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Importações 
sobem 60% 
e derrubam 
superávit

A balança comercial atingiu su-
perávit de US$ 54,52 bilhões no 
acumulado do ano, até a terceira 
semana de setembro, com alta de 
40,3% pela média diária, sobre o 
período de janeiro a setembro de 
2020. O dado foi divulgado nesta 
segunda-feira pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) do Mi-
nistério da Economia.

As exportações em 2021 somam 
US$ 203,41 bilhões, com aumento 
de 37,2% pela média diária, enquan-
to as importações subiram 36,1% e 
totalizam US$ 148,89 bilhões.

No acumulado do mês, porém, 
os números não trazem tanto oti-
mismo. As exportações cresceram 
38,9% e somaram US$ 14,47 bi-
lhões, enquanto as importações 
subiram 60,6% e totalizaram US$ 
12,06 bilhões. Assim o superávit 
ficou em US$ 2,41 bilhões, queda 
de 17,1%.

Na terceira semana de setem-
bro, especificamente, as exporta-
ções somaram US$ 5,411 bilhões, 
enquanto as importações foram 
de US$ 5,035 bilhões. Assim, a 
balança comercial registrou o su-
perávit de US$ 376 milhões.

Nas exportações no mês, os 
destaques são para Indústria Ex-
trativista (+31,6%), Indústria de 
Transformação (+45,9%) e Agro-
pecuária (+27,4%). As vendas de 
minério de ferro e seus concen-
trados cresceram 12,9%, já indi-
cando perda no ritmo, que deve se 
agravar em outubro.

Nas importações, houve cresci-
mento nas compras de adubos ou 
fertilizantes químicos, exceto fer-
tilizantes brutos (+129,8%).

Direito de resposta – notícia sobre
o Heliporto Farol de São Tomé

Prezados senhores,
Em atenção à nota divulgada 

no sítio eletrônico “Monitor Mer-
cantil” sobre questões relaciona-
das com o Heliponto Público do 
Farol de São Tomé em Campos 
dos Goytacazes, registramos que 
as obras de ampliação do helipon-
to foram devidamente concluídas 
em conformidade com o crono-
grama estabelecido, conforme já 
atestado pela Anac – Agência Na-
cional de Aviação Civil nas etapas 

que precederam a homologação 
do aeródromo como o primeiro 
heliponto público do Brasil (ve-
ja mais aqui: https://www.gov.
br/anac/pt-br/noticias/2021/
primeiro-heliponto-publico-do-
-brasil-e-homologado).

Registramos, ainda, que o em-
preendimento possui todas as 
licenças ambientais exigíveis, in-
clusive a necessária licença de 
operação, nos termos da legis-
lação aplicável, conforme já de-

monstrado para as autoridades 
competentes.

Assim, nos termos do art. 2º da 
Lei nº 13.188/2015, solicitamos 
a retificação das informações di-
vulgadas, com o mesmo destaque 
dado originalmente na notícia.

Atenciosamente,
Louzival Mascarenhas Junior
INFRA OPERAÇÕES AERO-
PORTUÁRIAS FAROL DE 
SÃO TOMÉ

Saúde e Educação são os que mais 
perderam recursos no Orçamento
Quase 200 investimentos perderão R$ 10 bilhões

O Projeto de Lei Orça-
mentária de 2022 (PLN 
19/21) encaminhado 

pelo Poder Executivo, conta com 
67 novos investimentos, que jun-
tos somam R$ 997 milhões. Isto 
corresponde a quase 4% do valor 
total das 638 ações de investimen-
tos para o ano que vem, que jun-
tas somam R$ 25,658 bilhões.

Dos 425 investimentos em an-
damento, que contam com uma 
dotação em 2021, 209 terão os 
recursos aumentados pelo proje-
to de lei orçamentária para 2022, 
ganhando no total R$ 4,9 bilhões. 
Outras 194 ações vão perder no 
total R$ 10,2 bilhões na compara-
ção com este ano.

Entre os investimentos que 
mais ganharão recursos no ano 
que vem estão ações do Ministério 
da Defesa, como a aquisição do 

cargueiro militar KC-390, o Siste-
ma Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron), o Projeto 
Forças Blindadas e o desenvolvi-
mento de sistemas de tecnologia 
nuclear da Marinha. Juntas, estas 
quatro ações terão um incremento 
de R$ 956 milhões na comparação 
com as dotações deste ano.

Os investimentos de Saúde 
e Educação estão entre os que 
mais perderam recursos. A es-
truturação de Unidades de Aten-
ção Especializada em Saúde pas-
sou de uma dotação de R$ 2,3 
bilhões, neste ano, para R$ 482 
milhões em 2022, uma diferença 
de R$ 1,8 bilhão. O Fomento ao 
Setor Agropecuário, atualmente 
com R$ 1,4 bilhão, tem apenas 
R$ 4,5 milhões no projeto de 
lei orçamentária para o ano que 
vem.

Os investimentos incluem 
obras ou a compra de equipa-
mentos, maquinário e veículos. 
Os dados são do Sistema Integra-
do de Planejamento e Orçamen-
to (Siop), somando recursos do 
orçamento fiscal e da seguridade 
social. As emendas parlamentares 
ainda podem aumentar o volume 
de investimentos e a quantidade 
de ações, informa a Agência Câ-
mara de Notícias.

Mais da metade dos novos in-
vestimentos em 2022 se destina 
a cinco ações do Ministério da 
Defesa, com R$ 627,5 milhões. 
O Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações tem nove no-
vas ações, com R$ 89 milhões. A 
Educação conta com duas ações 
de R$ 59 milhões. Ainda há ou-
tras 17 obras de infraestrutura de 
transporte, com R$ 57,5 milhões.

Brasil vira 
membro 
fundador do 
Banco Asiático

A presidência da República 
editou decreto que promulga o 
Acordo Constitutivo do Banco 
Asiático de Investimento em In-
fraestrutura (BAII), celebrado em 
Pequim, República Popular da 
China (RPC), em 29 de junho de 
2015. A notícia foi divulgada no 
Diário Oficial da União de sexta-fei-
ra (17). Com a medida, empresas 
brasileiras terão acesso a platafor-
ma de negócios caracterizada por 
dinamismo econômico e grande 
demanda por produtos e serviços.

A participação o Brasil nesse 
acordo foi aprovada pelo Con-
gresso Nacional por meio do 
Decreto Legislativo 135, de 5 de 
agosto de 2020. O respectivo ins-
trumento de ratificação foi de-
positado junto ao Ministério das 
Relações Exteriores da República 
Popular da China em 2 de novem-
bro de 2020.

“Vale ressaltar que a participa-
ção do Brasil no BAII permite 
uma maior integração e coopera-
ção com os países asiáticos. Con-
forme a Exposição de Motivos, as 
empresas brasileiras terão acesso 
a importante plataforma de negó-
cios na região, caracterizada pe-
lo dinamismo econômico e pela 
grande demanda por produtos e 
serviços”, informou a presidência 
da República.

Comissão do 
Senado deve 
votar BR do 
Mar hoje

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) deve votar nes-
ta terça-feira o Projeto de Lei 
4.199/2020, que cria o Programa 
de Estímulo ao Transporte por 
Cabotagem, conhecido como BR 
do Mar. O relator, senador Nel-
sinho Trad (PSD-MS), recomen-
dou a aprovação do texto com 13 
emendas, além de 22 das 44 su-
gestões oferecidas por outros par-
lamentares e acolhidas de forma 
total ou parcial.

