
de responsabilidade peran-
te centenas de milhares de 
testemunhas. Dispensam-se 
promotores, procuradores, 
presidente da Câmara, pro-
curador da República pa-
ra converter esses atos em 
crimes de responsabilidade 
contra a Constituição, a fim 
de desencadear processo de 
impeachment, porém lon-
go.

Não precisa ser tão longo. 
Basta que o Supremo ponha 
em pauta e julgue imediata-
mente a ação proposta pelo 
jurista Miguel Reale Jr, em 
nome de um grupo de psi-
quiatras, e declare o óbvio: 
Bolsonaro é um psicopata. 
A prova está nas gravações 
dos dois comícios. Só um 
presidente psicopata ataca 
de público, pessoalmente, 
um integrante de outro Po-
der, estendendo o ataque 
a todos os demais partici-
pantes, portanto ao Poder 
inteiro. Basta. O Brasil não 
pode ser governado por um 
louco.

J. Carlos de Assis é economista e 
jornalista.

Por Luiz Paulo 
Tostes Coimbra

Cada vez mais a 
sociedade exige 
responsabilidade 

socioambiental das orga-
nizações, bem como trans-
parência em suas gestões. 
Como resultado, as pautas 
ESG, sigla em inglês para 
Environmental, Social and 
Corporate Governance, ga-
nharam muita força nos úl-
timos anos, principalmente 
desde o início da pandemia.

A crise sanitária que 
atingiu o mundo em 2020 
colocou ainda mais sob os 
holofotes a dedicação das 
organizações em imple-
mentar melhores práticas 
ambientais, sociais e de go-
vernança. É compreensível 
e até esperado que em um 
momento em que o mun-

do sofre uma crise profun-
da, a sociedade esteja mais 
atenta ao que as empresas 
realmente têm feito para 
provocar impacto positivo 
e deixar um legado socio-
ambiental.

É salutar para todo o 
ambiente corporativo essa 
pressão da sociedade pela 
implementação de uma pau-
ta ESG. De fato, os temas 
expressos na sigla estão pre-
sentes em agendas de organi-
zações há anos, porém nem 
sempre com uma unidade. 
Era comum empresas que se 
dedicavam a ações ambien-
tais, mas que não demonstra-
vam o mesmo interesse por 
causas sociais. O contrário 
também ocorria. Aqui no 
Brasil, por exemplo, após se-
guidos escândalos de corrup-
ção, houve uma guinada pela 
implementação de complian-
ce nas organizações, como 

forma de atestar transparên-
cia da governança.

Entretanto, esses três pi-
lares não podem ser pen-
sados separados. Já passou 
da hora de o mundo cor-
porativo como um todo 
compreender que as orga-
nizações socialmente res-
ponsáveis são aquelas que 
repensam suas posturas 
e condutas atuais e, dessa 
forma, se estruturam para 
colocar em prática atitu-
des que promovam o bem-
-estar dos envolvidos. Nós, 
da Unimed Volta Redonda, 
acreditamos em uma gestão 
próxima, transparente e de 

valorização das pessoas. Es-
se é o grande diferencial da 
nossa instituição e vamos 
continuar percorrendo este 
caminho.

As organizações preci-
sam atuar na construção de 
um mundo melhor, desen-
volvendo constantemente 
ações voltadas às áreas de 
saúde, cultura, fomento à 
educação, construção de 
competência, entre outras. 
Sem dúvida nenhuma, a ba-
se para isso é o investimen-
to em pessoas. É preciso 
disseminar entre as pessoas 
as competências e valores 
que o mundo contempo-
râneo exige. Não é apenas 
uma questão de formar ta-
lentos, mas também de pro-
mover uma troca de saberes 
que contemple o lado pro-
fissional, bem como o seu 
papel na sociedade enquan-
to cidadão.

Se por um lado o com-
promisso com a agenda 
ESG traz oportunidades 
para as organizações que 
realmente estão sendo 
efetivas, por outro colo-
ca em xeque aquelas que 
fazem apenas marketing, 
sem apresentar resultados 
concretos e efetivos. A so-
ciedade já percebe quem 
somente oferece discurso 
vazio, em busca de lucrar 
com temas que estão em 
alta.

No caso do cooperativis-
mo, é ainda mais primordial 
um envolvimento profundo 
com as pautas ESG, pois 
está na essência de nosso 
setor o compromisso com 
a comunidade. É um princí-
pio básico que deve nortear 
toda a atividade cooperati-
vista.

Não há dúvidas de que 
as pessoas têm se tornan-

do mais exigentes na esco-
lha das organizações com 
que se relacionam. A marca 
simplesmente ou o produto 
ou serviço oferecido não 
são mais suficientes para 
atrair e reter o consumidor 
ou cliente.

É crucial que as empre-
sas pensem no legado que 
deixarão e isso está direta-
mente ligado à pauta ESG. 
Nesse cenário, o coopera-
tivismo, com sua expertise, 
pioneirismo e história, deve 
assumir um papel de lide-
rança para guiar as organi-
zações que ainda buscam se 
encontrar nessa nova reali-
dade.

Luiz Paulo Tostes Coimbra é 
presidente da Unimed Volta 

Redonda, presidente da Central 
Nacional Unimed e diretor de Gestão 

Educacional e Desenvolvimento da 
Fundação Unimed.
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A sorte está lançada: agora não dá para 
chorar o leite derramado

Para além do discurso, agenda ESG  
deve ser prática de transformação
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Volume de reservatórios  
a 6% em novembro

Crises de afluência da água nos reservatórios parecidas 
à atual já ocorreram no histórico brasileiro. “A sur-

presa não se justifica”, destaca Roberto Pereira D’Araujo, 
diretor da ONG Ilumina. Ele fez umas contas simples – 
que classifica “de padeiro” – sobre as reservas disponíveis 
nos próximos meses.

D’Araujo levou em conta várias suposições otimistas: 
funcionamento perfeito das usinas nucleares; importa-
ção de energia respondendo por 7% da carga; térmicas 
atendendo a 26% do consumo (e provocando um grande 
tarifaço sem reações); suposição que a energia das regiões, 
tanto as afluências e a reserva, transitam sem limitações de 
transmissão.

Com todas essas suposições otimistas, o volume dos 
reservatórios pode atingir apenas 6% da reserva máxima 
em novembro. “A situação é muito grave!”, alerta.

“Evidentemente, São Pedro pode surpreender e nos dar 
afluências maiores do que as supostas, mas a conta ‘de pa-
deiro’ quer nos lembrar que uma ‘bondade’ surpreendente 
de São Pedro não deve ser capaz de esconder a falta de 
investimento.” Para piorar, vivemos o perigo de ficarmos 
sem a ferramenta de última instância, a Eletrobras.

Subsídio e preços altos

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 
fez um levantamento dos subsídios de energia embutidos 
na conta de luz (dados de 2018): 38% são destinados a 
atividades rurais e de irrigação – o que contempla espe-
cialmente o agronegócio; 24% foram para Tarifa Social; e 
23% ficaram com fontes alternativas.

As tarifas ficam elevadas, e os preços das commodities 
não baixam.

Menos por mais

O governador do Rio, Cláudio Castro, tem até outubro 
de 2022 para explicar por que o programa de segurança 
em Niterói teve número de policiais e de veículos reduzi-
do, mas ficou 50% mais caro do que quando era bancado 
pela prefeitura da cidade fluminense.

