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BC: atividade 
econômica 
aponta para 
agosto positivo

A atividade econômica brasi-
leira registrou alta em julho deste 
ano, de acordo com dados divul-
gados pelo Banco Central. O Ín-
dice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) apresen-
tou aumento de 0,60% em julho 
de 2021 em relação ao mês ante-
rior, de acordo com os dados des-
sazonalizados.

Até fevereiro, o IBC-Br vi-
nha apresentando crescimento, 
após os choques sofridos em 
março e abril do ano passado, 
em razão das medidas de isola-
mento social necessárias para o 
enfrentamento da pandemia de 
Covid-19. Nos últimos meses, 
entretanto, os resultados osci-
laram, com recuos em março e 
maio. O trimestre encerrado em 
julho fechou com oscilação ne-
gativa de 0,02%.

Em julho, o IBC-Br atingiu 
140,52 pontos. Na comparação 
com julho de 2020, houve cres-
cimento de 5,53% (sem ajuste 
para o período, já que a compa-
ração é entre meses iguais). No 
acumulado em 12 meses, o in-
dicador também ficou positivo, 
em 3,26%.

Para o Mitsubishi UFJ Finan-
cial Group, Inc (MUFG), a expec-
tativa para o IBC-Br em agosto é 
positiva. “Alguns indicadores, co-
mo índice de confiança e Google 
Mobility, apresentaram resultados 
favoráveis que corroboram nossa 
expectativa de recuperação gradu-
al da economia, dado o retorno 
das atividades econômicas devido 
ao avanço da vacinação em todo 
o país.”

Mercado Livre fatura e consumidor 
cativo de energia paga conta
Ganhos com hidrologia não compensarão perdas agora

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
homologou nesta terça-

-feira outorgas do GSF (Genera-
ting Scaling Factor) e comemo-
rou o fim do impasse que levou 
à judicialização do caso. A dire-
toria da Aneel deliberou sobre 
extensão da concessão de 144 
hidrelétricas; 39 usinas recebe-
ram prazo adicional máximo de 
sete anos para compensar passi-
vo não relacionado ao GSF.

A Agência comemora, mas o 
consumidor cativo – o pequeno 
cliente empresarial e o residen-
cial – pode preparar para bancar 
a conta, como explica o dire-
tor do Ilumina Roberto Pereira 
D’Araujo. Em artigo, ele esclare-
ce que GSF é “o apelido escolhi-
do para o risco hidrológico. É um 
fator que calcula a diferença entre 
a energia efetivamente gerada pe-
las usinas hidrelétricas e a sua Ga-
rantia Física”.

A Garantia Física (GF) é um 

“certificado” emitido pela Ane-
el a partir de uma simulação da 
operação. “O número não é fí-
sico e muito menos garantido. 
Se fosse garantido, não haveria 
risco”, ironiza D’Araujo. “No 
Brasil, geralmente, se há risco, 
sobra para o consumidor. Infe-
lizmente, é o que a Aneel está 
comemorando.”

Existe o risco de a geradora 
produzir abaixo da GF, em caso 
de estiagem, por exemplo, mas 
existe igualmente a “sorte hidro-
lógica”, que é gerar acima da GF. 
De modo geral, no período de ja-
neiro de 2004 a janeiro de 2012, 
as hidrelétricas geraram acima da 
GF. De janeiro de 2013 a 2018, 
ocorreu o inverso.

“Qualquer pessoa de bom sen-
so imaginaria haver alguma com-
pensação entre esses dois eventos 
tão opostos, pois a água não é pri-
vada”, afirma o especialista. Mas o 
que ocorreu é que a geração acima 
da GF foi liquidada no chamado 

Mercado Livre, o que ocasionou 
preços irrisórios para os grandes 
consumidores e comercializado-
res, sem gerar sequer R$ 1 para 
compensar a situação inversa.

Assim, o consumidor cativo vai 
pagar o risco hidrológico pela ex-
tensão da concessão das hidrelé-
tricas até zerar o déficit, durante 
sete anos.

Além disso, como o Mercado 
Livre “permaneceu com aproxi-
madamente 10 anos com preços 
‘de referência’ para o MWh até 20 
vezes mais baratos do preço pago 
pelo setor residencial, esse nicho 
de consumo não contratou ex-
pansão suficiente para atender seu 
próprio crescimento”.

Para enfrentar o risco, foram 
realizados “leilões genéricos” 
e muitas térmicas caras foram 
contratadas. “Portanto, o au-
mento de preço que estamos 
assistindo para o consumidor 
comum já estava contratado”, 
analisa D’Araujo.

Desaceleração da economia mundial 
em 2022 pode superar previsões
Em 2021, crescimento mais rápido em 50 anos

O Relatório de Comér-
cio e Desenvolvimento 
2021 da Unctad diz que 

este ano verá a economia global 
se recuperar graças à continuação 
de intervenções políticas radicais 
iniciadas em 2020 e uma imple-
mentação bem-sucedida (embora 
ainda incompleta) de vacinas nas 
economias avançadas. O cresci-
mento global atingirá 5,3%, sua 
taxa mais rápida em quase cinco 
décadas. A alta se deve a uma ba-
se de comparação baixa em 2020, 
devido à pandemia.

A recuperação, no entanto, é 
desigual nas linhas geográficas, de 
renda e setoriais. Nas economias 
avançadas, a classe rentista experi-
mentou uma explosão de riqueza, 
enquanto os de baixa renda lutam. 
“Essas lacunas cada vez maiores, 
tanto domésticas quanto interna-
cionais, são um lembrete de que as 
condições subjacentes, se deixadas 
em vigor, tornarão a resiliência e 
o crescimento luxos desfrutados 
por cada vez menos pessoas privi-
legiadas”, disse Rebeca Grynspan, 

secretária-geral da Unctad.
A desaceleração do crescimen-

to em 2022 pode ser mais acentu-
ada do que o esperado se os for-
muladores de políticas perderem a 
coragem ou atenderem aos apelos 
equivocados de desregulamenta-
ção e austeridade, estima a Unc-
tad.

Em 2022, o órgão da ONU 
espera que o crescimento global 
desacelere para 3,6%, deixando a 
renda mundial ainda 3,7% abaixo 

de onde sua tendência anterior à 
pandemia a teria colocado, com 
uma perda de renda acumulada 
esperada de cerca de US$ 13 tri-
lhões em 2020-22.

Depois de décadas de declínio 
na participação dos salários, estes 
precisam crescer muito acima da 
produtividade nos países avança-
dos por um longo tempo antes 
que um equilíbrio melhor entre 
salários e lucros seja alcançado 
novamente.

Pobres mais pobres, rentistas mais ricos

Bolsa Família: 
Guedes fala 
em aumento 
‘modesto’

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, defendeu um aumento 
“necessário” no programa Bolsa 
Família, mas acrescentou que o 
reajuste dever ser “modesto e mo-
derado”, levando o benefício para 
a faixa dos R$ 300, e não acima 
de R$ 600 ou R$ 700, como, diz o 
ministro, “querem fazer”.

Guedes disse que um reajuste 
muito grande poderia “ser lido 
como populismo” e acrescentou 
que “ímpetos eleitorais” que in-
terferiram no orçamento no pas-
sado acabaram mal. “Não quere-
mos que isso se repita”, afirmou. 
O ministro defendeu o teto de 
gastos, mas disse também que o 
governo deve à população bra-
sileira um programa social “um 
pouco mais robusto”.

Hoje, o valor máximo do Bolsa 
Família encontra-se em torno de 
R$ 190. .

Pobreza 
nos EUA 
aumentou 1 
ponto em 2020

O U.S. Census Bureau (órgão 
norte-americano que cuida do 
censo) anunciou que a renda fa-
miliar média nos Estados Unidos 
diminuiu 2,9% entre 2019 e 2020, 
e a taxa oficial de pobreza aumen-
tou 1 ponto percentual.

Enquanto isso, o percentual 
de pessoas com cobertura de se-
guro saúde para todo ou parte de 
2020 foi de 91,4%. Estima-se que 
8,6% das pessoas, ou 28 milhões, 
não tiveram seguro saúde em ne-
nhum momento durante 2020, de 
acordo com o Suplemento Social 
e Econômico Anual da Pesquisa 
de População Atual 2021 (CPS 
Asec).

A produção industrial dos Es-
tados Unidos aumentou 0,4% 
em agosto, perdendo fôlego após 
subir 0,8% em julho. Embora o 
furacão Ida tenha forçado o fe-
chamento de fábricas de produtos 
petroquímicos, resinas plásticas 
e refino de petróleo, a produção 
geral da manufatura aumentou 
0,2%. A mineração caiu 0,6%, re-
fletindo interrupções na extração 
de petróleo e gás induzidas por 
furacões no Golfo do México. A 
produção de utilitários aumentou 
3,3% com as temperaturas excep-
cionalmente altas. Página 3
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Por Lucas 
Biânchiní

Poucas são as em-
presas no Brasil 
que atuam de for-

ma 100% remota. Mesmo 
no cenário que vivemos no 
início de 2020, em que mui-
tos foram “arremessados” 
a trabalhar a distância (pelo 
pior motivo possível), prati-
camente da noite para o dia, 
a maioria das organizações 
não tinha nenhuma estru-
tura, cultura ou experiência 
nesse modelo.

Inclusive, antes de se-
guirmos é importante des-
tacar que todo esse cenário 
que estamos vivenciando 
até hoje e o tão aplicado 
home office não podem ser 
considerados uma cultura 
saudável de trabalho. O ob-
jetivo das empresas foi ter 
o mínimo possível para ter 
os seus colaboradores segu-

ros nas suas casas, com um 
computador conectado à 
internet.

O trabalho remoto é so-
bre liberdade para as pesso-
as trabalharem de onde elas 
se sentem mais produtivas. 
E o que nós estamos viven-
do nesse período é justa-
mente o oposto disso.

O meu objetivo aqui é 
mostrar que não precisa ser 
tudo ou nada e que existem 
diversas formas possíveis 
de aplicar o trabalho remo-
to na sua equipe. Gerenciar 
remotamente não é apenas 
ter um aplicativo de vide-
oconferência para deixar 
todo mundo ficar em casa. 
Criar uma cultura remota é 
uma mudança de compor-
tamento que pode até aju-
dar a superar diversos desa-
fios da sua empresa.

O uso de ferramentas 
digitais ainda é visto como 
o único passo na estrutu-
ra do trabalho remoto. O 

que é um erro, levando em 
consideração os pontos 
que eu trouxe acima. Mas 
é fato que o mau uso ou o 
uso incorreto dessas ferra-
mentas é também grande 
parte do problema e por 
isso devemos dar atenção 
nessa escolha e implemen-
tação.

E quando falo desses 
sistemas, acho importante 
dividirmos em macro ca-
tegorias que facilitam esse 
entendimento. Vamos aos 
principais:

Escritório virtual – Es-
sa é uma das bases de qual-
quer estrutura do trabalho 
remoto. Neste local é on-
de acontece a maior parte 

das interações desse time, 
seja para discutir projetos, 
trocar dados, acompanhar 
metas, engajar nos comuni-
cados e por aí vai.

O espaço de escritório 
presencial, quando existe 
e é a única opção, é parte 
muito relevante da cultu-
ra. E isso não é diferente 
quando falamos do forma-
to digital. O dia a dia de um 
time distribuído necessita 
de uma estrutura e um am-
biente propício que estimu-
le os comportamentos e 
valores da empresa. Posso 
citar como exemplo a Mi-
crosoft Teams, Workplace,  
Basecamp, Bitrix24, Twist, 
Asana, Slack, Monday, etc.

Gestão de projetos e 
tarefas – Dentro de uma 
organização é muito co-
mum ter diversos projetos 
rolando com diferentes 
áreas, prazos, estruturas, 
responsáveis e escopos. Ter 
um local onde essas ações 

são gerenciadas e acessí-
veis a todos os envolvidos 
em tempo real e de forma 
assíncrona contribui muito 
para o sucesso dessa orga-
nização. Exemplos: Trello, 
Asana, Pipefy, Basecamp, 
Flow, Notion, Milanote, To-
dolist, Teamweek etc.

Armazenamento de 
documentos – Todos os 
arquivos da organização 
devem estar seguros e or-
ganizados na nuvem. É im-
portante ter um repositório 
separado de outras ferra-
mentas para focar realmen-
te no objetivo dessa etapa 
que é armazenamento. No 
mercado tem Office 365, 
Google Drive, Dropbox.

Videoconferências – 
Muitas empresas acabam 
usando somente essa fer-
ramenta para ter uma es-
trutura de trabalho remoto. 
O que traz diversos proble-
mas, não só pela ausência 
das funcionalidades acima, 

mas também, pelo excesso 
de reuniões desnecessárias. 
Dentre as quatro macros 
categorias acima, essa é a 
única que traz uma comu-
nicação em tempo real (sín-
crona), o que mostra como 
que esse tipo de troca não 
deve consumir as agen-
das do time. Posso citar o 
Zoom, Teams, Hangouts, 
Skype, Whereby.

Essas sugestões de fer-
ramentas podem ajudar no 
dia a dia de qualquer time, 
mas é claro que isso vai 
depender de cada cultura. 
Tentei trazer realmente o 
básico para se pensar em 
qualquer trabalho remoto. 
Mas hoje quando se fala 
de ferramentas existe uma 
infinidade de outras pos-
sibilidades que podem ser 
bem úteis para sua realida-
de. É só escolher!

Lucas Biânchiní é administrador, sócio 
da Conexão Talento.

Por Ranulfo 
Vidigal

Na película cinema-
tográfica do au-
tor Costa-Gravas 

intitulada Adultos na Sala 
– O jogo do Poder, podemos 
enxergar com clareza cris-
talina, a força da banca in-
ternacional na definição dos 
destinos das nações, ao re-
dor do planeta.

Nesse contexto, a atual 
crise estrutural do capita-
lismo contemporâneo não 
pode ser tida como pro-
vocada pela pandemia da 
Covid-19, embora esta lhe 
confira uma nova forma, e 
nem pela queda da taxa de 
lucro e/ou pela financeiri-
zação.