O PL é polêmico, por permitir 
a importação de navios usados, 
possibilitando que embarcações 
poluentes e defasadas, que já não 
atendem mais às exigências dos 
países mais desenvolvidos, sejam 
usadas no Brasil, além de afetar a 
indústria de construção naval bra-
sileira.

Reprodução
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Desafio sob a Torre Eiffel
Por Edoardo 
Pacelli

O desafio eleitoral, 
na França, para 
as eleições presi-

denciais mais incertas das 
últimas décadas, está pres-
tes a começar, e, aliás, pela 
primeira vez as dois desafia-
dores do atual presidente, 
Macron, são duas mulheres 
que, apesar de estarem na 
antípoda do espectro políti-
co francês, enfrentarão obs-
táculos comuns na disputa 
presidencial.

Coincidentemente ou 
não, as duas desafiantes es-
colheram o mesmo dia para 
lançar seu desafio, domingo, 
12 de setembro. Mas quem 
são elas, essas temerárias?

Uma é a socialista, prefei-
ta de Paris, Anne Hidalgo, 
enquanto a outra é a can-
didata do Rassemblement 
National, Marine Le Pen, 
que, para participar da dis-
puta, deixou o cargo de pre-
sidente do partido fundado 
por seu pai.

Falando no teatro roma-
no de Frejus (o antigo Fó-
rum Iulii), Marine Le Pen 
declarou que a próxima 
competição eleitoral repre-
sentará uma “escolha de 
civilização. A escolha seria 
entre a dissolução de um 
país submerso pela imigra-
ção e o reencontro saudável 
do país em torno da ideia de 
Nação”. 

A outra frente, a de An-

ne Hidalgo, é representada 
pela campeã da esquerda 
“liberal”, ao estilo inglês, 
do municipalismo e da afir-
mação de um novo modelo, 
que se baseia na inclusão e 
na sustentabilidade, que já 
aplicou, em Paris, da qual é 
prefeita, desde 2014.

Mas esse fato a deixará 
sujeita a pesadas acusações, 
pelo fato de ser uma figu-
ra política excessivamente 
parisiense e, portanto, in-
capaz de captar os pedidos 
vindos da nação e longe da 
dialética política que nos úl-
timos anos levou ao colap-
so aquele partido socialista, 
que pertencia a Mitterrand, 
devido à incompetência do 
presidente Hollande.

Por isso, Hidalgo esco-
lheu como teatro, para lan-
çar a sua candidatura, a ca-
pital da Normandia, Rouen, 
região que é protagonista de 
uma política de reconversão 
industrial, ligada à transição 
ecológica, tema caro aos so-
cialistas.

As duas candidatas, em-
bora representem posições 
políticas antitéticas, evi-
tam confrontos diretos por 
dois motivos: um de caráter 
programático, por parte de 
Le Pen, e outro de caráter 
ideológico, pela Hidalgo. A 
razão é simples. A primei-
ra já assistiu, nas eleições 
presidenciais anteriores, ao 
esvaziamento de sua base 
eleitoral de direita pelos re-
publicanos, aliados de Ma-
cron, por falta de propostas 

alternativas válidas em seu 
programa para a França.

Por sua vez, Hidalgo, pa-
ra consolidar o inesperado 
resultado do Partido Socia-
lista nas recentes eleições 
locais, não terá de poupar 
esforços para voltar a con-
quistar uma grande fatia 
do eleitorado operário e da 
França periférica. A partir 
dessas premissas surge a 
convergência dos interesses 
das duas desafiadoras con-
tra Macron.

Na verdade, em suas crí-
ticas a Macron, o julgamen-
to básico é essencialmente 
convergente: a presidência 
do ex-ministro da Econo-
mia da era Hollande foi di-
visionista. Uma divisão in-
terpretada, por Hidalgo, em 
termos econômicos e so-
ciais, como a administradora 
socialista pôde vivenciar na 
capital, com o surgimento 
do movimento dos Coletes 
Amarelos e o mal-estar por 
eles manifestado; enquanto, 
para Le Pen, a oposição se 
deve mais a uma forma de 
identidade, de acordo com 
a fratura entre o centro e a 
periferia.

Ambas acreditam que a 
divisão entre o centro e a 
periferia se deve, sobretudo, 
ao caráter autorreferencial 
da presidência de Macron. 
Marine Le Pen denuncia a 
insegurança nas periferias 
das cidades francesas e, ao 
mesmo tempo, a crescente 
marginalização dos menos 
favorecidos. Hidalgo la-

menta a retirada das cama-
das mais pobres da popula-
ção dos planos de transição 
econômica e energética.

Ambas expressam uma 
opinião comum: o presi-
dente Macron, eleito em 
2017, representou a sínte-
se da tradição republicana 
francesa, que não conse-
guiu consertar, mas, ao con-
trário, aumentou as fraturas 
internas da nação com sua 
atitude vacilante, acompa-
nhada de excessiva atenção 
para uma restrita elite eco-
nômica e política.

Essas críticas substan-
ciais e claramente visíveis 
servem a Le Pen para con-
solidar seu domínio sobre 
a base, enquanto permi-
tem que Hidalgo se livre 
do rótulo de “parisiense”. 
Além disso, refletem um 
sentimento comum entre a 
população francesa sobre a 
presidência do ex-funcioná-
rio do alto escalão.

Em conclusão, Hidal-
go e Le Pen, pelo menos a 
médio prazo, têm um ob-
jetivo comum, ou melhor, 
um adversário comum: o 
atual presidente, Emanuel 
Macron. Por isso, tendo em 
vista as eleições de 2022, as 
duas desafiantes, mulheres 
líderes na política francesa, 
evitaram lançar ataques di-
retos, apesar das hostilida-
des mútuas. 

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

José Eduardo Guinle: um  
apaixonado pelo Rio que nos deixa

Da apropriação  
ilícita dos  
símbolos da Nação
Por Marcelo Válio

Uma nova prática 
vem sendo efeti-
vada por políti-

cos e partidos radicais em 
âmbito mundial, ou seja, 
apropriarem-se dos símbo-
los da nação como se fos-
sem bandeiras de suas filo-
sofias. Notória e crescente 
a apropriação de símbolos 
nacionais por movimentos 
de extrema direita.

O fenômeno acontece 
atualmente no Brasil, mas 
já vinha acontecendo em 
vários outros países. Nos 
EUA, Trump tentou vender 
a ideia de quem não usasse 
a bandeira americana, ou 
quando seus adversários 
não a usavam, não seriam 
patriotas e estariam contra 
o país como um todo.

Na Finlândia, usar o sím-
bolo nacional hoje está as-
sociado à extrema-direita 
e a grupos xenófobos. In-
felizmente, criou-se uma 
identificação do símbolo 
nacional com esses grupos.

O partido de extrema-
-direita AfD, na Alema-
nha, sustenta que todos 
os seus seguidores usem 
da bandeira alemã, e cria-
ram a ideia que os demais 
partidos sentem vergonha 
dos símbolos nacionais 
por não usá-los.