Rápidas

Nesta terça-feira, 9h, a Associação Brasileira de Di-
reito Financeiro (ABDF) promove o evento online “A 
Tributação do Mercado sob o PL 2337/21”. Inscrições 
em abdf.com.br *** Guilherme Kato ingressou no 
Comitê de Tecnologia da Associação Brasileira Online 
to Offiline (ABO2O) *** Até quarta-feira, o Lecadô 
promoverá um concurso cultural para celebrar o Dia do 
Cliente. Para participar, basta postar uma foto ao lado 
de um produto da marca usando #AMOLECADO, 
curtir o perfil e marcar dois amigos *** A SalaryFits vai 
participar do painel “Fintech Synergies Between Ger-
many And Brazil”, nesta quarta-feira, 12h (horário de 
Brasília), em bit.ly/canalABFintechs *** A Resilia está 
com inscrições abertas, até 26 de setembro, para cursos 
de Data Analytics e WebDev Full Stack em resilia.com.
br *** A Flora Pura apoia o Setembro Amarelo, mês de 
conscientização sobre suicídio e saúde mental, com a 
campanha #vivervaleapena, com dicas *** O diplomata 
Jorio Dauster e a cientista política Magna Inácio par-
ticipam do Foro Inteligência, nesta quarta, sobre recall 
político e semipresidencialismo. Transmissão ao vivo 
em facebook.com/RevistaInsightInteligencia

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

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20/09/21, às 12h na sede da 
sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem sobre 
aumento de capital da Companhia e alteração do Estatuto Social. Araçoiaba da Serra, 08/09/21. 
Ivan Mininel da Silva-Diretor; Carlos Werner Benzecry-Diretor.

Mercado financeiro já espera inflação de 8%

Pela 23ª vez conse-
cutiva e faltando 
quatro meses pa-

ra fechar o ano, o merca-
do financeiro eleva a pro-
jeção da inflação oficial 
do país medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IP-
CA) para o corrente ano: 
de 7,58% para 8%. A es-
timativa está no boletim 
Focus desta segunda-fei-
ra, pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco 
Central (BC), com a pro-
jeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022 a estimativa de 
inflação é de 4,03%. Para 
2023 e 2024, as previsões 

são de 3,25% e 3,03%, 
respectivamente.

A projeção para 2021 es-
tá acima da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite infe-
rior é de 2,25% e o superior 
de 5,25%.

Anualizada de 9,68%

Em agosto, puxada pe-
los combustíveis, a inflação 
subiu 0,87%, a maior in-
flação para o mês desde o 

ano 2000, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Com isso, o indicador acu-
mula altas de 5,67% no ano 
e de 9,68% nos últimos 12 
meses, o maior acumulado 
desde fevereiro de 2016, 
quando o índice alcançou 
10,36%.

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é de que a 
Selic encerre 2021 em 8% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
a estimativa é de que a taxa 
básica fique nesse mesmo 
patamar. Tanto para 2023 
como para 2024, a previsão 
é 6,5% ao ano.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 

reduziram a projeção para 
o crescimento da econo-
mia brasileira este ano de 
5,15% para 5,04%. Para 
2022, a expectativa para 
Produto Interno Bruto 
(PIB) - a soma de todos 
os bens e serviços produ-
zidos no país - é de cresci-
mento de 1,72%. Em 2023 
e 2024, o mercado finan-
ceiro projeta expansão do 
PIB em 2,30% e 2,50%, 
respectivamente.

A expectativa para a co-
tação do dólar subiu de R$ 
5,17 para R$ 5,20 para o 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana também 
fique em R$ 5,20.

Veículo usado importado não tem  
apoio na Câmara dos Deputados

A abertura para a im-
portação de carros 
usados foi tratada 

com preocupação na audi-
ência, desta segunda-feira, 
da Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos 
Deputados. Entre as res-
trições apontadas para não 
liberar a importação de usa-
dos, estão as questões am-
bientais, as condições de se-
gurança dos veículos e que 
o país acabe recebendo ve-
ículos considerados sucatas 
nos países de origem.

Atualmente, é permitida 
a importação de veículos 
automotores nos casos em 
que o carro não tenha simi-
lar no país, para atender as 
missões diplomáticas e co-
lecionadores. Os projetos 
de Lei 6468/2016 e 237/20, 
em tramitação, querem mo-
dificar essa limitação. As 

propostas visam liberar a 
importação para pessoas fí-
sicas e jurídicas, quase sem 
restrições, com a justificati-
va de reduzir os preços de 
venda de veículos novos e 
usados no país.

Idade da frota

Na avaliação do coorde-
nador-geral de Segurança 
no Trânsito do Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), Daniel Tavares, 
a liberação da importação 
pode trazer mais inseguran-
ças para os veículos que ro-
dam no país, uma vez que 
pode desencadear a entrada 
de veículos velhos, que não 
atendem as normas de se-
gurança brasileiras.

Segundo Tavares, o De-
natran vê com preocupa-
ção a aprovação da pro-

posta, que pode contribuir 
para o aumento na idade 
da frota em circulação no 
país, que já tem uma idade 
avançada.

“O Brasil possui uma 
frota com idade bastante 
avançada e existem diver-
sos projetos que buscam 
melhorar a idade média da 
frota e, obviamente, as con-
dições de segurança des-
ses com itens mais novos. 
A importação de veículos 
usados acaba por não estar 
alinhada com essa condição 
de aprimoramento da segu-
rança dos veículos que cir-
culam no Brasil”, disse.

O relator dos projetos, 
deputado Hugo Lal (PSD-
RJ), apresentou um texto 
substitutivo, limitando a im-
portação de veículos usados 
àqueles que são definidos 
como veículos de coleção, 

que necessitariam ter mais 
de 25 anos de uso.

Na avaliação do expor-
tador de carros antigos e 
administrador de empresas 
Rafael Zanetti, a liberação 
da importação vai amplifi-
car o segmento de carros 
importados no país e, con-
sequentemente, gerar uma 
nova cadeia produtiva. Za-
netti, que atua na exporta-
ção de veículos do Brasil, 
acredita que com a libera-
ção será necessário ampliar 
a mão de obra especializada 
e isso dará uma nova dinâ-
mica, com geração de novas 
oportunidades de trabalho 
para mecânicos, vidraceiros, 
pintores, estofadores, entre 
outros. “Falta mão de obra, 
mas na medida em que o 
mercado for aberto muita 
gente vai entrar nesse mer-
cado”, defendeu.

Anatel volta a adiar conclusão sobre leilão do 5G

A Agência Nacional 
de Telecomuni-
cações (Anatel) 

adiou mais uma vez, nesta 
segunda-feira, a conclusão 
da análise do edital do lei-
lão do 5G. O cancelamen-
to ocorreu após pedido de 
vista feito  conselheiro Em-
manoel Campelo de Souza 
Pereira, relator do processo 
referente ao Edital 5G, e 
deve ser retomada na sema-
na que vem.

“Informamos que a 
Reunião Extraordiná-
ria do Conselho Dire-
tor agendada para a data 
de hoje foi adiada para a 
próxima segunda-feira, 
dia 13/09/2021”, disse 
a agência no seu site. O 
plenário do Tribunal de 

Contas da União (TCU) 
havia aprovado no últi-
mo dia 25 de agosto, e a 
avaliação final pela Anatel 
estava prevista para ser 
concluída nesta segunda.  
O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, lamen-
tou o adiamento. “Nas 
nossas contas, estamos 
falando de um projeto que 
vai ter US$ 1,2 trilhão nos 
próximos anos para o Bra-
sil, que representa 2,8 bi 
por mês de prejuízo, caso 
a gente demore a imple-
mentar. Portanto, um pe-
dido de vista desses repre-
senta em torno de R$ 100 
milhões por dia. Então, o 
conselheiro sabe da im-
portância desse tema para 
o país. 

As regras foram ava-
liadas durante reunião 
extraordinária do Con-
selho Diretor da Anatel, 
na qual foram discutidos 
ajustes no edital para a 
disponibilização do es-
pectro de radiofrequên-
cias para a prestação dos 
serviços de telecomuni-
cações pelas operadoras. 
Serão disponibilizadas as 
frequências de 700 MHz, 
2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 
GHz.

R$ 44 bilhões

O 5G é uma nova tec-
nologia que amplia a velo-
cidade da conexão móvel e 
reduz a latência, permitindo 
novos serviços com cone-

xão com segurança e esta-
bilidade que abrem espaço 
para o uso de novos servi-
ços em diversas áreas, como 
indústria, saúde e agricultu-
ra, e na produção e difusão 
de conteúdos.

A proposta de leilão tem 
valor previsto de R$ 44 
bilhões e está estruturada 
com foco em investimen-
tos e oferta da tecnologia 
a todos os municípios com 
mais de 600 pessoas, e não 
na arrecadação de recur-
sos para o governo. Após 
a reunião, o presidente da 
Anatel, Leonardo Euler de 
Morais, falou sobre a com-
plexidade do edital e disse 
que a análise da agência 
trará mais rigidez à licita-
ção.