De verdade, ela é provo-
cada pela contradição entre 
o trabalho privado e o tra-
balho social, que se desdo-
bra na superprodução de 
capital. Este se valoriza com 
um sentido ou lógica que é 
apreendido pela categoria 
do capital fictício. O capital 
sobrante que precisa ser eli-
minado, mas não é.

O capital fictício é um 
desdobramento dialético do 
processo de substantivação 
das formas do capital, des-

de o capital de comércio de 
dinheiro, passando pelo ca-
pital a juros, e culminando 
no capital fictício. Não se 
trata de que o capital nos 
mercados financeiros seja 
hipertrofiado (financeiriza-
ção), limitando os merca-
dos produtivos, ou ainda, 
de que o capital fictício ao 
meramente se apropriar de 
valor, e não contribuir para 
a produção leve à crise.

Essas interpretações 
ainda que soem razoáveis 
são devedoras muito mais 
de um pensamento keyne-
siano, na medida em que 
contrapõe um capital pro-
dutivo frente a outro capi-
tal financeiro (apropriador, 
especulativo, rapina etc.). É 
aparência e não a essência.

Na disputa acirrada pelos 
destinos brasileiros, pós-
2022, a corrente política 
que se denomina “terceira 
via” representa esta fração 
do capital nacional e inter-
nacional que garante toda 
sua lucratividade “geren-
ciando” as apostas futuras 
do valor dos títulos da dívi-
da pública, dos retornos no 
mercado de ações e no giro 
dos swaps cambiais.

Para estes “gestores”, o 
que existe antes é a expecta-

tiva de que, no futuro, exista 
uma magnitude de valor da 
qual possam se apropriar. 
Vende-se no presente os di-
reitos de apropriação futura 
de um valor que ainda nem 
foi produzido. Pode até ser 
que a produção futura de 
valor, de fato, corrobore 
essa expectativa. Mas tam-
bém pode ser que o proces-
so futuro de produção não 
corresponda à expectativa 
previamente mercantilizada 
pelos títulos de apropria-
ção transacionados. Daí as 
“bolhas” que geram crises 
adicionais.

Há uma superprodução 
de capital (fictício) e que é 
crescente. Para resolver essa 
barreira, ou a própria cri-
se, há a necessidade de um 
brutal processo de desva-
lorização desses direitos de 
apropriação em excesso, o 
que aprofunda para níveis 
ainda não vistos os impac-
tos econômicos e sociais 
da crise, e/ou o capitalismo 
deve elevar sobremaneira a 
produção de valor, via reto-
mada do crescimento.

Isso exige o aumento 
da exploração do trabalho 
para níveis tampouco vis-
tos na história do capitalis-
mo, com todos seus efei-

tos sociais que podemos 
vislumbrar. Este segundo 
caminho já começamos a 
vivenciar. As reformas tra-
balhistas e previdenciárias 
comprovam no Brasil essa 
trajetória.

A vertente popular de 
caráter social-liberal-desen-
volvimentista representada, 
tanto pela corrente lulista, 
quanto pelo bloco cirista, 
ambas lutam para reduzir 
o risco de aprofundamen-
to da institucionalização 
do modelo rentista (metas 
de inflação, teto de gastos, 
privatizações, desnacionali-
zação da economia) que tira 
poder e graus de liberdade 
das políticas públicas indus-
triais, sociais e ambientais 
consideradas necessárias 
para superar o atual am-
biente de estagnação que 
domina o tecido produtivo 
nacional.

Senão, vejamos. Na pe-
lícula A Bolsa ou a Vida, de 
Silvio Tendler, o criativo 

autor revela o cotidiano do 
pequeno “empreendedor” 
ao morar na periferia de um 
grande centro, acordar ce-
do, andar em um transporte 
de massa, bancar todos os 
custos indiretos de sua ati-
vidade e ter a necessidade 
de guardar uma reserva de 
emergência na poupança.

Na mesma linha, outro 
filme intitulado Recursos De-
sumanos mostra um ex-ge-
rente de recursos humanos 
desempregado na França e 
suas agruras para equilibrar 
o orçamento familiar, o pa-
gamento de sua hipoteca e 
a idade avançada limitando 
sua volta ao mercado. Por-
tanto, a precarização do 
emprego é, também, um fe-
nômeno mundial.

Na terra da jabuticaba, 
enquanto a elite pensa na 
questão ambiental, o andar 
de baixo luta para não se 
contaminar na pandemia, 
se imunizar para sobreviver, 
ter uma ocupação produtiva 
para pagar suas contas e se 
livrar de uma carestia que 
ganha contornos dramáti-
cos. O preço do feijão é o 
que interessa com cesta bá-
sica cara. A marcha da evo-
lução do preço da bandeira 
tarifária vermelha incidente 

na conta de luz mensal das 
famílias brasileiras mostra 
que, em maio, era de apenas 
R$ 4,126 e entre setembro 
de 2021 e abril de 2022 será 
de R$ 15. Multiplicou qua-
se 4 vezes num curtíssimo 
tempo.

O desempenho de uma 
economia depende essen-
cialmente de quatro variá-
veis. São elas: o consumo 
efetivo das pessoas, o con-
sumo do governo, o investi-
mento das empresas e o sal-
do da balança comercial. O 
consumo é uma derivação 
da renda. Não haverá recu-
peração da economia a par-
tir do consumo. O consu-
mo do governo em gastos 
sociais tem sido diminuído 
desde a implementação do 
“teto de gastos”. A tendên-
cia é que a economia siga 
em crise. Não há milagres 
sem razões.

Resumo da ópera: “O 
certo é incerto / O incerto 
é uma estrada reta / De vez 
em quando acerto / Depois 
tropeço no meio da linha”, 
conforme os versos geniais 
e atuais do poeta Jorge Sa-
lomão!

Ranulfo Vidigal é economista.
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Os EUA lavam mais branco

Um relatório sobre lavagem de dinheiro nos Estados 
Unidos conclui que mais de US$ 2,3 bilhões foram 

lavados por meio de imóveis nos EUA nos últimos cinco 
anos, e que imóveis comerciais estão envolvidos em mui-
tas dessas transações. O estudo “Acres of  Money Laun-
dering: Why U.S. Real Estate is a Kleptocrat’s Dream” 
(“Propriedades e lavagem de dinheiro: Por que o setor 
imobiliário dos EUA é o sonho de um cleptocrata”) foi 
feito pela Global Financial Integrity (GFI).

A entidade destacou algumas conclusões:
– 60% dos casos nos EUA envolveram propriedades 

em um ou mais condados que driblam a ferramenta regu-
latória;

– Mais de 50% dos casos envolveram pessoas politica-
mente expostas;

– Advogados, agentes imobiliários e consultores de 
investimento são facilitadores integrais de esquemas de 
lavagem de dinheiro via mercado imobiliário, mas os EUA 
continuam sendo o único país do G7 a não impor requi-
sitos de AML (Anti-Money Laudering, contra lavagem de 
dinheiro) aos profissionais;

– Imóveis comerciais representam mais de 30% dos 
casos, mas os EUA ainda não criaram nenhuma obrigação 
de relatório para os riscos do setor;

– O uso de empresas de fachada anônimas e estruturas 
corporativas complexas continua a ser a tipologia número 
um de lavagem de dinheiro; 82% dos casos nos EUA 
envolveram o uso de uma entidade legal para mascarar a 
propriedade.

– Além de imóveis, a lavagem de dinheiro se deu tam-
bém por meio de ativos alternativos como arte, joias e 
iates.

Primeiros os meus

Merece troféu fair play o Flamengo, que driblou o acor-
do entre os clubes da primeira divisão do Brasileirão de 
só voltar a jogar com público nos estádios quando todos 
as cidades envolvidas autorizassem. Clubes da segunda 
divisão seguiram o exemplo de desportividade.

Rápidas

Yvonne Bezerra de Melo, fundadora do projeto Uerê, 
estará presente no “Gente que Faz”, da Associação dos 
Embaixadores de Turismo do RJ e Instituto Preservale, 
dia 30, às 17h, via Instagram @embaixadoresrio *** O 
advogado criminal e professor da PUC RJ João Mestieri 
participa como consultor editorial da revista (física e 
eletrônica) Criminologia e Vitimologia, da editora paulista 
Lex Magister. Na mais recente edição, Mestieri aborda 
“Verdade, Divergência e Convergência no Processo 
Penal” (lex.com.br) *** Nesta segunda (20), às 14h, 
a FGV Educação Executiva realizará webinário para 
debater a importância das relações institucionais e gov-
ernamentais (RIG) dentro das organizações. Inscrição: 
evento.fgv.br/parceriasestrategicasrig *** Neste sábado, 
a CEO da Dados Legais, Luiza Leite, fará palestra no 
X Simpósio de Direito Desportivo, organizado pelo 
Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Facul-
dade Nacional de Direito da UFRJ, com início às 9h30. 
Inscrições: linktr.ee/GEDD_FND *** Um pavilhão de 
madeira sustentável de reflorestamento formado por 24 
painéis fotográficos, em plena Praça Mauá (Centro do 
Rio), receberá, até 17 de outubro, a exposição Futuro 
Agora –Revisitando a Arquitetura em Terra, parte da 
mostra oficial da Suíça no 27º Congresso Mundial de 
Arquitetos UIA2021RIO.

FATOS &
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PHMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 30.419.175/0001-07 - NIRE 33.2.1054064-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE 
AGOSTO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 
16h, na sede social, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça 
Pio X, nº 98, 9º andar/parte, Centro, CEP 20091-040. PRESENÇA: Estiveram 
presentes à assembleia os quotistas detentores da totalidade do capital social 
como descrito no final da presente ata. CONVOCAÇÃO: Tendo em vista o 
disposto no §2º do art. 1.072 da Lei 10.406/2002, foi dispensada a convocação 
para a presente ata. MESA DIRETORA: Presidente: Pedro Henrique Maria-
ni Bittencourt; Secretário: LCMB Agro Participações Ltda. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução do ca-
pital social no valor de R$ 1.124.728,00 (um milhão, cento e vinte e quatro 
mil, setecentos e vinte e oito reais), sendo (i) R$ 885.712,66 (oitocentos e 
oitenta e cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos) para 
absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso I, da 
Lei 10.406/2002 e (ii) 239.015,34 (duzentos e trinta e nove mil, quinze reais 
e trinta e quatro centavos) mediante restituição aos sócios por ter se tornado 
excessivo, nos termos do inciso II do art. 1.082 da Lei 10.406/2002. 2) Em 
virtude da redução do capital, os sócios aprovaram a diminuição proporcional 
do valor das quotas, passando de R$ 2.556.200,00 (dois milhões, quinhentos 
e cinquenta e seis mil, duzentos reais) para R$ 1.431.472,00 (um milhão, qua-
trocentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais), distribuído em 
2.556.200 (duas milhões, quinhentas e cinquenta e seis mil e duzentas) quo-
tas, com valor nominal de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos de real) cada. 
3) As deliberações acima aprovadas deverão ser objeto da correspondente 
alteração contratual, devendo esta ata e a respectiva alteração contratual 
ser apresentada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 
até 30 (trinta) dias contados de sua realização, considerando o que dispõe o 
art. 1º da Deliberação nº 33/2009 da JUCERJA. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos 
únicos sócios quotistas, conforme permitido pelo inciso IV do art. 1.033 da 
Lei nº 10.406/2002. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. Pedro Henrique 
Mariani Bittencourt - Presidente;  LCMB Agro Participações Ltda. 
- Secretário; AHMB Agro Participações Ltda.; AMB Agro Participa-
ções Ltda.; CMB Agro Participações Ltda.; Daniel Bracher Mariani 
p.p. Pedro Henrique Mariani Bittencourt; EMB Agro Participações Ltda.; 
Francisco Cavalheiro Mariani p.p. Pedro Henrique Mariani Bittencourt; 
GMMB Agro Participações Ltda.; Julia Bracher Mariani p.p. Pedro 
Henrique Mariani Bittencourt; Matias Bracher Mariani p.p. Pedro Henrique 
Mariani Bittencourt; MCMB Agro Participações Ltda.; Vicente Cavalhei-
ro Mariani p.p. Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Geopark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda.
CNPJ/ME nº 17.572.061/0001-26 / NIRE nº 33.2.0942053-4

Ata da Reunião de Sócios. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 13/09/2021, 
às 12:00 horas, na sede social da GeoPark Brasil Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Ltda. na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 1643, Ala A, Bota-
fogo, RJ/RJ (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: As formalidades de 
convocação foram dispensadas nos termos do disposto no artigo 1.072 da Lei 
nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”), tendo em vista a presença de sócios 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: (1) Geo-
park Latin America S.L., sociedade devidamente constituída e existente de 
acordo com as leis da Espanha, com sede em calle Prim 19, à direita, 28004, 
Madri, Espanha, CNPJ/ME nº 24.557.909/0001-03, neste ato devidamente re-
presentada por seu procurador, a Sra. Livia Valverde Almeida Santos Carvalho, 
brasileira, casada em comunhão parcial de bens, advogada, CI nº 307660902, 
DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 924.136.255-34, domiciliada na Praia de Botafo-
go nº 228, Sala 1643, Ala A, Botafogo, RJ/RJ, Brasil, CEP: 22.250-906, con-
forme procuração arquivada perante a JUCERJA sob o nº 00003356189 em 
17/09/2018; e (2) Geopark (UK) Limited, sociedade devidamente constituída 
e existente de acordo com as leis do Reino Unido, com sede em 11-12 St. 
James Square, Suite 1, 3rd floor SW1Y 4LB, Londres, Reino Unido, CNPJ/ME 
n° 29.289.877/0001-26, neste ato devidamente representada por seu procu-
rador, a Sra. Livia Valverde Almeida Santos Carvalho, acima qualificada, con-
forme procuração arquivada perante a JUCERJA sob o nº 00003883847 em 
17/06/2020. 3. Mesa: Assumiu a Presidência da reunião a Sra. Livia Valverde 
Almeida Santos Carvalho, que cumulou a função de Secretária. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 
45.000.000,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro. 
5. Deliberações: As sócias, por unanimidade de votos e sem reservas, apro-
varam o que segue: 1.1. A redução do capital social da Sociedade, por conside-
rá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, em conformidade com o artigo 
1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, do atual valor de R$ 255.485.944,00 
para R$210.485.944,00, com redução, portanto, de R$ 45.000.000,00, me-
diante restituição do valor correspondente às quotas canceladas, de forma 
desproporcional à sócia Geopark Latin America S.L. 1.2. Fica autorizada a 
administração da Sociedade a tomar as providências necessárias à efetivação 
da redução do capital ora aprovada, em especial a alteração do contrato social, 
tão logo transcorrido o prazo estabelecido no §1º do artigo 1.084 do Código 
Civil Brasileiro. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião 
foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
assinada por todos. A presente ata será, ainda, publicada na forma do §1º do 
artigo 1.084 do Código Civil Brasileiro, para que se produza os devidos efeitos 
legais. RJ,13/09/2021. Mesa: Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - Pre-
sidente e Secretária. Sócios Presentes: Geopark Latin America S.L. - Livia 
Valverde Almeida Santos Carvalho - Procuradora; Geopark (UK) Limited - 
Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - Procuradora.