Percebe-se claramente 
uma filosofia em busca da 
confusão entre patriotas 
versus não patriotas. Na 
realidade, patriota é aque-
le que ama a pátria e a ela 
presta serviços, e o não pa-
triota é o antônimo do con-
ceito de patriota, mas isso 
não quer dizer que patriota 
é de direita e antipatriota é 
de centro ou esquerda.

Usar da bandeira como 
símbolo de patriotismo é 
de se orgulhar, mas usar o 
símbolo como identificação 
de uma filosofia político 
partidária é imoral, ilegal e 
inconstitucional.

Assim, patriotismo é a 
prática de amor, paixão, le-
aldade, identificação, apoio 
ou defesa de um determina-
do país e não de um deter-
minado político, ou partido 
político ou facção.

A Constituição Federal, 
em seu artigo 13, diz que a 

bandeira é o símbolo oficial 
da República. Ilegal usar 
a bandeira do Brasil como 
roupagem partidária, ou 
política, conforme proibido 
no artigo 31 da Lei 5.700 de 
1971. Fala-se nesta lei que 
se tratam de manifestações 
de desrespeito à Bandeira 
Nacional, e, portanto, proi-
bidas.

Deturpação do que é pa-
triotismo é uma imoralida-
de nacional gravíssima. En-
ganar o povo do verdadeiro 
conceito de patriotismo 
gera para algumas pesso-
as a repulsa em vestir suas 
camisetas verdes e amare-
las. Assim, irresponsável a 
deturpação do conceito de 
patriota e da utilização in-
devida da bandeira nacional 
como frente política parti-
dária.

Empunhar a bandeira 
do Brasil não representa os 
princípios, valores e filoso-
fia de um político ou de um 
partido político ou de uma 
facção. Indispensável aler-
tar a sociedade desta prática 
ilícita e ilegal de apropria-
ção dos símbolos da nação.

Paradigma a decisão 
contrária, do ministro 
Luiz Fux, em relação ao 
hasteamento da bandeira 
do Brasil Império na se-
de do Tribunal de Justiça 
do Mato Grosso do Sul, 
na capital Campo Grande, 
por ordem do presidente 
da corte no estado, desem-
bargador Carlos Eduardo 
Contar.

Segundo o excelentíssi-
mo ministro Fux: “A manu-
tenção da situação relatada 
tende a causar confusão na 
população acerca do papel 
constitucional e institucio-
nal do Poder Judiciário, na 
medida em que o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
do Sul pretende diminuir os 
símbolos da República Fe-
derativa do Brasil.”

Esse é outro fato clássi-
co de apropriação política 
indevida. Assim fica meu 
alerta e aos leitores fica um 
convite a reflexão a respeito 
assunto.

Marcelo Válio é especialista 
em Direito Constitucional pela 

ESDC, pós-doutor em Direito pela 
Universidade de Messina (Itália).

Por Bayard Do 
Coutto Boiteux

Zé Eduardo, como 
os amigos sempre o 
chamavam, foi um 

exemplo de luta pelo turis-
mo e pela hotelaria carioca 
e brasileira. Quando o co-
nheci, nos anos 80, quan-
do iniciei minha carreira 
no setor público, ele, além 
de comandar o Hotel Co-
pacabana Palace com sua 
mãe, D. Mariazinha, era 
presidente da AHT – As-
sociação de Hotéis de Tu-
rismo do RJ, que congre-
gava os equipamentos de 
luxo. Foi um encontro de 
almas, que nos uniu como 

amigos até hoje [domingo, 
19], quando, aos 77 anos, 
nos deixou.

Não posso esquecer sua 
gentileza e educação, aten-
ção e preocupação com o 
próximo e apoio constante 
a vários projetos que desen-
volvi, desde o programa de 
capacitação para as forças 
de segurança do Estado do 
RJ ao trabalho com o Corpo 
Consular e corresponden-
tes estrangeiro e ao projeto 
Embaixadores do Turismo 
do RJ, que desenvolvemos 
juntos desde os seus pri-
mórdios, na administração 
Saturnino Braga, quando a 
primeira edição aconteceu 
em jantar black tie, no Gol-

den Room do Copacabana 
Palace, com apresentação 
de Carlos Machado.

José Eduardo foi presi-
dente e fundador do Rio 
Convention & Visitors Bu-
reau, dirigiu o curso de Tu-
rismo e Hotelaria da Uni-
versidade Estácio de Sá, foi 
secretário de Turismo do RJ 
e presidente da Riotur. Na 
Riotur e Secretaria de Turis-
mo, fui seu assessor espe-
cial, onde aprendi muito.

Sempre com uma fidal-
guia, que aprendeu com 
os pais, trazia no coração 
a vontade de viver grandes 
amores e ser um pai presen-
te. Seus ternos eram impe-
cáveis, assim como suas ca-

netas. Era exigente consigo 
mesmo e com os que traba-
lhavam com ele. Inspirava 
emoção, razão, resiliência e 
era um empreendedor, ten-
do assessorado inúmeros 
hotéis no Brasil.

Vou sentir muito a sua 
falta, com quem conversei 
muitas vezes durante a pan-
demia e sempre se mostrou 
solidário. Era alguém que 
estará para sempre no meu 
coração. Um dia, vamos nos 
encontrar! Meu respeito e 
minha admiração!

Bayard Do Coutto Boiteux é 
vice-presidente da Associação dos 

Embaixadores de Turismo do RJ, 
professor e escritor.
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Fintechs e bancos  
disputam quem cobra mais

O clima esquentou na Faria Lima. O gatilho foi a 
crítica, feita pela Zetta, aos reajustes de tarifas feitos 

pelos bancos em plena pandemia. A Zetta é uma associa-
ção fundada pelo Nubank e Mercado Pago e que reúne 
um punhado de fintechs.

“Não temos vergonha de sermos bancos, muito ao con-
trário, e também não nos escondemos atrás de letras, mar-
keting e grifes”, tuítou Isaac Sidney, presidente da Febra-
ban. O fio foi longo: “Nubank tem cara, porte, produtos e 
até nome de banco, prefere não se dizer banco, mas cobra 
juros mais altos dos seus clientes do que a média dos 
cinco ou 10 grandes bancos brasileiros. Olhem bem!”

Segundo a Febraban, a página do BC mostra, na última 
semana de agosto, que a taxa média do juro do cartão 
rotativo do Nubank era de 291,67% ao ano, maior que 
a média dos 5 grandes bancos, de 271,68%. No crédito 
pessoal não consignado, a taxa média cobrada pelo banco 
virtual foi de 62,86% no final de agosto, enquanto a média 
dos 10 grandes bancos era de 54,54% ao ano, e dos cinco 
maiores, 60,65% ao ano.

Lembrando: a inflação (IPCA) dos últimos 12 meses es-
tava em 9,68%. Ficam então bancos tradicionais e bancos 
moderninhos guerreando para saber quem explora mais 
seus clientes.

A briga foi tão séria que fez a Febraban lembrar dos 
seus empregados: “Ela [Zetta] também não contou que os 
bancos geram mais de meio milhão de empregos em todo 
o país e têm mais exigências, ao contrário das fintechs que 
não precisam seguir as regras para contratação de bancári-
os”, disse Isaac Sidney. Os bancos eliminaram mais de 13 
mil empregos entre março de 2020 e fevereiro de 2021.