Estabilidade sindical e 
recuperação judicial

Contrato de trabalho é acordo tácito, ou expresso, 
que corresponde à relação de emprego. Em regra, o 

empregado contratado pelo regime da CLT pode ter seu 
contrato rescindido a qualquer tempo, exceto se tiver algu-
ma garantia especial que o proteja. É o caso, por exemplo, 
da empregada grávida, do acidentado de trabalho e do 
dirigente sindical, entre outros. Por ora, vamos falar aqui 
apenas do dirigente sindical.

O empregado eleito para exercer cargo de direção sindi-
cal, inclusive como suplente, tem direito à estabilidade 
provisória no emprego, que, na forma da Súmula n. 369, 
II, do TST, é garantida apenas a 7 dirigentes sindicais e 7 
suplentes. Para que o trabalhador goze do direito a essa 
estabilidade é preciso que suas atividades na empresa se-
jam ligadas à categoria profissional do sindicato pelo qual 
foi eleito dirigente.

Segundo o art. 543, §3° da CLT, a estabilidade no 
emprego é garantida desde o registro da candidatura do 
empregado até um ano após o fim do mandato. O empre-
gado indicado pela empresa não tem garantia de emprego 
porque a CLT não a prevê. Se o estabelecimento onde o 
empregado eleito for extinto, extingue-se, também, a esta-
bilidade no emprego (Súmula 369, IV, do TST). O empre-
gado não tem garantia de emprego durante o contrato de 
experiência e perde essa garantia se praticar falta grave ou 
se pedir transferência de estabelecimento.

Uma dúvida que sempre surge nessa questão diz respeito 
à empresa que tem deferido o seu pedido de recuperação 
judicial. Ou seja: nesses casos, subsiste ou não a garantia de 
emprego decorrente do cargo de dirigente sindical?

Segundo a 3ª Turma do TST(Processo ARR-25268-
51.2017.5.24.0007), a recuperação judicial é evento distin-
to da extinção da atividade empresarial na base territorial 
do sindicato. Na extinção da empresa, extingue-se o 
mandato sindical.

O TRT da 24ª Região (MS) entendeu as empresas em 
recuperação judicial não foram extintas, mas continuam no 
mercado, “mesmo que com a capacidade mínima de pro-
dução”, e, nesse caso, o mandato sindical não se extinguira, e 
o empregado tinha direito à reintegração no emprego.
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GRAJAÚ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 21.365.724/0001-09 - NIRE 33.3.0032354-6

Ata de AGE em 30/07/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 30/07/21, às 
11:30h, na sede social Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, Cen-
tro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão 
Feitosa. Secretária: Verena Sanchez Bohrer. 4. Lavratura da Ata: A acionis-
ta presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos 
do Art. 130, §1º da Lei das S.A.. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a 
respeito da incorporação da Alto Leblon Participações S.A., sociedade por 
ações, com sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/
ME 21.635.716/0001-62 (“Incorporada”) pela Cia. (a “Incorporação”), incluin-
do: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado em 
30/07/21 pelas administrações da Cia. e da Incorporada (“Protocolo”); (ii) a 
ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especiali-
zada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na 
Rua do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 
005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido contábil 
da Incorporada a ser incorporado pela Cia. pelo valor patrimonial contábil; (iii) 
a aprovação do laudo de avaliação da Incorporada preparado pela Empresa 
Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial contábil 
da Incorporada levantado em 30/06/21; (iv) a aprovação da Incorporação da 
Incorporada pela Cia. e a autorização à diretoria da Cia. a adotar todas as 
medidas e providências necessárias para implementar a Incorporação; e (v) o 
aumento do capital social da Cia., no montante de R$295.515,88, correspon-
dente ao valor do acervo líquido da Incorporada depois de descontadas as 
contas do ativo que serão canceladas quando vertidas ao patrimônio da Cia., 
sem a alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital 
social da Cia.. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista 
aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: 
(i) a aprovação do Protocolo, que passa a integrar esta ata para todos os 
fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e aprovação da contra-
tação e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio líqui-
do contábil da Incorporada a ser incorporada pela Cia. pelo valor patrimonial 
contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio 
líquido contábil da Incorporada em R$47.152.669,05, cuja composição está 
detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação é 
anexo ao Protocolo; (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada pela 
Cia., nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo 
que, mediante a aprovação ora deliberada, a Cia. sucederá a Incorporada em 
todos os seus direitos e obrigações, e a Incorporada será extinta. Também foi 
aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. adote todas as medidas e 
providências necessárias para implementar a Incorporação, conforme as deli-
berações previstas neste instrumento; e (v) com a efetivação da Incorporação, 
todas as ações de emissão da Incorporada serão extintas. Em substituição a 
tais ações, a atual acionista da Incorporada receberá um total de 62.805.096 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Cia., cor-
respondentes à participação direta até então detida pela Incorporada na Cia.. 
A Incorporação resultará em um aumento do capital social da Cia. no montan-
te de R$295.515,88, correspondente ao valor do acervo líquido da Incorpora-
da depois de descontadas as contas do ativo que serão canceladas quando 
vertidas ao patrimônio da Cia.. O aumento de capital é ora aprovado pela 
acionista da Cia., e será realizado sem a alteração do número de ações ordi-
nárias em que se divide o capital social da Cia.. Por força do aumento de ca-
pital ora aprovado, o capital social da Cia. passará a ser de R$40.008.217,39, 
representado por 62.805.096 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal. Em função disso, foi aprovado que a redação do Art. 5º, caput, 
do Estatuto Social passará a ser a seguinte, com os demais Artigos permane-
cendo inalterados: “Art. 5º O capital social subscrito e integralizado da Cia. é 
de totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, 
é de R$40.008.217,39, dividido em 62.805.096 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal.” 7. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos pre-
sentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presi-
dente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Verena Sanchez Bohrer. Acio-
nista Presente: Alto Leblon Participações S.A.. RJ, 30/07/21. Mesa: Rodrigo 
Brandão Feitosa - Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja 
em 31/08/21 sob o nº 4447193. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO

Wilkerson Machado dos Santos, leiloeiro autorizado por Coordena-
ção-Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC/FIOCRUZ, venderá
em leilão as 11:00h, no dia 30/09/2021, através do site
http://www.machadoleiloes.com.br, bens móveis inservíveis para a
Administração pública, dispostos em 03 lotes, sendo o Lote 1 com-
posto por Máquinas, equipamentos e ferramentas - totalizando 78
bens; o Lote 2 composto por Mobiliário e diversos - totalizando 453
bens e o Lote 3 composto por Eletrodomésticos e eletrônicos - 226
bens, todos usados, inservíveis e/ou sucatas e de propriedade da
FIOCRUZ, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital,
que serão leiloados no estado de conservação e nas condições de
funcionamento em que se encontram, discriminados e avaliados.
Para maiores informações (21) 2533-7878 ou (21) 981849818 ou
pelo site http://www.machadoleiloes.com.br.

ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI
Coordenadora-Geral

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA RUA MÉXICO – TÁXI
MÉXICO, devidamente inscrita no CNPJ 09.581.899/0001-58  com
Sede na Rua Álvaro Alvim, 37, Sala 1220, Centro – Rio de Janeiro – RJ,
CEP: 20.031-010, representada neste ato por seu Diretor Vice Presidente,
conforme dispõe o Estatuto Social, vem convocar seus 26 associados no
gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em  Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 16/10/21 na Rua  Teixeira Junior, 415,
São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, sendo que às  08:30h horas em 1ª
convocação com a presença mínima de 2/3 dos  Associados, em 2ª
convocação às 09:00 horas com mínimo de 10  associados, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação e Leitura de
renúncia do Presidente; 2) Prestação de contas do ano de 2020; 3) Eleição
da Diretoria Administrativa (art. 40 do ES) – Presidente,  Vice-Presidente e
Tesoureiro - mandato de 2 anos – 17/10/2021 a  16/10/2023; 4) Deliberação
sobre possibilidade de protesto de associados que  estejam inadimplentes
com a Associação. Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2021.