Número de pobres nos EUA  
aumentou em 3,3 milhões

Em 2020, havia 37,2 
milhões de norte-
americanos na po-

breza, cerca de 3,3 milhões 
a mais do que em 2019, 
primeiro crescimento após 
cinco anos de quedas. A 
renda familiar média era de 
US$ 67.521 em 2020, uma 
diminuição de 2,9% em 
relação à de 2019. Este é 
o primeiro declínio estatis-
ticamente significativo na 
renda familiar média desde 
2011. Os dados foram di-
vulgados na terça-feira pelo 
U.S. Census Bureau.

A taxa oficial de pobreza 
ficou em 11,4%, 1 ponto per-
centual acima da de 2019. Os 
benefícios do seguro-desem-
prego reduziram a taxa em 
1,4 ponto percentual. Sem 
este auxílio, mais 4,7 milhões 
de pessoas estariam na po-
breza, e a taxa geral seria de 
12,9% em 2020.

Milhões de famílias da 
classe trabalhadora nos 
Estados Unidos são tão 
pobres que não podem 
mais fazer compras em su-
permercados. Em vez dis-
so, eles estão comprando 
comida em “lojas de 1 dó-
lar”. Segundo o site Ver-
melho, a Dollar General, 
a maior rede de lojas do 
tipo nos EUA, tem 32% 
mais clientes do que antes 
do coronavírus. Espera-se 
que cerca de 1.650 novos 
pontos de venda sejam 
abertos este ano.

O retrato das perdas es-
tá também nas quase 43 
milhões de pessoas que 
devem US$ 1,6 trilhão em 
empréstimos estudantis. A 
maioria nunca será capaz 
de pagá-los.

Os salários estagnaram 
ou até mesmo diminuíram 
desde o início dos anos 

1970. São necessários US$ 
12,77 em julho de 2021 para 
igualar o poder de compra 
do salário mínimo federal 
de US$ 1,60 que foi pro-
mulgado em fevereiro de 
1968. Mas o salário míni-
mo federal é de apenas US$ 
7,25 por hora.

Desde 1970, a parcela da 
renda nacional para os po-
bres e trabalhadores caiu 
de quase 65% para menos 
de 57% em 2017, segundo 
a Harvard Business Review.

A situação em 2020 nos 
EUA teria sido pior não 
fossem os auxílios distribu-
ídos pelo Governo Federal. 
Os mais de US$ 400 bilhões 
de estímulos ajudaram a ti-
rar 11,7 milhões de pessoas 
da pobreza, de acordo com 
a Medida Suplementar da 
Pobreza (SPM) divulgada 
pelo Census Bureau.

A (SPM) foi de 9,1%, 2,6 

pontos percentuais abaixo 
da taxa de 2019. As esti-
mativas do SPM refletem 
a receita pós-impostos que 
incluem pagamentos de es-
tímulo. O índice serve co-
mo um indicador adicional 
de bem-estar econômico.

Olhando para as parcelas 
do rendimento agregado 
por percentil, o quintil mais 
baixo (20% dos agregados 
familiares) recebeu apenas 
3% do rendimento agrega-
do, antes de impostos, em 
2020, enquanto o quintil 
mais alto recebeu 52,2% 
do rendimento agregado. 
Usando a receita após os 
impostos, os números são 
de 4,2% e 47,1%, respecti-
vamente.

O Seguro Social conti-
nuou a ser o programa an-
tipobreza mais importante, 
tirando da pobreza 26,5 mi-
lhões de pessoas.

Inflação aumenta diversidade entre famílias

O Indicador de In-
flação por Faixa 
de Renda apon-

tou desaceleração da taxa 
de inflação para todas as 
faixas de renda no mês de 
agosto, com exceção das 
famílias de renda média-
alta. O estudo foi divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
nesta quarta-feira e revelou 
que, enquanto a inflação 
das famílias de renda baixa 
e muito baixa apontou alta 
de 0,91%, a das famílias no 
estrato superior de renda 
apresentou variação mais 
amena (0,78%).

O grupo de alimentação 
foi o que mais contribuiu 
para a alta inflacionária das 
famílias dos três segmen-
tos de renda mais baixa em 
agosto. Já para as três faixas 
de renda mais alta, o maior 
impacto veio do grupo de 
transportes. Para as famílias 
com menor renda, mesmo 
diante de uma deflação em 
itens importantes como ar-

roz (-2,1%), feijão (-1,7%) 
e óleo de soja (-0,4%), os 
aumentos de preços das 
proteínas animais - especial-
mente do frango (4,5%) e 
dos ovos (1,6%) -, da bata-
ta (20%), do açúcar (4,6%) 
e do café (7,6%) explicam 
a pressão inflacionária que 
vem dos alimentos.

A alta inflacionária do 
grupo de transportes deve-
se principalmente aos rea-
justes de 2,8% da gasolina 
e de 4,7% do etanol, com-
binados com o aumento 
nos preços dos automóveis 
novos (1,8%) e dos servi-
ços de aluguel de veículos 
(6,6%), mesmo com a que-
da de 10,7% das passagens 
aéreas. O grupo de habita-
ção foi o terceiro que mais 
influenciou todas as faixas 
de renda, puxado pelos au-
mentos de 1,1% da energia 
elétrica, de 2,7% do gás en-
canado e de 2,4% do gás de 
botijão.

Apesar de a inflação em 
agosto de 2021 ter ficado 

acima da registrada no mes-
mo mês de 2020, para todas 
as classes pesquisadas, o di-
ferencial entre as taxas foi 
bem maior para as famílias 
de renda mais alta. As redu-
ções de 4,4% das mensali-
dades escolares e de 0,44% 
dos serviços de recreação, 
ocorridas em agosto de 
2020, explicam o desem-
penho melhor da inflação 
do ano passado nessa fai-
xa que concentra os maio-
res rendimentos. Já para as 
famílias de menor renda, 
a inflação mais amena em 
2020 decorre não só das de-
flações de alguns subgrupos 
de alimentos - tubérculos 
(-4,5%), hortaliças (-4,8%) 
e ovos (-1,1%) - e dos itens 
de vestuário (-0,78%), mas 
também dos reajustes me-
nos intensos da energia 
elétrica (0,27%) e do gás de 
botijão (0,52%).

As famílias de renda bai-
xa e média-baixa são as que 
apresentam as maiores ta-
xas de inflação (5,9%) no 

acumulado do ano. Os da-
dos acumulados em doze 
meses mostram que, apesar 
da aceleração inflacionária 
generalizada, a taxa de in-
flação das famílias de ren-
da muito baixa (10,63%) 
mantém-se em patamar aci-
ma da observada na faixa 
de renda alta (8,0%), pres-
sionada pelas variações de 
16,6% dos alimentos no do-
micílio, de 21,1% da energia 
elétrica, de 31,7% do gás de 
botijão e de 5,6% dos medi-
camentos.

Já para as famílias de 
renda mais alta, além dos 
reajustes de 41,3% dos 
combustíveis, de 30,2% 
das passagens aéreas e de 
12,4% dos aparelhos ele-
troeletrônicos em doze 
meses, a recente recupe-
ração dos preços dos ser-
viços de recreação - cuja 
alta em doze meses passou 
de 0,07% em janeiro para 
5,3% em agosto - explica 
grande parte dessa acele-
ração inflacionária.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 16 de setembro de 2021

Pulseiras de Maria 
Antonieta vão ser leiloadas

O mundo do luxo está em expectativa. É que um con-
junto de pulseiras de diamantes pertencentes a Ma-

ria Antonieta, a última rainha da França, destaque e lote 
de abertura do leilão “Joias Magníficas” organizado pela 
Christie’s (christies.com) no próximo 9 de novembro, em 
Genebra.

Formado por 112 pedras lapidadas, incrustadas em ouro 
e prata, estima-se que as pulseiras pesem entre 140 e 170 
quilates. O detalhe é que ainda na sua caixa original, que 
traz etiquetas manuscritas e referências de inventário dos 
descendentes da rainha. As joias são objetos raríssimos e 
muito cobiçados, embora tenham sido um marco decaden-
te na história da rainha.

As pulseiras vão ser vendidas como lote único pela lei-
loeira Christie’s e estima-se que possam atingir os valores 
de € 1,8 milhão a € 3,7 milhões – preço não apenas da joia 
em si, mas também da “possibilidade de possuir as joias da 
famosa rainha Maria Antonieta”, destaca a loja de leilões.

Estes valores podem mesmo ser superados, uma vez que 
é “muito difícil medir o tamanho exato das peças”, já que, 
à época, “os cortes eram mais espessos”, pormenor que 
garante a raridade.

Sala no Marquês de Herval
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está promovendo 

oferta em leilão da Sala 305, Avenida Rio Branco, 185, no 
Rio de Janeiro. Situado no coração do Centro do Rio, o 
Edifício Marquês do Herval é de utilização não residencial 
constituído por 21 pavimentos, totalizando 30 salas por an-
dar, 1 sobreloja com apenas 2 salas, portaria no subsolo 
com piso em pedras portuguesas, paredes pastilhadas e em 
mármore, com acesso por rampa circular, pilastras revesti-
das em mármore, recepção com vidro e madeira.

O prédio possui 8 elevadores já modernizados, corre-
dores largos com paredes revestidas em madeira e piso em 
mármore, fachada de concreto com janelas em alumínio. 
Dispõe de circuito interno com câmeras nos elevadores e 
em todos os andares tendo vigilância 24 horas. Encontra-se 
em bom estado de conservação. Avaliação: R$ 198.032,90. 
Leilão em andamento.

Destaque para casa  
em Saquarema

Tereza Brame (brameleiloes.com.br) divulga leilão de 
casa residencial designada pelo nº 2, do bloco nº 08, com 
área construída de 62,15m² de área útil, 9,65m² de área 
exclusiva, perfazendo 71,80m² de área total do Condomí-
nio Tropical Residence, edificado na área de terras com 
14.866,72m² remanescente, situada no lugar denominado 
Porto da Roça, zona urbana do 1º Distrito de Saquarema, 
Estado do Rio de Janeiro, com a fração ideal de 1/110 do 
respectivo terreno. Imóvel situado na rua das Tocas, 600 – 
Porto da Roça, Saquarema. Avaliação: R$ 150.000,00. Lei-
lão em andamento.

Oportunidade de  
terreno em Itaboraí

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) comunica o lei-
lão de terreno na Rua Dona Bela, 1950, Condomínio Dom 
Phillip, Bela Vista, Itaboraí (RJ). Trata-se de local com cal-
çamento, em via pública principal, transporte público na 
frente e com esgoto e iluminação. Avaliação: R$ 60.000,00. 
Leilão em 11 de outubro.

Promoção de  
apartamento na Tijuca

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 
promovendo leilão do apartamento 302, na Rua Barão de 
Mesquita, 280. Imóvel tem 83m². Condomínio denominado 
Edifício Madame Curie e Lavoisier, com 12 andares, 6 
apartamentos por andar, play, 3 elevadores (2 sociais e 1 de 
serviço), portaria 24 horas, garagem, situado em cima do 
Tijuca Off  Shopping. Avaliação: R$ 650.000,00. Leilão em 
27 de outubro.

Veja mais leilões em monitormercantil.com.br/categorias/leilao-e-cia

SP reduz ICMS e anuncia crédito 
para setores afetados na pandemia

O Governador João Do-
ria anunciou nesta quarta-
-feira o Retoma SP, progra-
ma de meio bilhão de reais 
em investimentos para os 
setores mais afetados du-
rante a pandemia da co-
vid-19. Dentre as principais 
medidas estão a redução do 
ICMS de bares e restauran-
tes para 3,2% e a criação do 
“Linha Nome Limpo”, com 
crédito especial de R$ 100 
milhões para empresários 
que ficaram com o nome 
sujo por causa da pandemia.

“Tenho grande respeito 
por esse setor, pelos em-
preendedores que são lu-
tadores, entusiastas da sua 
profissão, e também os mi-
lhares de trabalhadores que 
atuam em todo o estado de 
São Paulo. O Retoma SP é 
um programa com mais de 
meio bilhão em investimen-
tos para a retomada econô-
mica”, disse Doria.

O Retoma SP é uma ini-
ciativa que levará às 16 re-
giões administrativas do 
estado a maior oferta de 
serviços e programas pa-

ra impulsionar a economia 
das cidades paulistas, com 
R$ 520 milhões em investi-
mentos. O primeiro evento 
acontece na próxima sexta-
-feira, em Campinas, com a 
apresentação de todo o pro-
grama e de serviços acessí-
veis aos setores mais afeta-
dos na pandemia.