Flagra

Foi lançado nesta segunda feira o site Administração 
de Fundo de Garantia (admfga.com.br). A plataforma 
permitirá o cálculo de qualquer situação de perda, tais 
como: empresas que não depositam o FGTS; empresas 
que pagam parte do salário, horas extras, comissões etc. 
em caixa 2; expurgos da TR em relação ao INPC; contas 
desaparecidas ou esquecidas.

Caíram no truque

A pizza quem comeu foi Bolsonaro e sua trupe, mas a 
imagem em NY foi fartamente consumida pela imprensa 
– teoricamente – contra o presidente e pela oposição.

Rápidas

Nesta quarta, 18h, Márcia Oliveira, Gabriela Neves 
Salerno e Monica Sichel Gurvitz, do escritório Montaury 
Pimenta, Machado & Vieira de Mello, apresentam o trabalho 
“Propriedade Industrial: patentes farmacêuticas e a pandemia 
do Covid-19”, no II Seminário Internacional sobre Estado 
e Instituições, da UFF. Informações: seminarioestadoe-
instituicoes.blogspot.com *** Estão abertas até domingo 
(26) as inscrições para 40 vagas de nível médio técnico para 
o Corpo Auxiliar de Praças (CAP) da Marinha em ingres-
sonamarinha.mar.mil.br *** As transformações geradas com 
a prática de Agilidade, nova tendência nas organizações, 
serão abordadas em evento da consultoria global Bip, nesta 
terça, às 17h, que terá como convidado especial o chefe do 
Centro de Excelência Ágil da Petrobras, Hércules Padilha. 
Inscrições: sympla.com.br/agile-to-dare--transformacao-agil-
e-cultura-organizacional-desafios-e-ganhos-em-ambientes-
complexos__1339828

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

“CKONTROL – CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO
E PARTICIPAÇOES LTDA”

CNPJ:  22.493.747/0001-61  /  NIRE:  33.2.09968831
Ata de Reunião de Diretoria.  Aos 14 (quatorze) dia do mês de dezembro de
2020, na sede social na Rua Icarahy da Silveira, 360  – Bloco I – Apto 104 –
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ - CEP:  22630-060, com a presença dos
sócios cotistas titulares da totalidade das cotas de capital social nos termos do
artigo 1082, Item II, da Lei 10.406/2002, deliberam: Os sócios decidem pela
redução do capital social, por entenderem ser excessivo em relação as
atividades sociais desenvolvidas, desta forma, conforme determina o artigo
1084 da citada Lei, o capital social, atualmente de R$ 2.000.000,00 (Dois
milhões de reais) fracionado em 200.000 (Duzentos mil) cotas no valor de R$
10,00 (Dez reais) cada uma, fica reduzido para a quantia de R$ 120.000,00
(Cento e vinte mil reais) fracionado em 200.000 (Duzentas mil) cotas no valor
de R$ 0,60 (Sessenta centavos) cada uma. Nada mais havendo a ser tratado,
leram, aprovaram e autorizaram a alteração do contrato social adequando-o a
deliberação ora aprovada.  Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.

CLAUDIA MARIA RAMOS KOELER, PEDRO HENRIQUE KOELER.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. ANIBAL MOREIRA
Rua Dr. Anibal Moreira 34, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Cum-
prindo a determinação da Sra Síndica, temos o prazer de convidar a V.Sra. 
para Assembleia Geral Extraordinária que se fará no próprio prédio, no dia 
05 de outubro de 2021, às 19:00h e 19:30h em segunda e última convocação 
com qualquer número de condôminos presentes, a fim de deliberar os seguin-
tes assuntos constantes na Ordem do Dia: 1) Apresentação e Aprovação de 
serviço das Obras emergenciais: A) Muro frontal com levantamento do mes-
mo, colocação de portão de garagem/pedestre e pintura. B) Reparo no muro 
lateral que está deteriorado. C) Calçada à frente do prédio. 2) Colocação de 
interfones com abertura do portão de pedestre para as 4 unidades. Os Srs. 
Condôminos poderão se fazer representar por procuradores devidamente cre-
denciados por procurações que atendam as formalidades legais. Lembrando 
que os condôminos inadimplentes, não terão direito a voto em assembleia.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A - CNPJ 10.319.900/0005-83 torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC, 
através do processo nº 14/200.770/2011, a renovação da Licença Ambiental 
Municipal para Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos, na  
Rua Carlos Seidl, 1338 – Caju, Rio de Janeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL
CREDICASA, registrada sob a matricula 281355 no RCPJ/RJ e inscrita
no CNPJ sob o nº. 37.289.614/0001-45, que será realizada na cidade do
Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 2021, em sua sede na Estrada do
Tindiba, 2381, sala 209, Taquara – Rio de Janeiro, em primeira convoca-
ção, havendo quórum ou às 17:00h, em segunda convocação, com
presença mínima de 2/3 e em terceira convocação às 18:00h com qual-
quer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a
seguinte pauta: 1 - Criação do nome Fantasia e/ou troca de razão soci-
al, 2 – Troca de endereço, 3 – Renúncia e Eleições.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E
POUPANÇA, VEICULAR CARBENS, registrada sob a matricula 281354
no RCPJ/RJ e inscrita no CNPJ sob o nº. 37.289.602/0001-10, que será
realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 2021, em sua
sede na Estrada do Tindiba, 2381, sala 209, Taquara – Rio de Janeiro, em
primeira convocação, havendo quórum ou às 17:00h, em segunda con-
vocação, com presença mínima de 2/3 e em terceira convocação às
18:00h com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de delibe-
rarem sobre a seguinte pauta: 1 - Criação do nome Fantasia e/ou troca de
razão social, 2 – Troca de endereço, 3 – Renúncia e Eleições.

ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO
JONAS RYMER – LEILOEIRO PÚBLICO

No EDITAL DE LEILÃO, publicado no Jornal Monitor Mercantil,
dias 13, 14 e 15 de setembro de 2021, referente ao leilão
extrajudicial do Apartamento 204 do Edifício “Haggin Oaks” do
Empreendimento “Barra Golden Green”, situado na Av. Eugênio
Lyra Neto, nº 350, com direito a 03 vagas de garagem – Barra
da Tijuca / RJ. Matrícula nº 218.406, no 9º Ofício do Registro de
Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Leia-se: “... O débito condominial pendente sobre a referida
unidade, correspondente a R$ 101.416,06 e o débito de IPTU
correspondente a R$ 36.977,38 caberão ao arrematante.”

“INSPECTOR ENGENHARIA EIRELI”

CNPJ:  30.892.624/0001-21

O titular em 13 (treze) de setembro de 2021, detentor de todas as cotas do
capital social, nos termos do artigo 1082, Item II, da Lei 10.406/2002, decide
pela redução do capital social, por entender ser excessivo em relação as
atividades sociais desenvolvidas, assim sendo, conforme determina o artigo
1084 da citada Lei, o capital social, atualmente de R$ 3.200.000,00 (Três
milhões e duzentos mil reais) fracionado em 3.200.000 (Três milhões e
duzentas mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, fica reduzido
para a quantia de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) fracionado em
3.200.000 (Três milhões e duzentas mil) cotas no valor de R$ 0,03 (Três
centavos) cada uma. Nada mais a tratar, leu e aprovou a deliberação e
autoriza a alteração do contrato social adequando-o a decisão ora formalizada.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2021.
RENATO DA FONSECA VASCONCELLOS.