GUTTEMBERG DO NASCIMENTO SANT ANNA
VICE-PRESIDENTE

Óleo de soja caro reduz percentual 
de biodiesel no óleo diesel
O presidente Jair 

Bolsonaro apro-
vou a decisão do 

Conselho Nacional de Polí-
tica Energética (CNPE) de 
reduzir o teor do biodiesel 
no óleo diesel de 13% para 
10%. A mudança vale para 
o 82º Leilão de Biodiesel, 
destinado ao suprimento 
dos meses de novembro e 
dezembro de 2021.

A Resolução nº 16/2021 
foi aprovada pelo CNPE 
no último dia 6 e publicada 
nesta segunda-feira no Diá-
rio Oficial da União com o 
despacho presidencial.

De acordo com o gover-
no, a redução tem por obje-
tivo evitar “incremento ex-
cessivo” no preço do diesel 
ao consumidor final, “o que 
implicaria em efeitos ne-
gativos à economia do pa-
ís”. “A medida decorre dos 
efeitos da valorização do 
custo do óleo de soja nos 
mercados brasileiro e inter-
nacional, combinados com 

a desvalorização cambial da 
moeda brasileira frente ao 
dólar, que tem impulsiona-
do as exportações de soja e 
também encarecido o valor 
do biodiesel produzido na-
cionalmente”, explicou a 
Secretaria-Geral, em nota.

O aumento do percen-
tual de mistura de biodiesel 
ao diesel, apresenta, além 
do caráter de precaução 
ambiental, com a redução 
de poluentes na atmosfera, 
pois trata-se de um com-
bustível renovável, viés eco-
nômico e social, na medida 
em que dá incentivos a pro-
dução interna das principais 
matérias-primas do bio-
combustível, ou seja, plan-
tas oleaginosas em geral, 
como soja, milho, mamona, 
girassol, etc.

Também há o caráter so-
cial, já que está atrelado à 
geração de empregos, em 
especial nas áreas rurais, 
em decorrência do aumen-
to no cultivo dos produtos 

utilizados pelo biodiesel, 
fazendo com que tal com-
bustível seja uma alternati-
va importante de inclusão 
social e aumento de renda, 
principalmente para aquelas 
famílias que utilizam a agri-
cultura familiar.

De acordo com o Mi-
nistério de Minas e Ener-
gia (MME), que preside o 
CNPE, a redução do teor 
de biodiesel na mistura é 
“momentânea e temporal”. 
A pasta espera “em breve, 
com as condições adequa-
das”, aumentar a produção 
e uso dos biocombustíveis 
no Brasil, de acordo com os 
objetivos da Política Nacio-
nal de Biocombustíveis (Re-
novaBio).

A soja é a principal maté-
ria-prima do biodiesel bra-
sileiro, com cerca de 71% 
na composição. O restante 
é oriundo de sebo bovino e 
outros óleos.

A pasta destacou ainda 
que o novo modelo de co-

mercialização do biodie-
sel, definido pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), em substituição aos 
leilões públicos, entrará em 
vigor a partir de 1º de janei-
ro de 2022, com a contrata-
ção direta entre o produtor 
de biodiesel e o distribuidor 
de combustíveis. A ação 
regulatória da agência deve 
ser concluída até outubro 
deste ano.

“A proposta visa tornar 
o modelo mais aderente ao 
novo cenário downstream 
(atividades de pós-produ-
ção, como refino, trans-
porte e comercialização de 
produtos petrolíferos), mais 
aberto e mais dinâmico, 
permitindo, entre outros 
aspectos, o estabelecimento 
de contratos de longo prazo, 
dando maior previsibilidade 
ao mercado e beneficiando 
produtores, distribuidores e 
consumidores”, explicou o 
MME.

Brasilux Tintas comemora  
28 anos com plano de expansão

A Brasilux completa 
nesta segunda-feira 
28 anos de ativida-

des ininterruptas. Mesmo 
com a pandemia, a empre-
sa aproveitou a oportuni-
dade para crescer. Desde o 
início de 2021, a Brasilux 
Tintas vem tocando um 
grande plano de expansão 
e modernização de suas 
instalações. Atualmente 3 
das 5 fábricas estão situadas 
em Matão (a quarta fábrica 
fica em São Carlos/SP e a 
outra está no Paraguai), em 
uma área produtiva de 40 
mil metros quadrados. O 
objetivo agora é centralizar 
todas as atividades em uma 
só planta, que será instala-
da no Distrito Industrial de 
Matão, numa área dez vezes 
maior.

“A mudança visa melho-
rar a logística e a produ-
tividade da empresa, que 
pode ainda se beneficiar 
com uma economia de até 
20% nos custos. Queremos 
que a empresa se perpetue, 
deixando um legado de se-
riedade e solidez. Nossa 
meta é estar entre as cinco 
maiores empresas do setor 
em um prazo de até cinco 
anos”, afirma a diretora-
-presente, Kelly Diniz. 

Para atingir seus objeti-
vos, a Brasilux investe for-
temente em tecnologia, ino-
vação e performance. Faz 
parte dos planos moderni-
zar seus processos indus-
triais, além de trazer a fábri-
ca de resina para mais perto 
das fábricas de tintas, bem 
como aproximar a Dissol-
tex (fábrica de tinta em pó 
e produtos para tratamen-
to de couro), situada em 
São Carlos (SP). “Estamos 
implantando, por exemplo, 
vários RPAs, robozinhos 
virtuais de inteligência arti-
ficial, para auxiliar o traba-
lho nas fábricas”, destaca 
Kelly. 

A história da Brasilux 
começou em 1993, em 
Matão, cidade do interior 
de São Paulo, com a pro-
dução de esmalte sinté-
tico industrial. Com boa 
aceitação e credibilidade 
dos produtos da Brasilux 
no mercado, os sócios de-
cidiram expandir as ati-
vidades. Construíram o 
centro de distribuição em 
Guarulhos, adquiriram a 
Dissoltex em São Carlos e 
iniciaram atividades no Pa-
raguai, onde possuem uma 
fábrica de tintas para pare-
des, à base de água, de on-
de produz e distribui para 
o mercado interno.

Não é à toa que vigora 
entre as dez maiores em-
presas do setor.  A Brasilux 
é uma empresa 100% bra-
sileira, que emprega qua-
se 400 funcionários e gera 
centenas de oportunidades 
de negócio.