Trabalhadores, desem-
pregados, estudantes e pe-
quenos empreendedores 
que necessitam de auxílio 
neste momento de reto-
mada poderão ter acesso a 
serviços, como Banco do 
Povo, Empreenda Rápido, 
Bolsa do Povo (incluindo 
Bolsa Trabalho e Bolsa Em-
preendedor), Mutirão do 
Emprego (com apoio dos 
PATs), Poupatempo (servi-
ços digitais), entre outros.

Doria confirmou a redu-
ção do ICMS para bares e 
restaurantes de 3,69% para 
3,2%, medida que repre-
senta uma redução de custo 
de até 13% para o setor. A 
mudança é fruto de meses 
de diálogo entre o Governo 
de São Paulo e o setor e irá 

beneficiar 250 mil empresas 
do setor de bares e restau-
rantes que poderão pagar 
dívidas, reinvestir, contratar 
mais trabalhadores e esti-
mular a economia.

O regime especial de tri-
butação permitirá, a partir 
de 1º de janeiro de 2022, 
a aplicação de alíquota de 
3,2% sobre a receita bruta 
de bares e restaurantes, em 
substituição ao regime de 
apuração do ICMS. A inicia-
tiva representa uma renún-
cia fiscal de R$ 126 milhões 
pelo Estado. “É uma forma 
de estimular um dos setores 
mais afetados pela pande-
mia”, explicou o Secretário 
de Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles.

O Governo de São Paulo 
anunciou a criação da nova 
linha para desnegativação 
de empresas. Trata-se do 
“Linha Nome Limpo”, que 
vai oferecer, a partir de ou-
tubro, crédito especial de 
R$ 100 milhões para em-
presários que ficaram com 
o nome sujo por causa da 
pandemia possam regulari-

zar sua situação.
Durante a coletiva, foi 

anunciado também o Bolsa 
Empreendedor. São R$ 100 
milhões de investimento 
para apoiar 100 mil empre-
endedores com inscrições 
abertas até o próximo do-
mingo. O programa apoiará 
autônomos informais em 
situação de vulnerabilida-
de, priorizando mulheres, 
jovens, pretos e pardos, in-
dígenas e pessoas com de-
ficiência.

O objetivo é impulsionar 
novos empreendimentos, 
incentivar pequenos negó-
cios e tirar autônomos da 
informalidade. Podem se 
inscrever moradores dos 
645 municípios paulistas, 
desempregados ou infor-
mais maiores de 18 anos, 
alfabetizados e sem inscri-
ção de CNPJ como empre-
sário, sócio ou administra-
dor de pessoa jurídica. As 
inscrições podem ser feitas 
no site: www.bolsadopovo.
sp.gov.br, clicando no ícone 
“Bolsa do Povo Empreen-
dedor”.

Pró SP: investimento de R$ 47,5 bi,  
8 mil obras e 200 mil empregos

O Governador João 
Doria apresentou 
nesta quarta-fei-

ra o Pró SP, um programa 
com estimativa recorde de 
R$ 47,5 bilhões em investi-
mentos até 2022. O pacote 
prevê 8 mil obras e geração 
de 200 mil empregos. Para 
o próximo ano, o orçamen-
to do Estado prevê investi-
mentos da ordem de R$ 25 
bilhões, além de mais R$ 
22,5 bilhões que estão sen-
do ou serão aplicados em 
2021.

“É o maior programa de 
obras da história do Esta-
do de São Paulo. O Pró SP 
nasce grande, do tamanho 
de São Paulo e do Brasil, 
gerando oportunidades, 
empregos, benefícios e 
melhor qualidade de vi-
da”, afirmou Doria. “Isso 
é fazer política pública e 
social. Gerar benefícios e 
oportunidades para que 
todos os municípios de 
São Paulo tenham desen-
volvimento e prosperida-
de.”

Com o anúncio, o Go-
verno de São Paulo confir-
ma a maior recuperação da 
capacidade de investimen-
to estadual desde 2015, 
quando o Estado liquidou 
R$ 18,5 bilhões em inves-
timentos. Já na compara-
ção aos orçamentos anuais 
geridos pela atual adminis-
tração, o salto será de 81% 

em relação aos R$ 12,4 bi-
lhões de 2020.

No primeiro ano da atu-
al administração, em 2019, 
o Governo do Estado teve 
que contornar desequilí-
brios orçamentários entre 
despesas e receitas previstas 
na gestão antecessora. Já no 
segundo ano, a pandemia le-
vou o Estado a concentrar a 
aplicação de verbas prioritá-
rias na área da saúde, o que 
também se estendeu para o 
primeiro semestre de 2021.

A renovação do fôle-
go financeiro para uma 
retomada robusta de in-
vestimentos estaduais é 
creditada a dois fatores 
principais. A austeridade 
na gestão, com otimização 
de recursos e enxugamen-
to da máquina adminis-
trativa, e a aprovação de 
projetos importantes na 
Assembleia Legislativa, 
como a reforma da previ-
dência paulista e o ajuste 
fiscal estadual.

“São Paulo está de vol-
ta porque fez a lição de 
casa. O Governo do Es-
tado combateu a pande-
mia, buscou vacinas, fez 
as reformas necessárias 
para modernizar e oti-
mizar a gestão em áreas 
importantes e, agora, re-
cupera a capacidade de 
investimento”, declarou 
o Vice-Governador Ro-
drigo Garcia, que tam-

bém é Secretário de Go-
verno.

Retomada

O Pró SP reúne o maior 
conjunto de obras do pós-
-pandemia no Brasil, entre 
iniciativas públicas e tam-
bém decorrentes de 11 con-
cessões e PPPs (Parcerias 
Público-Privadas) capitane-
adas pela atual administra-
ção.

O investimento de maior 
impacto é a retomada da 
construção da Linha-6 La-
ranja do Metrô. Com previ-
são de R$ 15 bilhões, a obra 
na capital é considerada a 
maior da América Latina 
na área de infraestrutura e 
já gera 3 mil empregos. A 
partir de janeiro de 2022, a 
Linha-6 deverá contar com 
5 mil postos de trabalho e 
saltar para 9 mil vagas em 
março de 2024.

O Pró SP inclui ainda a 
construção da Linha-17 do 
monotrilho e as extensões 
da Linha-2 Verde do Metrô 
e da Linha-9 da CPTM. A 
despoluição do rio Pinhei-
ros, os Contornos da Rodo-
via dos Tamoios, o Hospital 
Pérola Byington e a conces-
são rodoviária Piracicaba-
-Pindorama, com 1,37 mil 
quilômetros de extensão, 
também integram o progra-
ma.

O Governo do Esta-

do publicou nesta quarta-
-feira a licitação para mais 
R$ 1 bilhão em obras do 
programa Novas Estradas 
Vicinais. Os valores serão 
usados para recuperar 456 
quilômetros em 54 vias. O 
Palácio dos Bandeirantes 
ainda confirmou investi-
mentos de R$ 400 milhões 
para recuperar 5 mil quilô-
metros de estradas de terra 
em todas as regiões do es-
tado.

Somente em obras rodovi-
árias, o Estado investe R$ 7 
bilhões neste ano para recu-
perar e modernizar 5 mil qui-
lômetros em 430 rodovias. O 
Governo de São Paulo tam-
bém reforça o engajamen-
to na gestão municipalista 
ao firmar 3076 convênios e 
reservar R$ 1,5 bilhão para 
obras em parceria com as 
645 Prefeituras paulistas.

Já a previsão para 2022 
lista R$ 6,5 bilhões para 
obras de logística e R$ 6 bi-
lhões em mobilidade, além 
de recursos para projetos 
específicos das Secretarias 
Estaduais: R$ 1,7 bilhão em 
Agricultura e Desenvolvi-
mento Regional; R$ 1,2 bi-
lhão em Segurança Pública 
e Administração Penitenciá-
ria; R$ 1,2 bilhão em Saúde; 
R$ 1 bilhão para Educação; 
R$ 700 milhões em Turismo 
e Desenvolvimento Econô-
mico; e R$ 6 bilhões para as 
demais áreas.
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LCMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 29.002.070/0001–60 - NIRE 33.2.1044523-5

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 31 DE AGOS-
TO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 15h, 
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça 
Pio X nº 98, 9º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20091-040. PRE-
SENÇAS: Estiveram presentes à reunião os quotistas detentores da totalidade 
do capital social, como descrito no final da presente ata. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a convocação na forma do disposto no §2º do art. 1.072 do Códi-
go Civil. MESA DIRETORA: Presidente: Diogo Guttman Mariani; Secretário: 
PHMB Agro Participações Ltda. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANI-
MIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução do capital social no valor de R$ 
1.028.974,80 (um milhão, vinte e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais 
e oitenta centavos), sendo (i) R$ 779.052,16 (setecentos e setenta e nove 
mil, cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) para absorção de prejuízos 
acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso I, da Lei 10.406/2002 e (ii) 
249.922,64 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e 
sessenta e quatro centavos) mediante restituição aos sócios por ter se tornado 
excessivo, nos termos do inciso II do art. 1.082 da Lei 10.406/2002. 2) Em vir-
tude da redução do capital, os sócios aprovaram a diminuição proporcional do 
valor das quotas, passando de R$ 2.449.940,00 (dois milhões, quatrocentos e 
quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais) para R$ 1.420.965,20 (um 
milhão, quatrocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte 
centavos), distribuído em 2.449.940 (duas milhões, quatrocentas e quarenta 
e nove mil, novecentas e quarenta) quotas, com valor nominal de R$ 0,58 
(cinquenta e oito centavos de real) cada. 3) As deliberações acima aprovadas 
deverão ser objeto da correspondente alteração contratual, devendo esta 
ata e a respectiva alteração contratual ser apresentada à Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro no prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua 
realização, considerando o que dispõe o art. 1º da Deliberação nº 33/2009 da 
JUCERJA. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de 
lida e aprovada, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. 
Diogo Guttman Mariani - Presidente; PHMB Agro Participações Ltda. 
- Secretário; AHMB Agro Participações Ltda.; AMB Agro Participa-
ções Ltda.; CMB Agro Participações Ltda.; EMB Agro Participações 
Ltda.; GMMB Agro Participações Ltda. Joana Guttman Mariani p.p. 
Diogo Guttman Mariani; MCMB Agro Participações Ltda.

EMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 28.473.582/0001-42 - NIRE 33.2.1040068-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE 
AGOSTO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, 
às 13h, na sede social, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Praça Pio X, nº 98, 9º andar/parte, Centro, CEP 20091-040. PRESENÇA: 
Estiveram presentes à assembleia os quotistas detentores da totalidade do 
capital social como descrito no final da presente ata. CONVOCAÇÃO: Tendo 
em vista o disposto no §2º do art. 1.072 da Lei 10.406/2002, foi dispensada 
a convocação para a presente ata. MESA DIRETORA: Presidente: Eduardo 
Mariani Bittencourt; Secretário: LCMB Agro Participações Ltda. DELIBERA-
ÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução 
do capital social no valor de R$ 1.124.728,44 (um milhão, cento e vinte e 
quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), sendo 
(i) R$ 885.317,66 (oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais 
e sessenta e seis centavos) para absorção de prejuízos acumulados, nos ter-
mos do artigo 1.082, inciso I, da Lei 10.406/2002 e (ii) 239.410,78 (duzentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos) mediante 
restituição aos sócios por ter se tornado excessivo, nos termos do inciso II do 
art. 1.082 da Lei 10.406/2002. 2) Em virtude da redução do capital, os sócios 
aprovaram a diminuição proporcional do valor das quotas, passando de R$ 
2.556.201,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e 
um reais) para R$ 1.431.472,56 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), distribuído 
em 2.556.201 (duas milhões, quinhentas e cinquenta e seis mil e duzentas 
e uma) quotas, com valor nominal de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos de 
real) cada. 3) As deliberações acima aprovadas deverão ser objeto da cor-
respondente alteração contratual, devendo esta ata e a respectiva alteração 
contratual ser apresentada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua realização, considerando o que 
dispõe o art. 1º da Deliberação nº 33/2009 da JUCERJA. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo neces-
sário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada 
pelos únicos sócios quotistas, conforme permitido pelo inciso IV do art. 1.033 
da Lei nº 10.406/2002. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. Eduardo 
Mariani Bittencourt - Presidente; LCMB Agro Participações Ltda. - 
Secretário. AHMB Agro Participações Ltda.; AMB Agro Participações 
Ltda.; CMB Agro Participações Ltda. Cristiana Dreux Mariani p.p. 
Eduardo Mariani Bittencourt; Estela Dreux Mariani p.p. Eduardo Mariani 
Bittencourt; GMMB Agro Participações Ltda.; Marcos Dreux Mariani; 
Maria Leticia Dreux Mariani p.p. Eduardo Mariani Bittencourt; MCMB 
Agro Participações Ltda. PHMB Agro Participações Ltda.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) –
PRESENCIAL, com prazo de 10 dias. Jonas Rymer, Leiloeiro
Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº 079, domiciliado na Av.
Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo – Rio de Janeiro
– RJ, devidamente autorizado pelos Proprietários/Credores
Fiduciários, ROBERTO OSCAR HALPERN, brasileiro, bacharel
em marketing, portador da identidade nº 08855340-9, IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 006.227.837-18, casado pelo regime da
separação total de bens com MARIANA PESSOA PROENÇA DE
GOUVÊA HALPERN, brasileira, arquiteta, portadora da identidade
nº 11.491.548-1 – IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 077.108.637-
79, RENATA KUPERMAN RIBEIRO COUTINHO, brasileira,
engenheira, portadora da identidade nº 20.350.313-1 – DIC/RJ,
inscrita no CPF sob o n.º 057.069.877-42, casada pelo regime
da separação total de bens com JOÃO RICARDO RIBEIRO
COUTINHO SCHVARTZBURD, brasileiro, engenheiro, portador
da identidade nº 125643627 – Detran/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 053.916.597-28, ANDRE TENENBAUM, brasileiro, engenheiro,
portador da identidade nº 13.404.859-4 – DIC/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 094.288.187-71, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com CLARICE
DUBIN TENENBAUM, brasileira, publicitária, portadora da
identidade nº 28.733.522-8 – DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº
003.010.970-11 e ROBERTO BEKIERMAN, brasileiro, advogado,
portador da identidade nº 66.930 – OAB/RJ, inscrito no CPF sob
o nº 013.835.697-11, casado pelo regime da separação total de
bens com Paula Sheehan Barboza Vianna, brasileira, advogada,
portadora da identidade nº 60.738 – OAB/RJ, inscrita no CPF sob
o nº 892.724.557-15; faz saber aos que virem o presente edital e
interessar possa, especialmente a DINPE PARTICIPAÇÕES LTDA.,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.261.967/000195,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Rua Benjamin Batista, nº 27, apto 402, Jardim Botânico, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 22.461-120 e WOLLNER COMÉRCIO E
CONFEÇÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.098.700/0001-
94, domiciliada na Rua do Matoso, nºs 138 e 138-A, 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 27 de setembro de 2021, às 11:00 horas, pelo
Leiloeiro Público Jonas Rymer, na Av Erasmo Braga nº 227
grupos 1.110 e 1.111 – Centro Rio de Janeiro, pelo valor atualizado
do imóvel, e o 2º Leilão, no dia 28 de setembro de 2021, no
mesmo horário e local, pelo valor do débito e seus acessórios.
IMÓVEL: Apartamento 402 situado na Rua Benjamin Batista, nº
27 – Jardim Botânico / RJ. Matrícula nº 83912, no 2º 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$ 4.268.788,96. 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$
3.997.156,80, 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 arrematante arcará com as
prestações vincendas do imóvel, bem como os débitos de IPTU
e condomínio caso houver. 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. Maiores informações no escritório do
Leiloeiro, através do telefone (21) 2532-2266.