Mercado já espera inflação superior a 8% 
IPCA já ultrapassou o dobro da meta

O mercado finan-
ceiro subiu, pela 
24ª vez consecu-

tiva, a estimativa de inflação 
oficial do país para este ano 
medida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que passou de 8% 
para 8,35%. Também ele-
vou a previsão para a taxa 
básica de juros em 2021. 
As previsões constam no 
relatório “Focus”, divulga-
do nesta segunda-feira pelo 
Banco Central (BC), com 
base em dados levantados 
na semana passada, em pes-
quisa envolvendo mais de 
100 instituições financeiras.

A previsão semanal do 
mercado cada vez mais se 
afasta do centro da meta 
de inflação, em 2020, es-
timada pelo governo em 
3,75%. Pelo sistema vigen-
te no país, será considera-
da cumprida se ficar entre 
2,25% e 5,25%. Com isso, a 
projeção do mercado já es-
tá acima do dobro da meta 
central de inflação (7,5%).

Em agosto, puxada pe-
los combustíveis, a inflação 

subiu 0,87%, a maior in-
flação para o mês desde o 
ano 2000, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Com isso, o indicador acu-
mula altas de 5,67% no ano 
e de 9,68% nos últimos 12 
meses, o maior acumulado 
desde fevereiro de 2016, 
quando o índice alcançou 
10,36%.

Para 2022, o mercado 
financeiro subiu de 4,03% 
para 4,10% a estimativa de 
inflação. Foi a nona alta se-
guida no indicador. No ano 
que vem, a meta central de 
inflação é de 3,50% e será 
oficialmente cumprida se o 
índice oscilar de 2% a 5%.

Juros

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é de que 
a Selic encerre 2021 em 
8,25% ao ano. Na semana 
passada a projeção era 8%. 
Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa bási-
ca suba para 8,50% ao ano. 
E para 2023 e 2024, a pre-

visão é 6,75% e 6,50% ao 
ano, respectivamente.

Nesta terça-feira e quar-
ta-feira (22), o Conselho 
de Política Monetária (Co-
pom) realiza a sexta reu-
nião do ano para definir a 
Selic.

Na ata da última reunião, 
em agosto, os membros do 
comitê já indicaram que de-
ve haver nova elevação, de 
1 ponto percentual. Essa 
também é a expectativa do 
mercado financeiro, de que 
a taxa suba para 6,25% ao 
ano no encontro do Copom 
desta semana.

PIB e dólar

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
mantiveram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este em 5,04%. 
Para 2022, a expectativa pa-
ra Produto Interno Bruto 
(PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país - é de crescimento 
de 1,63%. Em 2023 e 2024, 
o mercado financeiro pro-

jeta expansão do PIB em 
2,30% e 2,50%, respectiva-
mente.

A expectativa para a co-
tação do dólar também se 
manteve em R$ 5,20 para o 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,23.

Quanto a balança co-
mercial, segundo o mer-
cado, o saldo (resultado 
do total de exportações 
menos as importações), a 
projeta em 2021 recuo de 
US$ 71 bilhões para US$ 
70,7 bilhões de resultado 
positivo. Para o ano que 
vem, a estimativa dos es-
pecialistas do mercado fi-
cou estável em US$ 63 bi-
lhões de superávit.

Sobre investimento es-
trangeiro, a previsão do 
relatório para a entrada de 
investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil neste ano 
recuou de US$ 51,15 bi-
lhões para US$ 50 bilhões. 
Para 2022, a estimativa 
permaneceu em US$ 65 bi-
lhões.

Covid: jovem no trabalho presencial ganhando pouco

A influência da pan-
demia na vida pes-
soal e profissional 

fez com que 52% dos jo-
vens brasileiros entre 15 
e 24 anos optassem por 
trabalhar presencialmente. 
Na faixa de até um salário 
mínimo, o percentual de 
entrevistados que atual-
mente vai fisicamente ao 
trabalho é de 56%. Segun-
do a mais recente etapa da 
Pesquisa Jovem Covid-19, 
quanto menor é a renda 
familiar, maior é a chan-
ce dessa parcela da popu-
lação ter que sair de casa 
para trabalhar.

Realizada pelo Ensino 
Social Profissionalizante 
(Espro), o estudo já colheu 
18.855 entrevistas desde 
abril de 2020, com res-
postas de 18 estados, mais 
o Distrito Federal. Nesta 
etapa, a sétima onda do le-
vantamento, foram ouvidas 
1.463 pessoas entre junho e 
julho.

De acordo com a pes-
quisa, o percentual de en-
trevistados que está em 
regime de trabalho pre-
sencial atingiu pico no pa-
ís: 52%, ante 46% da etapa 
anterior (abril de 2021). 
Esse percentual era de 

apenas 11% no início da 
pandemia (abril de 2020).

A pesquisa mostra a for-
te influência da renda fami-
liar no trabalho presencial 
dos adolescentes e jovens: 
quanto menor a renda fami-
liar, maior a probabilidade 
de o jovem ser requisitado 
a trabalhando presencial-
mente.

A porcentagem dos 
solário vai caindo na me-
dida em que a renda fa-
miliar sobe: 55% (de um 
a dois salários mínimos), 
52% (dois a três salários 
mínimos), 45% (três a 
quatro salários mínimos) 

e 39% (de quatro a cinco 
salários mínimos). Acima 
de cinco, o percentual é 
de 40%.

No trabalho remoto, o 
inverso é verdadeiro: ape-
nas 18% dos jovens com 
famílias que recebem até 
um salário mínimo traba-
lham de casa, enquanto 
42% deles fazem teletraba-
lho em famílias com renda 
acima de cinco salários mí-
nimos. São Paulo é o esta-
do com maior número de 
jovens que fazem trabalho 
remoto (29%), ante 15% 
de Minas Gerais e 16% de 
Pernambuco.
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Produção de cerveja retoma ao  
patamar de 2014: 14,1 bi de litros

A pandemia de co-
ronavírus fez com 
que, em 2020, o 

mercado cervejeiro entrasse 
em alerta com receio de re-
gistrar queda no faturamen-
to, assim como outros seto-
res. Surpreendentemente, o 
setor registrou crescimento. 
De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Cerveja (CervBrasil), a 
produção nacional de cer-
veja subiu 2,9 pontos per-
centuais no ano passado, 
chegando a 14,1 bilhões de 
litros. Sendo assim, reto-
mou ao patamar de 2014, 
quando a bebida atingiu seu 
auge no país.

E como foi necessário o 
consumidor migrar da me-
sa do bar para o sofá da sa-
la, o número de brasileiros 
que apreciaram uma cerveja 
em casa saltou para 68,6% 
em 2020, ante os 64,6% 
de 2019, de acordo com a 
Kantar.

“Antes os brasileiros ti-
nham o hábito de consumi-
rem cervejas mais popula-
res nos bares e restaurantes, 
e, com o isolamento, as 
pessoas descobriram que 
o universo das cervejas es-
peciais é muito vasto, com 
isso decidiram experimen-
tar cervejas com rótulos 
diferenciados, expostas na 
gôndola do mercado ou 

nos aplicativos de delivery”, 
explica Scott Ashby, funda-
dor da cervejaria Ashby. A 
marca surgiu em 1993, na 
cidade de Amparo (SP) e é 
conhecida como a primeiro 
micro cervejaria do país.