“Agradecemos a todos 
os colaboradores, parcei-
ros, revendedores, vende-
dores, pintores, arquitetos, 
decoradores, fornecedores, 
indústrias e profissionais 
os envolvidos com o mer-
cado da pintura no Brasil 
pela preferência e parceria 
durante todos esses anos”, 
completa Kelly Diniz, dire-
tora-presidente da Brasilux. 
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Agosto de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de agosto de 2021, às 11:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700, 
Bloco 5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 
22640-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia 
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro Taveira 
Fulchi, Marcel Fassheber Jorand e Mauricio da Silva Carvalho. 3. Mesa: 
Presidente: Marcel Fassheber Jorand; Secretária: Renata Pereira Lobo e 
Silva. 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a celebração pela Companhia da 
Cédula de Crédito Bancário nº 36291 com o Banco Guanabara S.A. (CNPJ 
nº 31.880.826/0001-16), no valor de R$ 751.745,77 (“CCB 36291”); 
(ii)  aprovar, em garantia da disponibilização de crédito objeto da CCB 
36291 (“Garantias CCB 36291”): (a) a cessão dos direitos creditórios da 
Companhia decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural 
Comprimido celebrado entre a Companhia e a Comercial Miguel I Ltda. em 
01 de março de 2021; e (b) a alienação fiduciária dos seguintes 
equipamentos: Sistema MAT GNC 144 X 160L composto por estruturas de 
contêineres (02) 40’, adaptados com 144 cilindros de capacidade de 160 
litros cada, valvulados e interligados por manifold e tubulação de alta 
pressão com n° de série SGNCS0058 e semi-reboque marca SR, modelo 
Facchini SRF PC, ano fabricação/modelo 2021/2021, com chassi 
94BJ1243MMV083099 e placa RJZ4A76; (iii) aprovar a celebração pela 
Companhia da Cédula de Crédito Bancário nº 36292 com o Banco 
Guanabara S.A. (CNPJ nº 31.880.826/0001-16), no valor de R$ 751.745,77 
(“CCB 36292”); (iv) aprovar, em garantia da disponibilização de crédito 
objeto da CCB 36292 (“Garantias CCB 36292”): (a) a cessão dos direitos 
creditórios da Companhia decorrentes do Contrato de Compra e Venda de 
Gás Natural Comprimido celebrado entre a Companhia e a Comercial 
Miguel I Ltda. em 01 de março de 2021; e (b) a alienação fiduciária dos 
seguintes equipamentos: Sistema MAT GNC 144 X 160L composto por 
estruturas de contêineres (02) 40’, adaptados com 144 cilindros de 
capacidade de 160 litros cada, valvulados e interligados por manifold e 
tubulação de alta pressão com n° de série SGNCS0059 e semi-reboque 
marca SR, modelo Facchini SRF PC, ano fabricação/modelo 2021/2021, 
com chassi 94BJ1243MMV083100 e placa RJZ4A75. 5. Deliberações: 
Pelo voto favorável da unanimidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia: (i) aprovam a celebração pela Companhia 
da CCB 36291 e das respectivas Garantias CCB 36291; (ii) aprovam a 
celebração pela Companhia da CCB 36292 e das respectivas Garantias 
CCB 36292. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata 
a que se refere esta reunião, que, após lida, foi aprovada e assinada por 
todos os presentes. Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2021. Mesa: Marcel 
Fassheber Jorand - Presidente; Renata Pereira Lobo e Silva - Secretária; 
Conselheiros: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro Taveira Fulchi, Marcel 
Fassheber Jorand, Mauricio da Silva Carvalho. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento sob o nº 00004451783 
em 09/09/2021. Protocolo 00-2021/953271-0 em 03/09/2021. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

ALTO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.800.321/0001-76 - NIRE 33.3.0031917-4

Ata de AGE em 30/07/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 30/07/21, às 
10:30h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, 
Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação pré-
via, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no 
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente: 
Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Verena Sanchez Bohrer. 4. Lavratura 
da Ata: A acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de 
sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A.. 5. Ordem do Dia: 
Discutir e deliberar a respeito da incorporação da Cia. pela Boa Viagem Par-
ticipações S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 
nº 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME 23.808.292/0001-99 (“Incorporadora”) (a 
“Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da 
Incorporação, firmado em 30/07/21 pelas administrações da Cia. e da Incor-
poradora (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da contratação e nome-
ação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., socie-
dade limitada, com sede na Rua do Passeio, nº 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/ME 
08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Incor-
poradora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do laudo de ava-
liação da Cia. preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), 
com base no balanço patrimonial contábil da Cia. levantado em 30/06/21; e 
(iv) a aprovação da Incorporação da Cia. pela Incorporadora e a autorização 
à diretoria da Cia. a adotar todas as medidas e providências necessárias 
para implementar a Incorporação. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a 
assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
em relação à Incorporação da Cia. pela Incorporadora: (i) a aprovação do 
Protocolo, que passa a integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais 
como Anexo I; (ii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação 
da Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. 
a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a 
aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil 
da Cia. em R$93.348.144,35, cuja composição está detalhada no Laudo de 
Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação é anexo ao Protocolo; e 
(iv) a aprovação da Incorporação da Cia. pela Incorporadora, nos termos e 
condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a 
aprovação da Incorporação em deliberação societária da Incorporadora, a 
Incorporadora sucederá a Cia. em todos os seus direitos e obrigações, e a 
Cia. será extinta. Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da 
Cia. adote todas as medidas e providências necessárias para implementar a 
Incorporação, conforme as deliberações acima. 7. Encerramento e Lavra-
tura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de mani-
festação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a 
lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os pre-
sentes. 8. Assinaturas: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: 
Verena Sanchez Bohrer. Acionista Presente: Brazil Fitness Investors - Fun-
do de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exte-
rior, por BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 30/07/21. Mesa: Rodrigo Bran-
dão Feitosa - Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja 
em 31/08/21 ob o nº 4446985. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ALTO LEBLON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 21.635.716/0001-62 - NIRE 33.3.0031486-5

Ata de AGE em 30/07/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 30/07/21, às 10h, 
na sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 
124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista 
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Se-
cretária: Verena Sanchez Bohrer. 4. Lavratura da Ata: A acionista presente 
aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, 
§1º da Lei das S.A.. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da in-
corporação da Cia. pela Grajaú Participações S.A., S.A., com sede na Rua 
Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ/ME 21.365.724/0001-09 
(“Incorporadora”) (a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo 
e Justificação da Incorporação, firmado em 30/07/21 pelas administrações 
da Cia. e da Incorporadora (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da 
contratação e nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Ava-
liações Ltda., S.A., com sede na Rua do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/
ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Incor-
poradora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do laudo de ava-
liação da Cia. preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), 
com base no balanço patrimonial contábil da Cia. levantado em 30/07/21; e 
(iv) a aprovação da Incorporação da Cia. pela Incorporadora e a autorização 
à diretoria da Cia. a adotar todas as medidas e providências necessárias 
para implementar a Incorporação. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a 
assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
em relação à Incorporação da Cia. pela Incorporadora: (i) a aprovação do 
Protocolo, que passa a integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais 
como Anexo I; (ii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação 
da Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. 
a ser incorporada pela Incorporadora pelo valor patrimonial contábil; (iii) a 
aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil 
da Cia. em R$47.152.669,05, cuja composição está detalhada no Laudo de 
Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação é anexo ao Protocolo; e 
(iv) a aprovação da Incorporação da Cia. pela Incorporadora, nos termos e 
condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a 
aprovação da Incorporação em deliberação societária da Incorporadora, a In-
corporadora sucederá a Cia. em todos os seus direitos e obrigações, e a Cia. 
será extinta. Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. 
adote todas as medidas e providências necessárias para implementar a In-
corporação, conforme as deliberações acima. 7. Encerramento, Lavratura 
e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação 
por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 
desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
8. Assinaturas: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Verena 
Sanchez Bohrer. Acionista Presente: Everest Brasil I - Fundo de Investimen-
to em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, por BRL Trust 
Investimentos Ltda. RJ, 30/07/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presi-
dente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 08/09/21 sob o nº 
4450692. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Conversa com Investidor: Unifique (FIQE3)
Por João Daronco, 
analista (CNPI) da 
Suno Research.

A Unifique Teleco-
municações con-
cluiu seu IPO na 

B3 no final de julho deste 
ano, levantando R$ 830 mil-
hões. A companhia catari-
nense, fundada em 1997, 
atua no mercado de teleco-
municações com serviços 
de internet, TVHD por 
assinatura, telefonia fixa, 
telefonia móvel e data cen-
ter, oferecendo soluções de 
comunicação para empre-
sas, residências e governos. 
Seu foco é a região Sul do 
Brasil.

Neste Conversa com 
Investidor, José Wilson 
Júnior, diretor Financeiro 
e de Relações com Inves-
tidores da Unifique, con-
versou com João Daronco, 
analista (CNPI) da Suno 
Research.

Podemos esperar algu-
ma aquisição para o se-
gundo semestre de 2021?

A estratégia de cresci-
mento da companhia con-
templa tanto o crescimento 
orgânico quanto o inorgâni-
co. No caso do orgânico, 
aumentamos a penetra-
ção nas cidades de atuação 
a partir do cabeamento 
com a fibra ótica “Homes 
Passed”. Após iniciarmos 
as operações, temos uma 
forte estratégia comercial, 
com produtos atrativos e 
bem precificados. A expan-
são de atuação da Unifique 
pressiona players grandes 
e pequenos. Conseguimos 
crescer de maneira rápida 
em mercados carentes de 
boa infraestrutura e ser-
viços.

O crescimento inorgâni-
co é impulsionado pelo 
know-how da Unifique em 
aquisições que, com sua 
plataforma plug and play, 
garante rápida integração 
e permite expansão em 
regiões vizinhas ainda não 
exploradas.