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 do Conselho Fiscal (art. 38 do ES)
– 3 membros Efetivos e 3  Suplentes – mandato de 1 ano – 04/10/2021
a 03/10/2022 4) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina – (art. 45 do
ES) - 3  membros Efetivos e 3 Suplentes – mandato de 1 ano – 04/10/
2021 a  03/10/2022 5) Deliberação sobre possibilidade de protesto de
associados que  estejam inadimplentes com a Associação.

Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 2021.
GUTTEMBERG DO NASCIMENTO SANT ANNA

VICE-PRESIDENTE

AHMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 30.507.508/0001-41 - NIRE Nº 33.2.1054690-2

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 31 DE AGOS-
TO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 10h, 
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Praça Pio X nº 98, 9º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20091-040. 
PRESENÇAS: Estiveram presentes à reunião os quotistas detentores da to-
talidade do capital social, como descrito no final da presente ata. CONVOCA-
ÇÃO: Dispensada a convocação na forma do disposto no §2º do art. 1.072 do 
Código Civil. MESA DIRETORA: Presidente: LCMB Agro Participações Ltda. 
Secretário: PHMB Agro Participações Ltda. DELIBERAÇÕES TOMADAS 
POR UNANIMIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução do capital social no 
valor de R$ 1.124.611,84 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, seiscentos e 
onze reais e oitenta e quatro centavos), sendo (i) R$ 883.739,97 (oitocentos e 
oitenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) 
para absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso 
I, da Lei 10.406/2002 e (ii) 240.871,87 (duzentos e quarenta mil, oitocentos 
e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) mediante restituição aos só-
cios por ter se tornado excessivo, nos termos do inciso II do art. 1.082 da Lei 
10.406/2002. 2) Em virtude da redução do capital, os sócios aprovaram a dimi-
nuição proporcional do valor das quotas, passando de R$ 2.555.936,00 (dois 
milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais) 
para R$ 1.431.324,16 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos 
e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), distribuído em 2.555.936 (duas 
milhões, quinhentas e cinquenta e cinco mil, novecentas e trinta e seis) quo-
tas, com valor nominal de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos de real) cada. 
3) As deliberações acima aprovadas deverão ser objeto da correspondente 
alteração contratual, devendo esta ata e a respectiva alteração contratual 
ser apresentada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 
até 30 (trinta) dias contados de sua realização, considerando o que dispõe o 
art. 1º da Deliberação nº 33/2009 da JUCERJA. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos as-
sinada. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. LCMB Agro Participações 
Ltda. - Presidente; PHMB Agro Participações Ltda. - Secretário. Anna 
Helena Mariani Bittencourt; AMB Agro Participações Ltda.; CMB 
Agro Participações Ltda.; EMB Agro Participações Ltda.; GMMB 
Agro Participações Ltda.; MCMB Agro Participações Ltda.

CMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 30.382.669/0001-56 - NIRE 33.2.1053857-8

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 31 DE AGOS-
TO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 12h, 
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça 
Pio X nº 98, 9º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20091-040. PRESEN-
ÇAS: Estiveram presentes à reunião os quotistas detentores da totalidade do 
capital social, como descrito no final da presente ata. CONVOCAÇÃO: Dis-
pensada a convocação na forma do disposto no §2º do art. 1.072 do Código 
Civil. MESA DIRETORA: Presidente: Carlos Mariani Bittencourt; Secretário: 
LCMB Agro Participações Ltda. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANI-
MIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução do capital social no valor de R$ 
1.261.387,41 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e 
sete reais e quarenta e um centavos), sendo (i) R$ 1.013.315,12 (um milhão, 
treze mil, trezentos e quinze reais e doze centavos) para absorção de prejuí-
zos acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso I, da Lei 10.406/2002 e (ii) 
248.072,29 (duzentos e quarenta e oito mil, setenta e dois reais e vinte e nove 
centavos) mediante restituição aos sócios por ter se tornado excessivo, nos 
termos do inciso II do art. 1.082 da Lei 10.406/2002. 2) Em virtude da redução 
do capital, os sócios aprovaram a diminuição proporcional do valor das quotas, 
passando de R$ 2.683.803,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, 
oitocentos e três reais) para R$ 1.422.415,59 (um milhão, quatrocentos e vinte 
e dois mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), distri-
buído em 2.683.803 (duas milhões, seiscentas e oitenta e três mil, oitocentas 
e três) quotas, com valor nominal de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de 
real) cada. 3) As deliberações acima aprovadas deverão ser objeto da cor-
respondente alteração contratual, devendo esta ata e a respectiva alteração 
contratual ser apresentada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua realização, considerando o que 
dispõe o art. 1º da Deliberação nº 33/2009 da JUCERJA. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi 
por todos assinada. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. Carlos Mariani 
Bittencourt - Presidente; LCMB Agro Participações Ltda. - Secretário. 
AHMB Agro Participações Ltda.; AMB Agro Participações Ltda.; 
EMB Agro Participações Ltda.; GMMB Agro Participações Ltda.; 
MCMB Agro Participações Ltda.; PHMB Agro Participações Ltda.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos

autos da Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, embargante
ESPÓLIO DE ISAAC LANIADO, inventariante GRACE LANIADO,

embargado POMPEU COSTA LIMA PINHEIRO MAIA, processo nº
0005876-21.2006.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE ISAAC LANIADO
através de sua inventariante GRACE LANIADO DE BARROS
AMOROSO e GENY NIGRI LANIADO, que em 24/9/21, às 11:00
hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme
art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 28/9/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 §
único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI de São Paulo - SP,
matrícula nº 5.006, Rua Pará nº 269 apto 81 – Consolação – São
Paulo - SP, avaliado as fls. 401 em 11/2/20, por R$2.200.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 31/8/21. Eu, Cristina Mourão
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos

autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DE COPACABANA
em face de ESPÓLIO DE LUIZ ALEIXO DE FRANÇA, processo nº

0281749-28.2015.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a ESPÓLIO DE LUIZ ALEIXO DE FRANÇA,
representante legal Hyan Aleixo de França, que em 21/9/21, às
12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
23/9/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula
nº 113693, Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 492 apto/sala 4
– Copacabana - RJ, avaliado as fls. 491/493 em 04/7/21, por R$
850.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I
do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 31/8/21. Eu, Cristina
Mourão Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. ROSSIDELIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

Americanas S.A. adquire a Skoob
A Americanas S.A. 

adquiriu a Skoob 
Books 3D Ser-

viços de Internet Ltda. 
(“Skoob”), a maior plata-
forma digital de conteúdo 
para leitores do país, com 
mais de 8 milhões de usu-
ários em sua rede social. A 
transação foi realizada por 
meio da IF Capital Ltda., 
motor de inovação e aquisi-
ções da Americanas S.A.. A 
operação está em linha com 
o objetivo da Companhia 
de oferecer a melhor expe-
riência de consumo omni-
channel do Brasil, engajan-
do os clientes com ainda 
mais conteúdo e gerando 
efeito de rede, com a cone-
xão de milhões de leitores 

e consumidores a fornece-
dores e lojistas parceiros da 
plataforma digital da Ame-
ricanas S.A.

Lançada em 2009, a 
Skoob proporciona expe-
riência literária digital, por 
meio de uma plataforma 
que oferece diversas funcio-
nalidades. Entre elas, está 
uma biblioteca virtual que 
permite a organização de 
leituras atuais, concluídas e 
futuras, acesso a resenhas 
e avaliação de obras, além 
de interação entre leitores, 
editoras e autores. A pla-
taforma e o app permitem 
interatividade com outras 
redes sociais e sites de e-
-commerce, através de um 
programa de afiliados.

Os mais de 8 milhões de 
skoobers - como são cha-
mados os usuários da pla-
taforma - estão, majorita-
riamente, na faixa etária de 
16 a 34 anos e já realizaram 
mais de 45 milhões de ava-
liações (reviews) de obras 
na plataforma. Os reviews 
funcionam como alavan-
cas de vendas, aumentando 
em até 40% a conversão 
da categoria de livros. Este 
segmento do e-commerce 
brasileiro se destaca como 
porta de entrada de no-
vos clientes, com um CAC 
(custo de aquisição de clien-
te) 3,6 vezes menor que a 
média e uma frequência de 
compra 50% maior que a 
média.

“A aquisição é um movi-
mento estratégico da Ame-
ricanas S.A. para ser ainda 
mais relevante no dia a dia 
dos clientes. A Skoob soma 
conteúdo e conhecimento 
do universo literário pa-
ra as nossas marcas, prin-
cipalmente Americanas e 
Submarino, estimulando o 
engajamento dos clientes 
com informação qualificada 
a partir de recomendações 
relevantes de leitores fre-
quentes. A consequência é 
o alcance de novos clientes 
e o aumento da recorrên-
cia de compras no nosso 
e-commerce - que já conta 
com mais de 49 milhões de 
clientes ativos -, expandin-
do o nosso alcance e bene-

ficiando todo o ecossiste-
ma”, afirma Marcio Cruz, 
CEO da plataforma digital 
da Americanas S.A.

O investimento da Ame-
ricanas S.A. no mercado 
literário - segmento que já 
vendeu quase 32 milhões de 
exemplares entre janeiro e 
agosto deste ano e registrou 
crescimento de 40% no mes-
mo período - também está 
em linha com uma atuação 
já ativa da Companhia nos 
campos da cultura e da edu-
cação, em projetos sociais 
como Livros nas Praças e a 
participação em Bienais de 
Livro, por exemplo. “Assim, 
vamos praticando o nosso 
propósito de somar o que 
o mundo tem de bom para 

melhorar a vida das pesso-
as”, complementa Marcio.

Hortifrutti

A aquisição acontece um 
mês após a aquisição da 
Hortifruti Natural da Terra, 
rede com 73 lojas em qua-
tro Estados (Rio, São Pau-
lo, Minas Gerais e Espírito 
Santo), por R$ 2,1 bilhões.

A Americanas também 
anunciou outras operações 
desde o ano passado, como 
a compra do Supermercado 
Now (marketplace de mer-
cado) e do Grupo Uni.co 
(das marcas Puket e Imagi-
narium), além de fintechs, 
uma empresa de entrega rá-
pida e parcerias.
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Alerta aos pacientes: risco de retrocesso  
à cobertura por planos de saúde

Coalização internacional ganha  
reforço no compromisso climático

A Net-Zero Insuran-
ce Alliance - bra-
ço segurador na 

Net-Zero Alliance – ga-
nhou um aliado de peso 
após reunião da Cúpula do 
Clima do G20 realizada re-
centemente em Veneza, na 
Itália: a seguradora italiana 
Generali. A partir de agora 
a coalização internacional 
constituída no âmbito do 
Programa Ambiental das 
Nações Unidas (UNEP-FI) 
seguindo os Princípios para 
Iniciativa de Seguros Sus-
tentáveis (PSI), conta com 
oito resseguradoras e segu-
radoras internacionais para 
mobilizar esforços setoriais 
em prol da redução da pe-
gada de carbono.

Segundo a diretora de 
Relações de Consumo e 
Sustentabilidade da Confe-
deração Nacional das Segu-

radoras (CNseg), Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, “ 
o setor financeiro global 
tem o poder e a responsa-
bilidade de impulsionar a 
evolução para um mode-
lo econômico sustentável. 
Guiados pela ciência, temos 
grande satisfação em ver 
seguradoras líderes de mer-
cado incorporarem em suas 
estratégias de negócios glo-
bais o compromisso com o 
meio ambiente”.

Agenda do setor

Desde 2015, a CNseg 
publica anualmente o Re-
latório de Sustentabilida-
de do Setor de Seguros, 
que apresenta o panorama 
da integração dos aspec-
tos Ambientais, Sociais e 
de Governança (ASG) nas 
operações do setor, com o 

objetivo de ampliar os hori-
zontes de análise e apontar 
caminhos para o enfrenta-
mento dos desafios dos ne-
gócios, assim como prestar 
informações qualificadas à 
sociedade sobre a atuação 
da entidade.

Solange Beatriz observa 
que, embora a pandemia te-
nha acendido o alerta da so-
ciedade para questões ASG, 
o tema faz parte da agenda 
das seguradoras há muitos 
anos.