Nesse período, a cultura 
cervejeira ainda não era tão 
avançada como é hoje, então 
os brasileiros só conheciam 
dois estilos: Pilsen e Mal-
zebier. Foi então que Scott 
decidiu lançar no mercado 
brasileiro a primeira cerveja 
Pale Ale. De coloração clara 
e alta fermentação, o estilo 
surgiu na Inglaterra, em me-
ados de 1640. “Hoje temos 
diversas opções de cervejas 
disponíveis no mercado, e 

nosso objetivo é justamente 
ser a porta de entrada para 
os consumidores que que-
rem conhecer o vasto uni-
verso cervejeiro e descobrir 
qual é o estilo que mais lhe 
agrada”, diz o empresário.

Por conta da pandemia, a 
Ashby teve de se adaptar, e, 
após mais de 20 anos, lan-
çou no ano passado sua loja 
virtual, onde comercializa, 
além de suas cervejas, kits e 
itens do universo cervejeiro. 
A ideia de criar a loja surgiu 
após as medidas restritivas, 
com o objetivo de atender 
as regiões que não possuem 
distribuidores da Ashby ou 
supermercados que as co-
mercializam. Outra alterna-

tiva foi vender growler com 
chopp direto da fábrica.

“Queremos garantir que 
o nosso consumidor consi-
ga adquirir nossas cervejas 
com segurança através de 
diferentes meios, e, ao mes-
mo tempo, manter a renda 
dos nossos distribuidores 
e funcionários.”, ressalta 
Ashby. Com 28 anos de his-
tória, a marca já conquistou 
12 prêmios internacionais 
e nacionais, e, nos últimos 
anos, tem apostado em 
cervejas produzidas com 
framboesa, cacau e pêssego 
- uma estratégia para atrair 
novos consumidores inte-
ressados em rótulos dife-
renciados. 

Como a Lei do 
Superendividamento 
pode criar geração de 
endividados?
Por Jayme Petra 
de Mello Neto.

O Brasil possui cer-
ca de 30 milhões 
de consumidores 

superendividados, segundo 
dados do Idec. Isso signifi-
ca que grande parte da po-
pulação possui mais dívidas 
– seja em financiamentos, 
empréstimos, via fundos 
empresariais ou de simples 
parcelamentos de cartões – 
do que pode arcar.

Visando minimizar esse 
problema, a nova Lei do Su-
perendividamento foi cria-
da com uma tese aparente-
mente positiva, com foco 
no estímulo à disciplina vol-
tada ao crédito responsável. 
Contudo, a aplicação de su-
as determinações pode não 
trazer o resultado esperado, 
mas sim consequências se-
veras para a economia na-
cional à longo prazo.

O principal objetivo des-
sa nova lei é estabelecer 
uma diretriz de cuidado na 
concessão de crédito, verifi-
cando o verdadeiro balanço 
entre a renda do cidadão 
com sua quantidade de dívi-
das. Em um primeiro olhar, 
aparenta ser uma ação váli-
da, mas, na verdade, não foi 
pensada de forma adequada 
à realidade do momento 
de tomada de crédito pe-
los consumidores, especial-
mente em momentos de 
crise econômica.

Um de seus principais 
problemas é a incapacida-
de de ter uma completa 
confiança na declaração 
do devedor, que é um dos 
novos requisitos da lei. O 
consumidor fará uma decla-
ração de capacidade de pa-
gamento no momento em 
que pedir o crédito. Mas, 
diante da dificuldade jurídi-
ca no acesso aos dados pro-
tegidos por sigilo bancário 
e outras informações finan-
ceiras, havendo somente os 
cadastros insuficientes na 
nova mecânica da Lei, co-
mo SPC/Serasa.

Para piorar, muitos des-
ses dados não estão em 
uma rede atrelada ao sis-
tema bancário oficial, mas 
sim em outros créditos de 
lojistas, que não estão com-
partilhados com os demais 
atores da concessão de cré-
ditos, o que pode infirmar a 
decisão de concessão.

Em segundo lugar, deve-
mos levar em consideração 
que muitos devedores não 
possuem apenas um tipo de 
dívida, mas sim um conjun-
to proveniente de diversas 
fontes que agravam sua si-
tuação. Um bom exemplo 
são os empreendedores 
que, em muitos casos, têm 
dívidas na pessoa jurídica 
muito maiores do que na 
pessoa física. E, num deter-

minado momento, poderá 
haver comunicação das dí-
vidas da pessoa jurídica à 
pessoa física.

Segundo suas normati-
vas, somente os credores 
com dívidas em âmbito de 
consumo poderiam ser so-
licitados para a negociação 
com os ritos da Lei, o que 
deveria atingir apenas uma 
porção das mais variadas 
formas de crédito. Porém, 
diante de variadas fontes 
de dívidas, o que podemos 
esperar é, na verdade, uma 
brecha para o encarecimen-
to e maior resistência na 
concessão do crédito, dado 
que os créditos, indepen-
dentes de sua natureza, são 
sempre encarados em um 
sistema coeso. Serão exigi-
das garantias mais robustas, 
que poucos consumidores 
têm a oferecer, o que pode 
gerar um efeito cascata na 
redução do consumo em 
âmbito nacional.

Toda concessão de cré-
dito impacta não apenas a 
instituição financeira de ca-
da consumidor, mas princi-
palmente o próprio Banco 
Central. Ainda, em casos de 
procedimentos que abran-
gem contratos antigos, os 
impactos serão sentidos 
em todo o país. Com um 
crédito mais caro – mes-
mo que discreto e pouco 
perceptível – haverá uma 
maior dificuldade de aces-
so, o que gerará diminuição 
da capacidade de consumo 
da população, diminuindo a 
demanda e forçando a redu-
ção da produção.

Mesmo diante de uma 
proposta aparentemente 
viável, ainda estamos li-
dando com uma lei muito 
nova e que foi criada em 
meio à uma série de outros 
projetos mais relevantes, o 
que fez com que ela per-
desse visibilidade para o 
debate necessário, tanto 
antes de sua publicação, 
como agora enquanto já 
vigente. É claro observar 
que foi pouco refletida, 
pois não levou em consi-
deração a situação real de 
endividamento já presente 
e, que será fator de influ-
ência na eficácia da lei.

Ainda não sentimos seus 
reais efeitos no curto prazo, 
mas com certeza, podem 
ser devastadores. Podendo, 
inclusive, criar inadimplen-
tes em um efeito contrário 
ao que pretendia – a toma-
da irresponsável de crédi-
to, sabendo o devedor que 
conta com um benefício pa-
ra eventual alívio de pressão 
financeira caso venha a se 
superendividar.

Jayme Petra de Mello Neto é advogado 
do escritório Marcos Martins 

Advogados e especialista em Direito 
cível e societário.