Temos um track-record 
de 20 aquisições de em-
presas e carteira de clientes 
entre o período de 2019 
e 2020. Apenas em 2021 
já foram efetuadas três 
aquisições de empresas e 
duas compras de carteira de 
clientes.

Os recursos provenientes 
da Oferta Pública de Ações 
foram totalmente direcio-
nados para o caixa da com-
panhia. São cerca de R$ 830 
milhões que serão utilizados 
para: i) 40% crescimento 
inorgânico (M&A); ii) 40% 
crescimento orgânico; e iii) 
20% para Pesquisa e Desen-
volvimento.

Naturalmente, queremos 
alocar estes recursos da 
maneira mais rápida pos-
sível com a manutenção da 
racionalidade econômico-
financeira para maximizar o 
retorno aos nossos acionis-
tas.

Como está evoluindo 
o plano de expansão da 
companhia pós-IPO?

Com o reforço de caixa 
proveniente do IPO, ini-
ciamos diversos projetos 
para acelerar tanto o nos-
so crescimento orgânico 
quanto inorgânico. Segui-
mos confiantes de que o 
nosso crescimento será 
feito em ritmo acelerado, 
em linha com o que apre-
sentamos nos últimos 
anos.

Entre o exercício de 2018 

e o primeiro trimestre de 
2021, a Unifique apresen-
tou um crescimento médio 
anual de 62% na receita 
líquida. Nosso mercado po-
tencial cresce à medida que 
aumentamos a nossa área 
de abrangência (“Homes 
Passed”). Este crescimento 
também impulsiona nosso 
potencial de aquisições. E 
as aquisições, depois de 
devidamente incorpora-
das, impulsionam nosso 
potencial de crescimento 
orgânico. As estratégias se 
complementam.

Nos últimos 12 meses, 
aumentamos em 71% a 
nossa área de abrangência. 
Desta forma, mais domicí-
lios podem se beneficiar 
dos serviços de qualidade 
prestados pela Unifique. A 
nossa área de engenharia, 
em conjunto com a área co-
mercial, trabalha a todo va-
por para mapear e aumentar 
nosso mercado potencial.

Adicionalmente, estamos 
envolvidos em diversas ne-
gociações para aquisição 
de empresas e carteira de 
clientes. Já anunciamos 
aquisições antes e depois da 
abertura de capital e temos 
boa expectativa de continu-
armos fazendo bons negó-
cios para ambas as partes.

Como está se dando a 
expansão geográfica?

Somos líderes de mer-
cado em Santa Catarina 
com 24% de market-share 
(considerando somente 
a tecnologia de internet 
fibra ótica). Estamos ex-
pandindo os nossos ser-
viços para competir onde 
já existem provedores lo-
cais de internet com fibra 
ótica e em áreas onde os 
nossos concorrentes uti-

lizam tecnologias consid-
eradas obsoletas (ex. cabo 
metálico). Acreditamos 
que nos consolidaremos 
como líderes de mercado 
no Estado de Santa Cata-
rina (considerando todas 
as tecnologias).

Em Santa Catarina temos 
equipe técnica e de vendas 
em todo o estado. As sin-
ergias são capturadas mais 
rapidamente.

Iniciamos em 2021 um 
ambicioso plano de expan-
são no Rio Grande do Sul. 
Atualmente, temos cerca de 
45 mil clientes naquele es-
tado. Estamos focados em 
elevar a qualidade da rede e 
proporcionar ultravelocid-
ade (2 gigas) aos nossos cli-
entes, mantendo o mesmo 
padrão de qualidade de ser-
viço oferecido aos clientes 
catarinenses.

Cabe ressaltar que a Uni-
fique foi considerada a mel-
hor internet banda larga e 
telefonia fixa do Brasil nos 
últimos 2 anos consecuti-
vos. A Pesquisa de Satisfa-
ção e Qualidade Percebida 
é realizada anualmente pela 
Anatel com clientes de to-
das as operadoras. É uma 
conquista importante que 
corrobora nossos esforços 
de prover infraestrutura e 
atendimento de qualidade 
superior.

Por fim, temos uma op-
eração tímida no estado do 
Paraná. A ampliação da rede 
naquele estado dependerá 
de condições favoráveis. 
Por ora, estamos mais oti-
mistas com o crescimento 
no mercado gaúcho e con-
solidação da nossa posição 
de liderança em Santa Cata-
rina.

Organização: Jorge Priori

Petrobras e Gerdau  
vão fornecer gás natural

A Petrobras e a Gerdau 
assinaram contrato para o 
fornecimento de gás natural 
no ambiente livre de comer-
cialização para atendimento 
à unidade da Gerdau, loca-
lizada em Ouro Branco/
MG. Fornecimento está 
previsto para começar em 
1º de janeiro de 2022. “Esta 
celebração representa a pri-
meira migração contratual 
de um cliente do mercado 
cativo para o mercado livre 
e um marco no processo de 
abertura do mercado de gás 
natural”, comunicou a Pe-
trobras nesta segunda-feira.

A Gerdau é a maior em-
presa brasileira produtora 
de aço e uma das principais 
fornecedoras de aços lon-
gos nas Américas e de aços 
especiais no mundo. No 
Brasil, a empresa também 
produz aços planos, além 
de minério de ferro para 
consumo próprio.

“O acordo direto, entre a 
Petrobras e a Gerdau, mate-
rializa a orientação da Petro-
bras de ir ao encontro dos 
objetivos do consumidor, 
ofertando novos produtos 
e soluções comerciais ade-
rentes às necessidades dos 
clientes, garantindo confia-
bilidade, competitividade, 
flexibilidade e satisfação pa-
ra ambas as empresas”, ex-
plica Rodrigo Costa, diretor 
de Refino e Gás Natural da 
Petrobras.

Para a Petrobras o con-
trato faz parte da carteira 
de novos produtos lança-
dos em 2021, que ofere-
ce aos seus clientes no-
vas condições comerciais, 
possibilitando-lhes uma 
melhor gestão de seu por-
tfólio de compras de gás.  
O contrato acordado re-
presenta a indexação de 
um mix de produtos, com 
vigência até 2025.

Semana começa com o 
dólar desvalorizando 0,81%

A semana começou com 
o dólar em queda. A moeda 
dos EUA fechou a segunda-
feira (13) valendo R$ 5,22, 
queda de 0,81%. “Temos 
hoje um cenário de recu-
peração de preços. Vimos 
o dólar se enfraquecendo 
frente ao real. Nos últimos 
dias e com a pressão do 7 de 
setembro, setores locais que 
têm essa recomposição de 
preços como bancos, con-
sumo e energia elétrica vêm 
sofrendo bastante com o 
ruído político”, avaliou Jan-
sen Costa, sócio-fundador 
da Fatorial Investimentos.

Para ele, o mercado fe-
chou menos animado do 
que na abertura do dia. 
“Nada de relevante nas cur-
vas de juros e o Boletim 
Focus (publicação do Ban-
co Central, divulgada toda 
segunda-feira) também não 
trouxe nada surpreenden-
te”, frisou Jansen Costa.

O relatório do BC mos-

trou que a projeção do mer-
cado financeiro para infla-
ção este ano atingiu 8%, a 
23ª alta na previsão para o 
IPCA (índice de Preços ao 
Consumidor Amplo). Lem-
brando que há um mês, es-
se patamar era de 7,05%. O 
estimado para 2022 saiu de 
3,98% para 4,03% no perí-
odo.