“São quatro grandes 
compromissos setoriais 
firmados. O primeiro de-
les em 2009, com o Proto-
colo Verde, ou Protocolo 
de Intenções, o setor es-
tabeleceu diretrizes em-
brionárias para fomento 
de políticas socioambien-
tais. O segundo: a adesão 
aos Princípios para Segu-

ros Sustentáveis (PSI), em 
2012, que formalizou uma 
coalizão internacional de 
empresas de seguros com-
prometidas com o desen-
volvimento sustentável.

O terceiro: a assinatu-
ra do Manifesto Paris pela 
Ação, documento no qual 
diversas empresas de segu-
ros e a CNseg endossaram 
os compromissos assu-
midos pelos governos no 
Acordo de Paris para redu-
ção das emissões de carbo-
no. E por fim: a Declaração 
do Rio sobre transparência 
dos Riscos Climáticos, que 
expressa a intenção do mer-
cado segurador brasileiro 
de abrir um debate sobre 
o impacto das mudanças 
climáticas e os riscos po-
tenciais para a estabilidade 
do sistema financeiro como 
conhecemos”, explica.

Para os cerca de 48 
milhões de pacien-
tes usuários de pla-

nos e seguros de saúde e 
para os milhares de médi-
cos que os atendem, a co-
bertura de procedimentos e 
tratamentos para a preven-
ção e recuperação da saúde 
é crucial. Nas décadas de 80 
e 90, as empresas do setor, 
deliberadamente, ditavam 
suas coberturas. Cada qual 
estabelecia seu “rol”, e mui-
tas vezes eram excluídos 
tratamentos para câncer, 
HIV/Aids e tantas outras 
doenças fatais.

Os tribunais brasileiros 
eram (e ainda são) os ver-
dadeiros garantidores da as-
sistência à saúde adequada, 
desde que haja fundamenta-
ção clínica e indicação mé-
dica para a cobertura.

Neste contexto, de inten-
sa mobilização social pela 
regulação da garantia das 
coberturas, foi editada a Lei 
nº 9.656/1998, conhecida 
como Lei dos Planos e Se-
guros de Saúde.

Contemplada na Cons-
tituição Federal de 1988, 
a prestação de serviços de 
assistência à saúde por em-
presas privadas deve seguir 
a 9.656, além de respeitar 
o Código de Defesa do 
Consumidor, que decreta a 
nulidade de cláusulas con-
tratuais que  estabeleçam 
obrigações consideradas 
iníquas, abusivas, que co-
loquem o usuário em des-
vantagem exagerada ou seja 
incompatível com a boa-fé.

A Lei 9.656/98 determi-
na o atendimento das doen-
ças listadas na Classificação 
Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde 
da Organização Mundial 
de Saúde. Seu texto prevê 
exclusões, por exemplo, de 
tratamentos clínicos ou ci-
rúrgicos experimentais ou 
para fins estéticos, bem co-
mo órteses e próteses para 
a mesma finalidade. Tais ex-
clusões são corretas.

Dois anos após a pro-
mulgação da Lei, foi criada 
a Agência Nacional de Saú-
de Suplementar - ANS, que 
passou a editar as regras das 
coberturas e o Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em 
Saúde: uma lista de procedi-
mentos, exames e tratamen-
tos de cobertura mínima 
obrigatória. A padronização 
da cobertura, todavia, não 
implica a exclusão de todos 
os outros procedimentos 
não indicados no rol.  A 
legislação não permite e a 
atenção à saúde perde sen-
tido.

Recentemente, porém, 
os ventos voltaram-se 
ao retrocesso. Em 2 de 
setembro, foi publica-
da a Medida Provisória 
nº 1.067/2021, criando a 
Comissão de Assessora-
mento para atualização do 
rol, restringindo a cober-
tura aos procedimentos lá 
previstos (taxatividade) e 
impondo várias exigências 
para os proponentes de 
novas coberturas.

Médicos e pacientes, por 
meio de suas entidades, 
dificilmente conseguirão 
cumpri-las. A Comissão se-
rá regulamentada pela ANS, 
que historicamente tem ad-
mitido a participação de re-
presentantes das empresas 

de planos de saúde, embora 
isso denote evidente confli-
to de interesse.

Atualmente, também a 
Comissão Especial de Pla-
nos de Saúde da Câmara 
dos Deputados está a todo 
o vapor, analisando uma 
série de projetos de lei que 
pretendem alterar a Lei 
9.656/98, muitos prejudi-
ciais aos pacientes e à boa 
Medicina.

Vários aspectos preci-
sam, sim, de revisão ou 
mesmo de previsão na le-
gislação, como o descreden-
ciamento injustificado, a ga-
rantia de efetivos reajustes 
para os prestadores de ser-
viços e à responsabilização 
em casos de glosa indevida 
de procedimentos - mesmo 
já previstos no rol.

O rol de procedimen-
tos é benéfico e necessário, 
mas não pode ser mal – e 
ilegalmente – interpretado, 
sob pena de colocar em ris-
co a assistência adequada 
à saúde dos pacientes, que 
pressupõe autonomia dos 
médicos.

Na mesma linha, é inad-
missível a criação de planos 
com coberturas subseg-
mentadas, sob risco de re-
tornarmos ao faroeste do 
passado, regido pela vanta-
gem excessiva, o contrato 
abusivo, incompatível com 
a boa-fé e com a razão de 
ser dos planos de saúde.

Mais um aspecto atrelado 
a esta discussão é o equilí-
brio econômico-financeiro 
das empresas do setor. Ali-
ás, se a lógica do atendi-
mento necessário à saúde 
do paciente está legislada e 
devidamente garantida por 

nosso Poder Judiciário, os 
aspectos econômicos ainda 
são uma caixa preta. Para 
onde vão os recursos dos 
altos reajustes aplicados pe-
los planos de saúde?

Não vão para os médicos 
e demais profissionais, que 
continuam a prestar servi-
ços sem que os honorários 
sejam revistos e justos. O 
assunto deve ser conside-
rando. Contudo, descartan-
do desde logo ameaças de 
reajustes ainda maiores e de 
exclusão de mais consumi-
dores. Precisa ocorrer com 
a transparência necessária.

Por todas essas razões, a 
AMB confia que a 2ª. Seção 
de Direito Privado do Supe-
rior Tribunal de Justiça, em 
continuação ao julgamento 
dos Embargos de Diver-
gência no Recurso Espe-
cial nº 1886929/SP, sobre 
a taxatividade do rol de 
procedimentos, no próxi-
mo dia 16 de setembro, não 
abrirá brecha para restri-
ções à assistência em saúde 
e à autonomia médica. O 
Tribunal Cidadão tem de 
se manter firme na garantia 
dos direitos dos pacientes e 
na autonomia de médicos.

A AMB acredita igual-
mente que o Congresso Na-
cional – em especial a Co-
missão Especial de Planos 
de Saúde - contemplará as 
alterações legais necessárias 
para garantir o atendimento 
adequado aos pacientes e 
maior equilíbrio entre em-
presas de planos de saúde, 
usuários e médicos.

César Eduardo Fernandes - 
Presidente da Associação  

Médica Brasileira

Eventos do Clube dos 
Seguradores da Bahia

O Clube dos Seguradores 
da Bahia avança na agenda 
de transmissões, onde conta 
com a presença dos princi-
pais players do mercado de 
seguros e anuncia seus pró-
ximos eventos: no dia 23 de 
setembro, a confraria conta 
com a participação do Dire-
tor Comercial Nordeste da 
Sompo Seguros, Fernando 
Grossi. Dia 30 de setembro, 
será a vez do Diretor Co-
mercial da Suhai, Robson 
Tricarico. No dia 7 de outu-
bro, será a vez da Pottencial 
e no dia 4 de novembro, o 
evento de encerramento te-
rá a participação da Mapfre.

O presidente do Clube, 
Fausto Dorea, avalia esses 
encontros, onde os executi-
vos marcam presença com-
partilhando as tendências 
do setor, tendo como base 
a inovação na prática que é 
tão exigida não só dos as-
sociados, mas de todos os 
parceiros de negócios que 
atuam na comercialização 
de apólices.

“Ao me reunir com a Di-
retoria para planejar as ati-
vidades do Clube, sempre 
debatemos a inovação antes 

e depois da pandemia. Há 
tempos, o mercado de se-
guros vinha se mobilizando 
para atrelar a importância 
do corretor de seguros em 
estar atento a toda trans-
formação existente no am-
biente digital. Com a pan-
demia, tudo relacionado a 
esse aspecto aconteceu na 
velocidade da luz. É preciso 
trazer convidados que não 
só mencionem as vantagens 
dos seus produtos, mas que 
compartilhem as experiên-
cias entre o antes e o du-
rante o trabalho no espaço 
virtual”, explicou.

A live que será realiza-
da com a participação do 
executivo Sompo Seguros, 
conta com a presença dos 
presidentes dos Sindica-
tos dos Corretores da Re-
gião Nordeste: Carlos Valle 
(Sincor-PE), Edvan Gomes 
(Sincor-PB), Edmilson Silva 
(Sincor-AL), Jaques Andra-
de (Sincor-RN) e Wander-
son Nascimento (Sincor-
BA). Para participar, é só 
enviar um e-mail para even-
to@clubeseguradoresbahia.
com.br e solicitar o acesso 
à sala na Plataforma Zoom.

Seguro de auto, pago  
em até 12 vezes no cartão

Com a primeira medi-
da, além de trazer como-
didade, a Zurich remete a 
conceito de seguro “por 
assinatura”. Já as novas 
coberturas oferecem be-
nefícios econômicos aos 
clientes, uma vez que 
esses consertos costu-
mam ter valores menores 
que a franquia contratada. 
Também coloca o clien-
te no centro de tudo por 
meio de medidas simples e 
práticas para facilitar o seu 
dia a dia, ao anunciar as 
novidades no seu Zurich 
Automóvel, produto que 
garante uma das proteções 
mais valorizadas e neces-
sárias do país: o seguro 
auto.

A primeira novidade 
está relacionada à contra-
tação do produto, já que a 
empresa está estendendo 
o pagamento do prêmio 
de 10 para até 12 vezes 
sem juros no cartão de 
crédito, o que na prática o 
transforma em um seguro 
mensal. Porque, se o segu-
rado resolver suspender a 
mensalidade, automatica-
mente cessa a vigência da 
apólice – podendo, assim, 
fazer uma nova contrata-
ção quando ele quiser.

“A iniciativa traz benefí-
cios para os nossos clien-
tes do seguro auto, que 
não correm mais o risco 
de, por exemplo, se es-
quecerem de programar o 
pagamento dos boletos e, 
consequentemente, terem 
um trabalho a mais”, co-
menta o diretor Executivo 
de Personal Lines da Zuri-
ch no Brasil, Rafael Rama-
lho. “Além disso, a medida 
remete ao conceito de se-

guro ‘por assinatura’, uma 
vez que é pago mensal-
mente pelo cartão e ajuda 
o segurado a se organizar, 
dando a ele a oportunida-
de de usufruir da cober-
tura e dos serviços como 
o app Zurich Driver, por 
exemplo, que tem o objeti-
vo de promover um trânsi-
to mais seguro e conscien-
te”, acrescenta.

Vale lembrar que é possí-
vel, ainda, contratar o Zuri-
ch Automóvel de outras du-
as formas: com pagamento 
parcelado por boleto em até 
10 vezes (sendo que em até 
4 vezes não há juros); e no 
débito em conta, parcelado 
em até 10 vezes sem juros. 
Para o corretor, a novidade 
é interessante não só na me-
dida em que amplia as pos-
sibilidades para o cliente, 
mas também por incentivar 
o uso do cartão de crédi-
to – forma de pagamento 
em que o corretor parcei-
ro pode ser comissionado 
mais rápido pela segurado-
ra: apenas 48 horas após a 
emissão da apólice. A média 
do setor é de 45 dias.

Além da novidade re-
lacionada ao pagamento 
do prêmio com cartão de 
crédito, a Zurich anuncia 
outras medidas igualmente 
benéficas para seus clientes 
do Zurich Automóvel. A 
primeira delas diz respeito 
ao lançamento do pacote de 
coberturas para pequenos 
reparos e para pneus e ro-
das, bem como à expansão 
dos serviços no pacote de 
vidros. Todos eles trazem 
benefícios econômicos pa-
ra os clientes, caso o valor 
do conserto seja inferior à 
franquia.
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AMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 30.421.137/0001-80 - NIRE 33.2.1054087-4

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 31 DE AGOS-
TO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 11h, 
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Praça Pio X nº 98, 9º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20091-040. 
PRESENÇAS: Estiveram presentes à reunião os quotistas detentores da 
totalidade do capital social, como descrito no final da presente ata. CONVO-
CAÇÃO: Dispensada a convocação na forma do disposto no §2º do art. 1.072 
do Código Civil. MESA DIRETORA: Presidente: Angela Mariani Bittencourt. 
Secretário: LCMB Agro Participações Ltda. DELIBERAÇÕES TOMADAS 
POR UNANIMIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução do capital social no 
valor de R$ 1.124.611,84 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, seiscentos 
e onze reais e oitenta e quatro centavos), sendo (i) R$ 885.444,92 (oitocen-
tos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa 
e dois centavos) para absorção de prejuízos acumulados, nos termos do 
artigo 1.082, inciso I, da Lei 10.406/2002 e (ii) 239.166,92 (duzentos e trinta e 
nove mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) mediante 
restituição aos sócios por ter se tornado excessivo, nos termos do inciso II do 
art. 1.082 da Lei 10.406/2002. 2) Em virtude da redução do capital, os sócios 
aprovaram a diminuição proporcional do valor das quotas, passando de R$ 
2.555.936,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos 
e trinta e seis reais) para R$ 1.431.324,16 (um milhão, quatrocentos e trinta e 
um mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), distribuído em 
2.555.936 (duas milhões, quinhentas e cinquenta e cinco mil, novecentas e 
trinta e seis) quotas, com valor nominal de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos 
de real) cada. 3) As deliberações acima aprovadas deverão ser objeto da cor-
respondente alteração contratual, devendo esta ata e a respectiva alteração 
contratual ser apresentada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua realização, considerando o que 
dispõe o art. 1º da Deliberação nº 33/2009 da JUCERJA. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi 
por todos assinada. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. Angela Mariani 
Bittencourt - Presidente;  LCMB Agro Participações Ltda. - Secretário. 
AHMB Agro Participações Ltda.; CMB Agro Participações Ltda.; 
EMB Agro Participações Ltda.; GMMB Agro Participações Ltda.; 
MCMB Agro Participações Ltda.; PHMB Agro Participações Ltda.