BemBrasil

Bem Brasil Alimentos acelera 
exportações de batatas pré-fritas

As batatas pré-fritas 
congeladas da Bem 
Brasil Alimentos já 

estão sendo saboreadas em 
outros países. Mesmo ten-
do enfrentado os desafios 
impostos pela pandemia da 
Covid-19, a indústria minei-
ra não apenas se manteve, 
pelo terceiro ano consecuti-
vo, na liderança no merca-
do nacional, como também 
decidiu acelerar os projetos 
de exportação. As vendas 
externas começaram com 
embarques mensais para a 
Bolívia, a partir de agosto 
de 2020. Em seguida, foi a 
vez de Uruguai e Estados 
Unidos receberem o prin-
cipal produto da empresa. 

Após um ano do início das 
comercializações interna-
cionais, os resultados são 
positivos, e a companhia es-
tima quadruplicar o volume 
exportado ainda em 2021.

O projeto ainda está em 

fase inicial, mas a expec-
tativa é de manter a curva 
de expansão das vendas 
externas do produto, de 
modo que as exportações 
representem 10% do fa-
turamento total da Bem 

Brasil até 2026. Para isso, 
além da ampliação dos em-
barques, a Bem Brasil está 
em processo de abertura de 
novos mercados, segundo 
o gerente de Exportação, 
Walter Takano. Entre eles, 
estão Paraguai, Peru e Ar-
gentina. “Iniciamos nossas 
negociações de comércio 
exterior há cinco anos, com 
o envio de flocos de batata 
para o Japão. Depois, abri-
mos uma frente de vendas 
do mesmo produto para o 
Paraguai. Mas foi somente 
agora, em meados de 2020, 
que começamos a exportar 
nossas batatas pré-fritas 
para Bolívia, Uruguai e Es-
tados Unidos”, detalha. 

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444
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Papirona Comércio de Papéis Ltda. - CNPJ nº 62.701.792/0001-89 - NIRE 35.200.995.161 - Ata de Reunião Ordinária entre 
Sócios - Data/Hora e Local - Aos 16/08/2021, às 16h, na sede da sociedade, Rua Laguna, nº 1.113, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 
04728- 002. Convocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, 
§ 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes, conforme assinatura ao final do presente instrumento. Presentes: 
Ercilia Gianini Gomes, RG nº 5.689.188-X SSP/SP, CPF n° 102.180.258-15, residente na Rua João Teizen Sobrinho, nº 393, Jardim 
Santa Helena - Interlagos, São Paulo/SP, CEP 04773-080; Marco Aurelio Sequeira Pinto, RG n° 20.184.764-4 SSP/SP, CPF n° 
132.143.848-64, residente na Rua Roque de Abreu Bolina, nº 145 - G 13, Vila Inglesa, Sorocaba/SP, CEP 18108-603 e Antonio José 
Sequeira Pinto, RG n° 6.394.488-1 SSP/SP, CPF n° 013.935.438-71, residente na Rua Dona Maria Augusta Rolim Loureiro, nº 47, 
Granja Julieta, São Paulo/SP, CEP 04722-010. Composição da Mesa - Presidente: Marco Aurelio Sequeira Pinto, e como Secretá-
rio: Antonio Jose Sequeira Pinto. Ordem do Dia - Ordem do Dia - Consoante à cláusula 4ª do contrato social, os sócios resolvem 
reduzir o capital social no valor de R$ 250.000,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil,  e que a redução será feita 
mediante extinção das cotas da sócia Ercilia Gianini Gomes, que retira-se da sociedade. Com a retirada da sócia o capital social 
tornou-se excessivo em relação ao objeto da sociedade, de modo que o capital social atual de R$ 500.000,00, passará a ser de R$ 
250.000,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social 
será realizada restituindo-se a parte das cotas da sócia retirante através de cessão de direito da escritura firmada em 25.10.2019, 
do 9º. Tabelião de notas de SP, Livro 11.085 - página nº 101, relativamente aos apartamentos 122 e 136 da torre 1 e apartamentos 
104 e 114 da torre 2 descritos, nesse instrumento. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Após exame e 
discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por 
este se apresentar excessivo em relação ao objeto da sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata. - Terminados os trabalhos, 
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. 
Presidente - Marco Aurelio Sequeira Pinto; Secretário - Antonio Jose Sequeira Pinto. São Paulo, 16/08/2021. Ercília Gianini 
Gomes, Antonio José Sequeira Pinto, Marco Aurélio Sequeira Pinto.

BUCANAS - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 27.839.323/0001-20

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$
Ativo 31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
Circulante

Caixa e Bancos 858 858
Dividendos a Receber 8.710.020 6.560.268
Outros Créditos a Receber 5.138.846 5.116.575

Total do Circulante 13.849.723 11.677.700
Não Circulante

Investimentos
Investimentos - ALTSA 288.972.373 331.673.621
Investimentos - Portal 1866 6.897.889 6.918.997
Outros Investimentos 868.210 868.210
Outros - (Deságio) - (17.430.140)

Total do Não Circulante 296.738.472 322.030.688
Total do Ativo 310.588.195 333.708.388
Passivo 31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
Circulante

Obrig. Sociais e Fiscais 15.346 13.543
Mútuos com Acionistas 4.911.187 3.498.819

Total do Circulante 4.926.534 3.512.362
Patrimônio Líquido

Capital Realizado 19.153.600 19.153.600
Reservas

Reserva Legal 4.881.864 4.881.864
Reserva de Lucros a Realizar 74.743.857 258.830.523
Reserva Especial de Lucros 199.021.406 -
Reserva de Reavaliação Reflexa - 9.258.246
Total de Reservas 278.647.126 272.970.633

Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexo 7.860.935 38.071.793
Lucros ou Prejuízos Acumulados - -

Total do Patrimônio Líquido 305.661.662 330.196.026
Total do Passivo 310.588.195 333.708.388

 Demonstração dos Resultados dos Exercícios
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$

Ganhos(perdas) Equiv. Patr. 13.359.664 45.398.289
Despesas Administrativas (1.396.571) (1.433.106)
Despesas Financeiras (73) (80)
Despesas Tributárias - (2.998)
Despesas não Operacionais - -
Outras Receitas Operacionais - 30.000
Resultado Operacional Líquido 11.963.020 43.992.105
Result. Antes do Imposto de Renda e CSLL 11.963.020 43.992.105
Lucro Líquido do Exercício 11.963.020 43.992.105

 Demonstração dos Lucros Acumulados dos Exercícios
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$

Saldo no início do período - -
Lucro líquido do período 11.963.020 43.992.105
Reversão da Reserva de Lucros a Realizar 23.716.667 -
Ajustes de Exercícios Anteriores 26.688.386 -
Distribuição de dividendos aos acionistas (23.716.667) (14.333.333)
Transferência para Reserva de Lucros a Realizar (19.325.703) -
Transferência para Reserva de Especial de Lucros (19.325.703) (29.658.772)
Saldo no final do período - -

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 - Em R$: 1- Sumário de práticas contábeis: A) Ativo Cir-
culante: está sendo apresentado pelos valores de realização. B) Ativo Não Circulante 
- Investimentos: As participações societárias em Empresas Coligadas são ajustadas 
pelo método de equivalência patrimonial. C) Demonstração do Resultado: As receitas 
e despesas são registradas pelo regime de competência. D) Demonstração do Fluxo de 
Caixa- O método de apresentação da DFC é o Método Indireto.
2- Investimentos
Investimentos em Coligadas / 
Controladas ALTSA Portal 1866
Data Base de Avaliação 31/12/2020 31/12/2020
Percentual de Participação 16,67% 100,00%
Capital Social 585.000.000 4.483.387
Patrimônio Líquido 1.733.487.540 6.897.889
Espécie de Ações Ordinárias Nominativas Ordinárias Nominativas
Histórico ALTSA Portal 1866 Total