Inflação norte-americana

Jansen Costa prevê que a 
divulgação nesta terça-feira  
sobre a inflação americana 
será um dado importante. 
“Setores locais no Brasil so-
bem em paralelo com mer-
cado dos EUA. Destaque 
para preço do petróleo, que 
no início do dia estava em 
74 dólares. Algumas casas 
internacionais já colocam 
petróleo a 100 dólares. No 
começo do dia minério de 
ferro estava caindo”, expli-
ca o especialista.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) –
PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com prazo de 15 dias. Jonas Rymer,
Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº 079, com escritório
na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo – Rio de
Janeiro – RJ, devidamente autorizado pelo Proprietária / Credora
Fiduciária, G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF de nº 11.370.045/0001-
74, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa,
especialmente a ORLA LOCAÇÕES PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS – EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.954.217/0001-69, estabelecida na Rua Bela, nº 160,
parte, São Cristóvão/RJ, representada por seu sócio administrativo,
Zélio Rodrigues Peres, brasileiro, empresário, portador da
identidade nº 01.179.771-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
012.644.437-49, casado com Sandra Garretano Peres Graziani
Freire, brasileira, engenheira, portadora da identidade nº
861.069.375 - CREA/RJ, inscrita no CPF sob o nº 758.521.447-20,
de que nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento Imobiliário que institui alienação fiduciária, será
realizado o 1º Leilão, no dia 23 de setembro de 2021, às 13:00
horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público
Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no escritório do Leiloeiro Público Jonas Rymer,
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo /
RJ, pelo valor atualizado do imóvel, e o 2º Leilão, no dia 27 de
setembro de 2021, às 13:00 horas, no mesmo local e portal, pelo
valor do débito e seus acessórios. IMÓVEL: Apartamento 204 do
Edifício “Haggin Oaks” do Empreendimento “Barra Golden
Green”, situado na Av. Eugênio Lyra Neto, nº 350, com direito a
03 vagas de garagem – Barra da Tijuca / RJ. Matrícula nº 218.406,
no 9º Ofício do Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. O 1º Leilão terá como lance mínimo o valor do imóvel,
que corresponde a R$ 3.056.942,85. Se o 1º leilão não obtiver
lance igual ou superior ao valor do imóvel, será realizado o 2º
leilão no qual será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior a R$ 7.496.193,31, que representa, na presente
data, o somatório das seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii)
valor das despesas, (iii) valor dos prêmios de seguro. O valor do
2º leilão será ajustado até a data de sua realização em função
dos encargos contratuais. Condições do leilão: A venda será
realizada à vista. Correrão por conta do comprador todas as
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como o
pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
a título de comissão do leiloeiro, acrescido das despesas com o
procedimento de leilão, escritura pública, imposto de transmissão,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em
que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. A desocupação correrá por conta do comprador,
porém, a reintegração na posse poderá ser solicitada de acordo
com o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.514/97, em 60 dias. Caso
o 1º e o 2º leilão sejam negativos, a obrigação do devedor estará
extinta, e se dará por encerrada e perfeita a consolidação da
plena propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, sem
prejuízo do credor fiduciário poder aceitar proposta da forma
que lhe aprouver, havendo, inclusive, a possibilidade de venda
na forma parcelada, ficando as propostas condicionadas à
apreciação do credor fiduciário. Maiores informações e
propostas através do telefone (21) 2532-2266.

BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 23.808.292/0001-99 - NIRE 33.3.0032471-2 

Ata de AGE em 30/07/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 30/07/21, às 
11h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/
RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, 
nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando a 
totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no 
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.  3. Mesa: Presidente: 
Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Verena Sanchez Bohrer. 4. Lavratura 
da Ata: A acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de 
sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A. 5. Ordem do Dia: 
Discutir e deliberar a respeito da incorporação da Alto da Boa Vista 
Participações S.A., S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, 
Centro/RJ,  CNPJ/ME nº 23.800.321/0001-76 (“Incorporada”) pela Cia. 
(a “Incorporação”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação 
da Incorporação, firmado em 30/07/21 pelas administrações da Cia. e da 
Incorporada (“Protocolo”); (ii) a ratificação e aprovação da contratação e 
nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
sociedade limitada, com sede na Rua do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ/
ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ 005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”), que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Incorporada a ser incorporado pela 
Cia. pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação 
da Incorporada preparado pela Empresa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), 
com base no balanço patrimonial contábil da Incorporada levantado em 
30/06/21; (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada pela Cia. e a 
autorização à diretoria da Cia. a adotar todas as medidas e providências 
necessárias para implementar a Incorporação; e (v) o aumento do capital 
social da Cia., no montante de R$284.324,85, correspondente ao valor do 
acervo líquido da Incorporada depois de descontadas as contas do ativo que 
serão canceladas quando vertidas ao patrimônio da Cia., sem a alteração 
do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da Cia.. 
6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: (i) a 
aprovação do Protocolo, que passa a integrar esta ata para todos os fins e 
efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratificação e aprovação da contratação 
e nomeação da Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio líquido 
contábil da Incorporada a ser incorporada pela Cia. pelo valor patrimonial 
contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio 
líquido contábil da Incorporada em R$93.348.144,35, cuja composição está 
detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo de Avaliação 
é anexo ao Protocolo; (iv) a aprovação da Incorporação da Incorporada 
pela Cia., nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de Avaliação, 
sendo que, mediante a aprovação ora deliberada, a Cia. sucederá a 
Incorporada em todos os seus direitos e obrigações, e a Incorporada será 
extinta. Também foi aprovada a autorização para que a diretoria da Cia. 
adote todas as medidas e providências necessárias para implementar 
a Incorporação, conforme as deliberações previstas neste instrumento; 
e (v) com a efetivação da Incorporação, todas as ações de emissão da 
Incorporada serão extintas. Em substituição a tais ações, a atual acionista 
da Incorporada receberá um total de 135.694.694 ações ON e sem valor 
nominal de emissão da Cia., correspondentes à participação direta até então 
detida pela Incorporada na Cia. A Incorporação resultará em um aumento 
do capital social da Cia. no montante de R$284.324,85, correspondente ao 
valor do acervo líquido da Incorporada depois de descontadas as contas 
do ativo que serão canceladas quando vertidas ao patrimônio da Cia. O 
aumento de capital é ora aprovado pela acionista da Cia., e será realizado 
sem a alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital 
social da Cia. Por força do aumento de capital ora aprovado, o capital social 
da Cia. passará a ser de R$115.301.469,98, representado por 135.694.694 
ações ON, escriturais e sem valor nominal. Em função disso, foi aprovado 
que a redação do Art. 5º, caput, do Estatuto Social passará a ser a seguinte, 
com os demais Artigos permanecendo inalterados: “Art. 5.º: O capital social 
subscrito e integralizado da Cia. é de totalmente subscrito e integralizado, 
em moeda corrente nacional e bens, é de R$115.301.469,98, dividido em 
135.694.694 ações ON e sem valor nominal.” 7. Encerramento e Lavratura 
e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação 
por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 
desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
8. Assinaturas: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Verena 
Sanchez Bohrer. Acionista Presente: Alto da Boa Vista Participações S.A. 
RJ, 30/07/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente; Verena 
Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 02/09/21 sob o nº 44449261. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente Ltda. - Coopama -
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente -
SMAC, através do processo nº 14/200045/2008, a renovação da Li-
cença Municipal de Operação, triagem, reciclagem e estocagem de
resíduos sólidos na Rua Miguel Ângelo, 385, Maria da Graça.

Mercado de fintechs foi o que mais cresceu no mundo durante a pandemia

O Brasil já é consi-
derado o maior 
ecossistema de 

fintechs na América Latina. 
No ranking global, o país 
ocupa a 14ª colocação – cin-
co posições à frente do re-
gistrado em 2019. Entre os 
cinco primeiros colocados, 
estão Estados Unidos, Rei-
no Unido, Israel, Singapura 
e Suíça, respectivamente. O 
economista Nelson Tabor-
da, fundador do Atlantic 
Bank, startup 100% digital, 
explicou à reportagem do 
Monitor Mercantil como 
está o segmento de fintechs 
e sobre a atuação da startup.
Com mais de 50 colabora-
dores diretos, a startup pre-
tende chegar a 100 funcio-
nários até o fim de 2021.

“Ativamos nossas funcio-
nalidades com um conjun-
to de ferramentas: cartão 
de crédito, conta corrente, 
previdência, investimentos 
nacionais e internacional, 
conta internacional e custó-
dia de ativos digitais. Fare-
mos uma bonificação para 
os primeiros 10 mil clientes 
com um cartão de crédi-
to de metal, sem anuidade 
e acesso ilimitado a nossa 
conta de entrada”, diz Ta-
borda.