GMMB AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº 30.510.675/0001-41 - NIRE 33.2.1054729-1

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 31 DE AGOS-
TO DE 2021: DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2021, às 14h, 
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Praça Pio X nº 98, 9º andar/parte, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20091-040. 
PRESENÇAS: Estiveram presentes à reunião os quotistas detentores da to-
talidade do capital social, como descrito no final da presente ata. CONVOCA-
ÇÃO: Dispensada a convocação na forma do disposto no §2º do art. 1.072 do 
Código Civil. MESA DIRETORA: Presidente: Gloria Maria Mariani Bittencourt
Secretário: LCMB Agro Participações Ltda. DELIBERAÇÕES TOMADAS 
POR UNANIMIDADE: 1) Os sócios aprovaram a redução do capital 
social no valor de R$ 1.124.650,56 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), sendo (i) R$ 
885.536,17 (oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais 
e dezessete centavos) para absorção de prejuízos acumulados, nos termos 
do artigo 1.082, inciso I, da Lei 10.406/2002 e (ii) 239.114,39 (duzentos e 
trinta e nove mil, cento e quatorze reais e trinta e nove centavos) mediante 
restituição aos sócios por ter se tornado excessivo, nos termos do inciso II 
do art. 1.082 da Lei 10.406/2002. 2) Em virtude da redução do capital, os 
sócios aprovaram a diminuição proporcional do valor das quotas, passando 
de R$ 2.556.024,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, vinte 
e quatro reais) para R$ 1.431.373,44 (um milhão, quatrocentos e trinta 
e um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), 
distribuído em 2.556.024 (duas milhões, quinhentas e cinquenta e seis 
mil e vinte e quatro) quotas, com valor nominal de R$ 0,56 (cinquenta e 
seis centavos de real) cada. 3) As deliberações acima aprovadas deverão 
ser objeto da correspondente alteração contratual, devendo esta ata e a 
respectiva alteração contratual ser apresentada à Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro no prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua 
realização, considerando o que dispõe o art. 1º da Deliberação nº 33/2009 
da JUCERJA. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata 
que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 31 de 
agosto de 2021. Gloria Maria Mariani Bittencourt - Presidente; LCMB 
Agro Participações Ltda. - Secretário. AHMB Agro Participações 
Ltda.; AMB Agro Participações Ltda.; CMB Agro Participações 
Ltda.; EMB Agro Participações Ltda.; MCMB Agro Participações 
Ltda.; PHMB Agro Participações Ltda.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
31/08/2021: Data, Horário e Local: Aos 31/08/2021, às 13:00h, na sede so-
cial da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari 
– Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convo-
cação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do 
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação 
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio às acionistas Repsol 
Upstream B.V. e Tiptop Luxembourg S.A.R.L. Deliberações Aprovadas: Os 
acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme recomendação do 
Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre capital próprio no valor 
de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstra-
ções financeiras da Companhia em agosto de 2021 e a ser pago em ou antes 
de 30/09/2021. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa 
a Assembléia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. As-
sinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato 
Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop 
Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da 
ata lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 31/08/2021. Secretária da Mesa 
- Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 4450631 em 08/09/2021.Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 20 de agosto de 2021
(Sumário dos Fatos, Art. 130 § 1º da lei nº 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de agosto de 2021, às 09:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Leoni Ramos, nº 1, 
parte, Niterói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação 
de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, em decorrência de estar presente a acionista representando 
a totalidade do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de 
Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Carolina Farinas Pinheiro; Secretária: Ma-
ria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: Aumento do capital social da 
Companhia, com a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Quanto ao item único da Ordem do 
Dia, aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 
25.000.000,06 (vinte e cinco milhões de reais e seis centavos), passando 
dos atuais R$ 227.725.892,04 (duzentos e vinte e sete milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos) para 
R$ 252.725.892,10 (duzentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e vinte 
e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos), mediante 
a emissão de 178.571.429 (cento e setenta e oito milhões, quinhentas e 
setenta e uma mil, quatrocentas e vinte e nove) novas ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,14 (quatorze 
centavos) cada, fixado com base no art. 170, § 1º da Lei nº 6.404/76, neste 
ato, totalmente subscrito pela única acionista, Enel Brasil S.A., a ser inte-
gralizado até dezembro de 2021, em moeda corrente nacional, nos termos 
do Boletim de Subscrição, anexo à presente ata (Anexo I). 6.1.1 Em razão 
da deliberação acima, foi aprovada a modificação da redação do artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar da seguinte forma: 
“ARTIGO 5º - O capital social é de R$ 252.725.892,10 (duzentos e cinquenta 
e dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e dez centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, di-
vidido em 1.796.703.082 (um bilhão, setecentas e noventa e seis milhões, 
setecentas e três mil e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, todas com direito de voto.” 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada 
pela Presidente da Assembleia, Carolina Farinas Pinheiro, pela Secretária 
da Assembleia, Maria Eduarda Fischer Alcure, e pela acionista presente, 
Enel Brasil S.A., representada por seu Diretor Administrativo, Financeiro e 
de Planejamento e Controle, Raffaele Enrico Grandi. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Niterói, 20 de agosto de 2021. Carolina Farinas 
Pinheiro - Presidente da Assembleia; Maria Eduarda Fischer Alcure - Se-
cretária da Reunião. JUCERJA em 08/09/2021 sob o nº 4450694. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ENEL X BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.317.250/0001-61

NIRE 3330027950-4

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ficam con-
vidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de Construção, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da empresa na Av. 
Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia 23 
de setembro de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocação e às 12:30 
horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: (i) amortização de direitos aquisitivos de herdeiro minoritário de 
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, de que trata o 
Processo de Inventário do espólio do acionista majoritário Ailon Vieira Diniz, 
em trâmite na Comarca de Brasília - DF, de conformidade com o Art. 44 da 
Lei nº 6.404/76 e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. Rio de 
Janeiro, 13 de setembro de 2021. Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora.

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
CNPJ/MF nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas para a assembleia geral extraordinária 
que se realizará no dia 23 de setembro de 2021 às 14h, na sede da Com-
panhia, localizada na Praia do Flamengo nº 154, sala 1.103, Flamengo, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, que se realizará por videoconferência, 
com a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital social 
no montante de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) e sobre o 
encerramento da Companhia. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021. 
Carlo Alberto Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Torna público leilão presencial e on line 004/2021 a ser realizado em 
05/10/2021, às 10:00h. Local: Rua João Vayda, nº 137, CEP 27353-440 - 
Colônia - Barra Mansa - RJ (Fazenda Santo Antônio). Devido a Pandemia 
de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeira 
Pública Oficial: Sandra Sevidanes, matriculada na JUCERJA sob o nº 165. 
Objeto: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição detalhada 
e termo de condições do leilão em www.brbid.com.

Conversa com Investidor: ClearSale (CLSA3)
Por João Daronco, 
analista (CNPI) da 
Suno Research.

A Clearsale concluiu 
seu IPO na B3 
no final de julho 

deste ano. A oferta primária 
de ações movimentou R$ 
795,2 milhões, enquanto 
a secundária, R$ 510 mil-
hões. Fundada em 2000, 
a companhia atua no de-
senvolvimento de soluções 
antifraude digital para seg-
mentos como e-commerce, 
mercado financeiro, vendas 
diretas, telecomunicações e 
seguros. Seu foco de atu-

ação é o Brasil e o exterior.
Neste Conversa com In-

vestidor, Renan Shigueo 
Ikemoto, diretor de Rela-
ções com Investidores da 
ClearSale, conversou com 
João Daronco, analista 
(CNPI) da Suno Research.

Quais as perspectivas 
da companhia para a de-
manda por seus produtos 
no segundo semestre do 
ano?

Vemos perspectivas fa-
voráveis para a demanda 
de soluções antifraude no 
e-commerce, setor que 
tem sido beneficiado pelas 

mudanças de hábitos de 
consumo da população 
em função da restrição 
de mobilidade devido à 
pandemia. Essa mudança 
de hábito da população, 
somada a um processo 
de inclusão financeira e 
evoluções e inovações no 
mercado financeiro, tam-
bém gera tendências fa-
voráveis para a demanda 
para nossa solução de vali-
dação de identidade (on-
boarding).

Como está o plano de 
utilização de recursos do 
IPO?

Os recursos do IPO têm 
três principais destinações: 
(i) crescimento orgânico, 
tanto para o negócio de 
e-commerce como para 
onboarding; (ii) open in-
novation; e (iii) crescimen-
to inorgânico, através de 
fusões e aquisições. Nos-
sos planos de utilização 
desses recursos estão em 
andamento, com proces-
sos acelerados de cresci-
mento de estrutura. No 
segundo trimestre deste 
ano, por exemplo, cresc-
emos nosso time de TI e 
analytics em mais de 60%. 
Nosso time comercial 

cresceu 35% nos últimos 
12 meses.

O que podemos es-
perar para os próximos 
anos?

O IPO vai nos possibili-
tar crescer mais rápido e ir 
mais longe nos negócios em 
que já atuamos hoje, não ap-
enas no e-commerce, mas 
em todo o mercado digital, 
tanto no Brasil quanto in-
ternacionalmente. Vemos 
tendências favoráveis para 
esses negócios com po-
tencial de penetração do 
e-commerce, mudança do 
comportamento social pós-

pandemia, inclusão finan-
ceira e digital, entre outros.

Além disso, vamos man-
ter nosso DNA de inovação 
com nosso programa de 
open innovation chamado 
Explore, no qual incubamos 
novas ideias através de um 
ciclo que compreende: i) 
captação de ideias; ii) mat-
uração das ideias, desen-
volvimento e planejamento; 
iii) testes de market fit; iv) 
aceleração; e v) decisão de 
tornar um produto Clear-
Sale ou de eventual nova 
empresa.

Organização: Jorge Priori

Fusões e aquisições no Brasil aumentaram 52% em agosto
Setor de tecnologia permanece o mais ativo do ano 

O mercado transa-
cional brasilei-
ro registrou um 

total de 1.453 transações e 
movimentou R$ 331,2 bi-
lhões até agosto, de acordo 
com o relatório mensal do 
Transactional Track Re-
corde. Esses números re-
presentam um aumento de 
52% no número de transa-
ções em relação ao mesmo 
período de 2020. Do total 
das transações, 50% pos-
suem os valores revelados e 
77% das operações já estão 
concluídas. 

Em agosto, 232 fusões e 
aquisições foram registra-
das, entre anunciadas e con-
cluídas, por um valor total 

de R$ 32,3bilhões, sendo o 
mês mais ativo do ano em 
relação ao número de tran-
sações. 

O setor de tecnologia per-
manece o mais ativo do ano, 
com um total de 547 transa-
ções, representando um au-
mento de 78% em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Em segundo lugar está se-
tor de Financeiro e Seguros, 
com 265 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até agosto de 2021, as 
empresas brasileiras esco-
lheram os Estados Unidos 
como seu principal desti-
no de investimento, com 

33 transações com um to-
tal de R$ 1,6 bilhão, segui-
do pela Argentina com 11 
operações e pela Colôm-
bia com 10 transações. Os 
Estados Unidos e o Reino 
Unido, com 140 e 25 tran-
sações, respectivamente, 
são os países que mais in-
vestiram no Brasil.  Os Es-
tados Unidos se destacam 
pelo total movimentado 
de R$ 75bilhões. 

As empresas norte-
americanas que adquirem 
empresas brasileiras re-
gistraram um aumento de 
91% em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Já as aquisições 
estrangeiras nos setores 

de Tecnologia e Internet 
aumentaram em 81%. Em 
relação aos fundos estran-
geiros de Private Equi-
ty e Venture Capital que 
investem em empresas 
brasileiras, houve um au-
mento de 66% até agos-
to de 2021. 

Em Private Equity, fo-
ram contabilizadas 84 
transações por um total de 
R$ 34,2bilhões até agos-
to, registrando um aumen-
to de 9% no número de 
operações, em compara-
ção com o mesmo período 
de 2020. 

No mercado de Venture 
Capital, foram realizadas 
416 transações, movimen-

tando um capital de BRL 
40,7bi, o que resulta um au-
mento de 56% no número 
de transações. 

No segmento de As-
set Acquisitions, foram re-
gistradas 137 transações 
por um total de BRL 69bi 
até agosto, representando 
uma diminuição de 6% no 
número de transações, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. 

Transação do mês 

A transação destacada pe-
lo TTR em agosto de 2021, 
foi a conclusão da aquisição 
da Biosev pela Raízen Ener-
gia. O valor da operação foi 

de aproximadamente BRL 
3,6bi em dinheiro, além de 
uma troca de ações de 3,2% 
de titularidade da Raízen.  A 
operação contou com a as-
sessoria jurídica dos escri-
tórios Mattos Filho, Veiga 
Filho, Marrey Jr. e Quiroga 
Advogados; e Cescon, Bar-
rieu Flesch & Barreto Ad-
vogados.