A previsão de crescimento 
para os próximos 36 meses 
no Atlantic Bank, é de 250 
mil clientes corporativos e 
3,5 milhões de clientes pes-
soa física. “Hoje temos den-
tro da Atlantic Future, nosso 
braço de tecnologia, um hub 

com 48 fintechs em constru-
ção, e dessas, temos 19 lan-
çadas integralmente conosco 
e outras 15 que consomem 
serviços nossos de ‘BAAS’ 
Banking As A Service e ‘FA-
AS’ Fintech As A Service”, 
conta o CEO.

O público-alvo do Atlan-
tic Bank são empresas que 
desejam verticalizar suas 
receitas no setor financeiro 
e outras instituições priva-
das que queiram se tornar 
fintechs usando os serviços 
da startup. “Estamos cons-
truindo o primeiro portal 
Open Finance totalmente 
Open Source do Brasil”, 
disse Taborda. Veja abaixo 
a entrevista completa.

O mercado de fintechs 
sentiu muito o impacto 
negativo da pandemia?

- O mercado de fintechs 
foi o que mais cresceu no 
mundo durante a pande-
mia, tivemos um volume 
enorme de investimentos, 
são 12 unicórnios, R$ 2,9 
bilhões investidos no Brasil, 
e o surgimento de diversos 
ecossistemas financeiros 
modernos e disruptivos co-
mo os que o Atlantic Bank 
desenvolve hoje. 

O momento econômi-
co não está tranquilo e 
é o tempo todo atingido 
pela tensão política. Co-
mo prosperar num am-
biente desses?

- O ambiente político já 
tumultuou o Brasil em de-
masia e sempre sofremos 
com estas questões, porém, 

estamos criando uma matu-
ridade e uma rede de prote-
ção contra os políticos em 
geral. Essa rede tem trazi-
do investimentos ao setor 
financeiro, e muito disto 
está refletido no volume 
investido no Brasil durante 
a pandemia. Empresas que 
criam um ecossistema forte 
e robusto trazem confiança 
ao investidor internacional, 
e ao mesmo tempo outras 
empresas como o Atlantic 
Bank e seu ecossistema de 
empresas financeiras apren-
dem mais rapidamente a 
ajudar os clientes a passa-
rem por momentos difíceis 
e turbulentos de uma forma 
menos impactantes.

E qual o peso disso 
nos negócios do Atlantic 
Bank?

- O peso é sentido como 
em todo o mercado, porém 
conseguimos ser disrupti-
vos e ousados no nosso dia 
a dia, para construir cada 
vez mais um ambiente de 
interoperabilidade e Open-
finance. Cada hora que nos 
apaixonamos por um pro-
blema, seja qual for sua ori-
gem, temos a chance de nos 
reinventarmos e sermos 
mais disruptivos. 

Qual o papel da Atlan-
tic Bank como acelerado-
ra de fintechs?

- Nosso papel e nossa 
responsabilidade neste ce-
nário como um Hub de 
muitas fintechs é criar o 
melhor ambiente e estimu-
lar a competição. O Brasil é 

um território muito amplo e 
com muitas oportunidades 
a serem exploradas. Nosso 
sonho grande é fazer com 
que cada brasileiro, seja ele 
assalariado ou empreende-
dor, tenha o seu dinheiro 
trabalhando a seu favor, de 
forma rentável e inteligente, 
para que possamos deixar 
de ser uma nação de sonha-
dores, para sermos uma na-
ção de realizadores.

Quais os critérios de 
análise para aprovação de 
crédito no Atlantic Bank?

- De forma geral o cré-
dito é analisado hoje por 
algoritmos de inteligência 
artificial que tem o drive 
voltado para ajudar cada 
necessidade que lhe é posta 
à prova. Aliamos as maio-
res inovações tecnológicas 
ao desempenho das análi-
ses humanas para gestão de 
resultados que guiem cada 
cliente ao sucesso. 

Como prevê esse seg-
mento nos próximos 
anos?

- Nosso seguimento foi 
impactado de uma forma 
muito positiva de cresci-
mento, tanto tecnológico 
quanto monetário, e isto 
fez com que nossa corrida 
por novidades fosse anteci-
pada em uns 5 anos.  Creio 
que a próxima fronteira seja 
interagir por voz e por bio-
metria com nossas platafor-
mas, e deixar a inteligência 
artificial nos ajudar a ter 
uma relação mais íntima 
com nossas finanças. Será 

Taborda: ‘O ambiente político  
já tumultuou o Brasil em demasia’

China: Pessoa física 
representou a maioria dos 
novos investidores em agosto

O mercado de valores da 
China atraiu mais de 1,87 
milhão de novos investido-
res em agosto, mostraram 
os dados industriais divul-
gados nesta segunda-feira. 
O número cresceu 4,43% 
ante o mesmo período do 
ano passado, informou a 
China Securities Deposi-
tory and Clearing Corpora-
tion Limited.

O investidor pessoa fí-
sica representou a maioria 
dos novos investidores, su-
perando 1,86 milhão, en-
quanto os novos investido-
res institucionais somaram 
4.800. Até o fim do mês 
passado, o número de in-
vestidores no mercado de 
valores da China tinha che-
gado a 192,1 milhões, regis-
trando um aumento anual 
de 11,71%, de acordo com 
os dados.

Títulos do governo

Segundo a agência Xi-
nhua, os investidores ins-
titucionais estrangeiros 
aumentaram suas participa-
ções em títulos do governo 
chinês em agosto, uma vez 
que o rendimento perma-
neceu atraente, mostraram 
os dados oficiais.

Até final de agosto, os 
títulos do governo central 

da China possuídos por 
investidores estrangeiros 
ultrapassavam 2,2 trilhões 
de iuanes (US$ 340,74 bi-
lhões), um aumento de 
17,3 bilhões de iuanes em 
relação ao mês anterior, 
segundo dados divulgados 
pela China Central Depo-
sitory & Clearing Co., Ltd. 
(CCDC).

As participações de in-
vestidores estrangeiros em 
títulos emitidos por bancos 
chineses ultrapassaram 1,05 
trilhão de iuanes durante 
o período, enquanto suas 
participações em títulos de 
governos locais ficaram em 
9,45 bilhões de iuanes, mos-
traram os dados.

Os títulos a serem liqui-
dados possuídos por inves-
tidores institucionais estran-
geiros atingiram quase 3,41 
trilhões de iuanes no final 
de agosto, dos quais 2,48 
trilhões de iuanes estavam 
depositados por meio do 
programa Global Connect 
e 921,63 bilhões de iua-
nes por meio do Programa 
Bond Connect, de acordo 
com a CCDC. Atualmente, 
as instituições estrangeiras 
podem entrar no mercado 
de títulos interbancários da 
China por meio do Global 
Connect ou do Bond Con-
nect.

um período de Money Lo-
ve, e nosso romance pode 
gerar um casamento longo 
e prospero.

Como encontra-se o 
Atlantic Bank nesse pro-
cesso tecnológico?

- Começamos a inte-
gração das contas inteli-
gentes em uma única pla-
taforma, assim como os 
comandos por voz para 
controlar saldo, extrato, 
pagamentos, autorizações 
de transferências, seja por 
Pix ou por assistente vir-
tual, e estamos integrando 
o ID-Único em todo nos-
so ecossistema, como as 
autorizações de transações 
financeiras aprovadas por 
gestos e biometria facial, e 
o que eu acho o grande ba-
rato, a integração de nos-
sas finanças com nossos 
objetos de casa, como ge-

ladeira, micro-ondas, fo-
gão, televisão, nossa Ale-
xa, Siri e google assistente. 

Qual é o público-alvo 
da startup?

- Estamos pensando em 
todas as camadas sociais, 
desde aquelas sem recur-
sos, que ganham internet 
para poder se educar fi-
nanceiramente com o chip 
da Atlantic Mobile, como 
aquelas que ganham dinhei-
ro em coins nas platafor-
mas do Urbanky, superapp 
de eventos como no app 
Muzi+, plataforma de mú-
sica e vídeo que você ganha 
dinheiro para ouvir música 
e assistir vídeos. Assim o 
Atlantic Bank, dá sua con-
tribuição para os avanços 
tecnológicos e o crescimen-
to das pessoas que é nossa 
motivação de existir como 
empresa.


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06