O relatório publica os 
rankings de assessoria finan-
ceira e jurídica até de agos-
to de 2021 em M&A, Priva-
te Equity, Venture Capital e 
Mercados de Capitais, onde 
a atividade das empresas lí-
deres é reportada pelo nú-
mero de transações e pelo 
valor total. 
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ 19.699.063/0001-06 - NIRE 35.3.005.5720-4

Edital de Primeira Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão 
de Debêntures de Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. a ser realizada de forma 
exclusivamente digital. Ficam convidados os Senhores Debenturistas da 2ª emissão de 
debêntures (“Debêntures” e “Debenturistas”) de Mata de Santa Genebra Transmissão 
S.A. (“Emissora”), objeto do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Es-
forços Restritos de Distribuição, da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.”, celebra-
do em 26 de março de 2019, conforme aditado em 10 de abril de 2019, entre a Emissora, 
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), 
Companhia Paranaense de Energia - Copel (“Copel”), Furnas Centrais Elétricas S.A. 
(“Furnas”) e Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel GT”) (“Escritura de Emissão”), a 
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia”) a realizar-se, em 
primeira convocação, em 24 de setembro de 2021, às 14h (quatorze horas), de forma 
exclusivamente digital, através de sistema eletrônico “Microsoft Teams”, a partir da sede 
da Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada Debenturista 
devidamente habilitado, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1. A realização da 3ª (terceira) emissão debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com ga-
rantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, para distribuição pública, com esforços 
restritos, pela Emissora, no valor de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais) (“3ª Emissão de Debêntures”), bem como a outorga, no âmbito da 3ª Emissão 
de Debêntures, do Novo Penhor de Ações (conforme definido abaixo) por Furnas e Copel 
GT, da Nova Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo) pela 
Emissora e de garantia fidejussória por Copel e Furnas, sem que referida emissão cons-
titua um evento de vencimento antecipado das Debêntures nos termos dos incisos (k) e 
(cc) da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão. 2. Sujeito à liquidação antecipada do saldo 
da dívida objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 
17.2.0371.1, celebrado entre a Emissora e o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (“BNDES”), tendo como intervenientes Copel, Furnas e Copel GT, em 30 
de novembro de 2017 (conforme aditado, “Contrato de Financiamento”), a alteração da 
Escritura de Emissão de forma a excluir qualquer referência ao Contrato de Financiamen-
to, bem como alterar a metodologia de verificação do Completion Físico e Financeiro 
(conforme definido na Escritura de Emissão) para refletir a exclusão de itens diretamente 
relacionados ao Contrato de Financiamento e para esclarecer a forma de verificação de 
determinados eventos necessários para Completion Físico e Financeiro, verificação esta 
que passará a ser realizada pelo Agente Fiduciário, e não mais pelo BNDES. 3. A libera-
ção total das Garantias Reais, mediante a assinatura de termos de liberação das Garan-
tias Reais pelo Agente Fiduciário (“Termos de Liberação”), sujeito (i) à liquidação anteci-
pada do saldo da dívida objeto do Contrato de Financiamento, (ii) à liberação total das 
Garantias Reais (conforme definido na Escritura de Emissão) pelo BNDES e (iii) ao re-
gistro das Novas Garantias Reais (conforme definido abaixo) nos Cartórios de Registro 
de Títulos e Documentos competentes. 4. Caso a matéria constante da deliberação 3 
acima seja aprovada, a constituição, com a eficácia condicionada à liberação total das 
Garantias Reais, das seguintes garantias reais em favor dos Debenturistas, a serem 
compartilhadas com os debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures, mediante a celebra-
ção de contrato de compartilhamento de garantias entre o Agente Fiduciário e o agente 
fiduciário da 3ª Emissão de Debêntures (“Contrato de Compartilhamento”), em substitui-
ção às Garantias Reais, sem que a constituição de referidas garantias implique venci-
mento antecipado das Debêntures nos termos dos incisos (g) e (k) da Cláusula 5.1 da 
Escritura de Emissão: (i) penhor de ações: penhor em primeiro e único grau por Furnas 
e Copel GT, em caráter irrevogável e irretratável, sobre as ações representativas da tota-
lidade do capital social da Emissora, bem como todos os direitos, existentes e futuros, 
decorrentes das ações representantes do capital social da Emissora (“Novo Penhor de 
Ações”); e (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios: cessão fiduciária pela Emissora, 
em caráter irrevogável e irretratável, dos direitos creditórios: (a) emergentes do Contrato 
de Concessão (conforme definido na Escritura de Emissão); (b) decorrentes da prestação 
de serviços de transmissão de energia elétrica previstos no Contrato de Concessão, no 
Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (conforme definido na Escritura de 
Emissão) e nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (conforme definido na 
Escritura de Emissão), incluindo a totalidade da receita proveniente da prestação dos 
serviços de transmissão; e (c) de determinadas contas bancárias (“Nova Cessão Fiduci-
ária de Direitos Creditórios”, e, em conjunto com o Novo Penhor de Ações, “Novas Ga-
rantias Reais”). 5. Caso a Emissora não atinja o ICSD (conforme definido na Escritura de 
Emissão) mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), com base nas demonstrações 
financeiras consolidadas e auditadas da Emissora referentes ao exercício social a se 
encerrar em 31 de dezembro de 2021, nos termos do inciso (y) da Cláusula 6.1 da Escri-
tura de Emissão, a dispensa à Emissora da obrigação de depositar o valor necessário a 
ser adicionado à geração de caixa da atividade a fim de que o ICSD atinja o valor mínimo 
de 1,2 (um inteiro e dois décimos), exclusivamente em relação ao período aqui referido. 
6. A alteração do foro eleito para dirimir as dúvidas e controvérsias oriundas da Escritura 
de Emissão, que atualmente é o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 7. Sujeito à aprovação 
pela ANEEL, a realização de redução de capital da Emissora, no valor de até 
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), nos termos previstos no item 
(bb) da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, sendo até R$140.000.000,00 (cento e 
quarenta milhões de reais) adicionais ao valor previsto no subitem (C), item (bb) da Cláu-
sula 5.1 da Escritura de Emissão. 8. A autorização para que o Agente Fiduciário e a 
Emissora pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as 
medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações apro-
vadas na Assembleia, incluindo a celebração do segundo aditamento à Escritura de 
Emissão para refletir as alterações aprovadas, dos contratos das Novas de Garantias 
Reais, do Contrato de Compartilhamento, e dos Termos de Liberação. Permanecem à 
disposição dos Debenturistas, na sede da Emissora, na sua página na rede mundial de 
computadores (https://www.msgtrans.com.br/) e nas páginas da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br), toda a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia, 
incluindo a Proposta da Administração. A Emissora recomenda fortemente a leitura do 
edital de convocação, juntamente com o material disponibilizado, incluindo a Proposta da 
Administração, que contém todos os detalhes sobre as matérias constantes da Ordem 
do Dia. Dúvidas sobre a Assembleia e as matérias constantes da Ordem do Dia podem 
ser obtidas junto à Emissora (por meio do endereço eletrônico andre@msgtrans.com.br) 
e/ou ao Agente Fiduciário (por meio do endereço eletrônico spestruturacao@simplificpa-
varini.com.br). Conforme previsto no artigo 2º, inciso I, da Instrução da CVM n.º 625, de 
14 de maio de 2020, os Debenturistas poderão exercer o direito de voto exclusivamente 
por meio de participação via sistema eletrônico “Microsoft Teams” no momento da reali-
zação da Assembleia. Os debenturistas deverão apresentar os seguintes documentos: 
(i) comprovante de titularidade de Debêntures expedido na data do credenciamento para 
participação, pela instituição financeira escrituradora; bem como, (ii) no caso de Deben-
turista pessoa física, documento de identidade válido com foto; (iii) no caso de Debentu-
rista pessoa jurídica, (a) último ato constitutivo consolidado, devidamente registrado na 
junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação 
legal; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; (iv) no caso 
de Debenturista fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; 
(b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, obser-
vada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes 
de representação; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; 
e (v) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (ii) a (iv) acima venha a ser 
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá 
apresentar (a) procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, 
observados os termos do artigo 126, §1º, da Lei n.º 6.404/1976; e (b) documento de 
identidade válido com foto do procurador. Caso tais documentos estejam em língua es-
trangeira, deverão ser apresentados juntamente com suas respectivas versões em por-
tuguês devidamente traduzidas por tradutor juramentado, não sendo necessários notari-
zação e consularização ou apostilamento. Ressalte-se que os documentos em inglês e 
espanhol estão dispensados da tradução. A participação via sistema eletrônico “Microsoft 
Teams” é restrita aos Debenturistas, seus representantes ou procuradores, conforme o 
caso, que se credenciarem nos termos descritos na Proposta da Administração, e que 
ingressarem no sistema até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. O 
credenciamento deverá ser realizado até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos) do dia 23 de setembro de 2021, por meio do envio da documentação pertinente 
por meio do endereço eletrônico ‘spestruturacao@simplificpavarini.com.br’. Jundiaí, 16 
de setembro de 2021. Eduardo Henrique Garcia - Diretor Financeiro.

Agronegócio brasileiro ainda está amadurecendo tecnologicamente 

O agronegócio é 
a menina dos 
olhos da pauta 

de exportação do Brasil. 
Em 2019, as exportações 
do setor somaram US$ 96,8 
bilhões. Esse valor repre-
senta 23,2% do total ex-
portado pelo país, segundo 
a Secretaria de Comércio e 
Relações Internacionais do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to. Mas, antes de chegar 
ao nível de exportação, as 
empresas do setor preci-
sam atender a uma série de 
requisitos: primeiramente 
estarem tecnologicamente 
aptas para garantir financia-
mentos, e terem segurança 
jurídica e boa governança.

A fintech Bar Digital, 
com sede em Londrina (Pa-
raná), atua com a emissão 
de e-CPR (Cédula de Pro-
duto Rural eletrônica). Fun-
dada em 2016, a empresa é 
uma agtech que oferece so-
luções digitais voltadas ao 
financiamento agrícola. É 
dirigida por sua fundadora, 
a advogada Mariana Bono-

ra, que também é membro 
da diretoria da Associa-
ção Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs). A CEO ex-
plicou à reportagem do 
Monitor Mercantil como 
está o setor e sobre o grau 
de interesse do produtor 
pela digitalização dos rece-
bíveis e financiamento agrí-
cola (veja abaixo entrevista 
completa). 

Qual o grau de amadu-
recimento tecnológico do 
agronegócio brasileiro?

- Hoje, o setor está ama-
durecendo tecnologicamen-
te, acompanhando também 
os prazos da Lei do Agro 
e de decisões complemen-
tares. A necessária reclusão 
temporária por conta do 
coronavírus mobilizou boa 
parte do mercado brasilei-
ro, e o agronegócio sentiu 
impactos diretamente, prin-
cipalmente para dar conti-
nuidade às operações de fi-
nanciamento e garantir que 
os insumos chegassem ao 
campo na época correta. 

É importante dizer que 
estamos falando de um se-

tor que movimenta valores 
muito altos, em que a segu-
rança jurídica e boa gover-
nança são essenciais, por-
tanto, a sua modernização 
não envolve apenas apara-
tos tecnológicos, mas edu-
cação e aplicação em todas 
as esferas, desde as grandes 
indústrias a cartórios e pe-
quenos produtores rurais. 
Por isso, é um processo 
complexo, mas que vem 
ocorrendo de forma rápida 
e segura.

 Em termos de inves-
timentos, está havendo 
crescimento?

- Sim, também por con-
sequência da Lei do Agro, 
que possibilitou com que 
novos ativos possam utili-
zar a CPR (Cédula de Pro-
duto Rural) no financia-
mento de suas culturas. Isso 
está fazendo com que mais 
valores sejam movimenta-
dos no setor.

Para se ter uma ideia, até 
2019, o interesse pela digi-
talização dos recebíveis e 
financiamento agrícola era 
mais latente em culturas que 

já se financiavam no merca-
do de capitais, como soja, 
milho, cana, café e algodão. 
Com a popularização da 
tecnologia e diversificação 
dos instrumentos financei-
ros do agro, surgiram de-
mandas de outros segmen-
tos, como produtores de 
arroz, aveia, boi, carbono, 
eucalipto, feijão, gergelim, 
leite, madeira, entre outros.

Qual foi o impacto da 
pandemia no setor?

- Como explicado ante-
riormente, a pandemia im-
pulsionou o processo de 
modernização do setor, que 
já estava ocorrendo, mas 
em menores passos. Por-
que além de existirem mui-
tos processos analógicos, 
sua maioria era presencial 
também. O agro conseguiu 
olhar para a tecnologia com 
mais afinco e compreender 
que ela poderia facilitar es-
ses processos.

O processo para se 
conseguir investimento 
ainda é muito difícil?

- Depende. O mercado 
certamente tem evoluído 

nos modelos de negócio e 
ferramentas tecnológicas 
para agilizar os financia-
mentos para o agro, mas 
ainda tem muito espaço pra 
melhorar. Há linhas com 
tempo de desembolso mais 
curto e análise de crédito 
simplificada. Muitas des-
tas operações, no entanto, 
ocorrem quando o toma-
dor já possui um limite de 
crédito previamente apro-
vado, ou seja, as partes não 
eliminaram a dificuldade do 
processo, apenas se organi-
zaram para que a burocra-
cia não fosse um gargalo no 
momento em que o capital 
se tornasse realmente ne-
cessário. Quando não ocor-
re esta aprovação prévia 
do crédito, ainda que haja 
automação em partes das 
análises, a diminuição da 
complexidade do processo 
geralmente é acompanhada 
de maiores taxas de juros 
ou menores valores em-
prestados. 

Que perfil de empresas 
do agronegócio a fintech 
atende?

- Por consequência da ex-
pansão do mercado, o perfil 
de empresas que atende-
mos também expandiu, 
indo além dos produtores 
rurais. Hoje, atendemos ou-
tras startups, cooperativas, 
revendas, usinas, institui-
ções financeiras, securiti-
zadoras, confinamentos e 
indústrias.

Qual a participação 
das pequenas empresas 
do setor em termos tec-
nológicos? Tamanho tem 
a ver com consciência 
tecnológica?

- Não. A consciência 
tecnológica tem muito 
mais a ver com a cultura 
da empresa. Atendemos 
pequenas empresas que já 
entenderam que a digitali-
zação é pressuposto para 
que elas consigam escalar 
seus negócios com eficiên-
cia operacional e na velo-
cidade exigida pelo merca-
do.

Por Regina Teixeira – Especial  
para o Monitor Mercantil
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