R$ R$ R$
Saldos em 01/01/2019 323.334.127 6.940.464 330.274.591
Equivalência Patrimonial 45.419.756 (21.467) 45.398.289
Dividendos Intermediários Recebidos Ex 2019 (4.167.500) (4.167.500)
Dividendos Propostos Ex 2019 (6.560.268) (6.560.268)
Reversão Ajuste de Avaliação Patrimonial 
 Reflexo (26.352.494) (26.352.494)
Saldos em 31/12/2019 331.673.621 6.918.997 338.592.618
Equivalência Patrimonial 13.380.771 (21.108) 13.359.664
Dividendos Recebidos Exercício anterior 
 de 2019 (19.553.910) (19.553.910)
Dividendos Propostos Ex 2020 (8.710.020) (8.710.020)
Redução de dividendos propostos do 
exercício de 2019 2.392.768 2.392.768
Reversão Ajuste de Avaliação Patrimonial 
  Reflexo (30.210.858) (30.210.858)
 Saldos em 31/12/2020 288.972.373 6.897.889 295.870.262
 Outros Investimentos

LICTISA

S.A. 
Pernambuco 

FACTORY

Deságio 
Agro  

Indl. Tabu
Total  

R$
 Saldos em 01/01/2019 868.209 1 (17.430.140) (16.561.930)
 Saldos em 31/12/2019 868.209 1 (17.430.140) (16.561.930)
 Saldos em 31/12/2020 - Nota (1) 868.209 1 - 868.210
Total Investimentos em 31/12/2019 322.030.688
Total Investimentos em 31/12/2020 296.738.472

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em R$
Reseservas de Lucros Ajuste de Aval.

Histórico
Capital

Realizado
Reserva

Legal A Realizar
Especial de 

Lucros
Res. Reaval.

Reflexa
Patrimonial 

Reflexo
Lucros (Prej.)

Acumulados
Totais

R$
Saldos em 01/01/2019 19.153.600 4.881.864 229.171.751 9.258.246 64.424.287 - 326.889.748
Dividendos (14.333.333) (14.333.333)
Reversão Ajuste de Aval. Patr. Reflexo (26.352.494) (26.352.494)
Result. Líquido do Exercício 43.992.105 43.992.105
Apropriação para Reserva de Lucros a Realizar - - 29.658.772 - - - (29.658.772) -
Saldos em 31/12/2019 19.153.600 4.881.864 258.830.523 - 9.258.246 38.071.793 - 330.196.026
Reversão de Reserva de Lucros (23.716.667) 23.716.667 -
Reclassificação p/Reserva Especial de Lucros - saldo exercício 2015 (87.170.189) 87.170.189 -
Reclassificação para Reserva Especial de Lucros referente as
 parcelas excedentes aos dividendos obrigatórios:
 - do Exercício de 2016 (6.054.903) 6.054.903 -
 - do Exercício de 2017 (19.114.277) 19.114.277 -
 - do Exercício de 2018 (45.360.281) 45.360.281 -
 - do Exercício de 2019 (21.996.053) 21.996.053 -
Ajustes de Exercícios Anteriores- Baixa Reserva Reavaliação Reflexa (9.258.246) 9.258.246 -
Ajustes de Exercícios Anteriores- Baixa Deságio Agro Indl Tabu 17.430.140 17.430.140
Dividendos pagos no exercício (23.716.667) (23.716.667)
Reversão Ajuste de Aval. Patr. Reflexo (30.210.858) - (30.210.858)
Result. Líquido do Exercício 11.963.020 11.963.020
Apropriação para Reserva de Lucros a Realizar 19.325.703 (19.325.703) -
Apropriação para Reserva Especial de Lucros - - - 19.325.703 - - (19.325.703) -
Saldos em 31/12/2020 19.153.600 4.881.864 74.743.857 199.021.406 - 7.860.935 - 305.661.662

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$

Atividades Operacionais reclassificado
Resultado do exercício 11.963.020  43.992.105 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades operacionais geradas

Resultado da Equivalência Patrimonial  (13.359.664) (45.398.289)
Dividendos recebidos de sociedades investidas 19.553.910 4.167.500 
Ajustes de Exercícios Anteriores pelas Baixas 26.688.386 -
de Deságio e da Reserva de Reavaliação Reflexa

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber  (2.172.023) 3.646.965 
Aumento (Redução) de impostos a pagar 1.804 (1.890)
Aumento (Redução) de obrigações e encargos 
 sociais a pagar                -  7.838 
Aumento (Redução) de contas a pagar 1.412.368 1.358.836 

Caixa Líquido gerado pelas Atividades 
 Operacionais 44.087.801 7.773.066 
Atividades de Investimentos 

Redução de Dividendos propostos do exercício 
 anterior  (2.392.768)
Distribuição de Dividendos  (23.716.667) (14.333.333)
Dividendos Propostos 8.710.020 6.560.268 
Baixa Deságio anterior ao ano de 2010  (17.430.140)

Atividades de Financiamentos
Baixa da Conta Reserva de Reavaliação Reflexa  (9.258.246) -

Caixa Líquido gerado pelas Atividades de 
 Investimentos e Financiamentos  (44.087.801)  (7.773.066)
Total das Disponibilidades Líquidas geradas - -

Saldo do Caixa no Início do Período 858 858 
Saldo do Caixa no Fim do Período 858 858 

Aumento (Redução) Líquido nas Disponibilidades  - -

Nota 1 - O registro contábil do Deságio da Agro Industrial Tabu S.A., foi baixado em 
31/12/2020 em contrapartida de Ajustes de Exercícios Anteriores, por se referirem 
quando da cisão ocorrida em 2010. 3 - Patrimônio Líquido: (a) Capital Social: O 
Capital Social em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, de R$ 19.153.600,33 (deze-
nove milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos reais e trinta e três centa-
vos), representado por 450.000.000 (quatrocentos e cinquenta milhões) de ações 
nominativas,sem valor nominal. (b) Reserva Legal: Apresenta sua constituição no 
valor de R$ 4.881.863,82 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e 
sessenta e três reais, e oitenta e dois centavos). (c) Reserva de Lucros a Realizar e 
Reserva Especial de Lucros: Em 31/12/2020 foi realizada a reclassificação dos valo-
res das parcelas excedentes dos dividendos obrigatórios que se encontravam classifi-
cados na Reserva de Lucros a Realizar do saldo de 2015, e dos exercícios 2016, 2017, 
2018 e 2019, para a conta constiuída de Reserva Especial de Lucros. Dessa forma, o 
saldo existente em 31/12/2020 da Reserva de Lucros a Realizar representa somente as 
parcelas de dividendos obrigatórios não realizados financeiramente.

Reserva de Lucros a Realizar
Saldo em 31/12/2019 258.830.523
Movimentação no exercício de 2020
Reversão para Lucros Acumulados de Dividendos pagos referentes ao 
 exercício anterior (23.716.667)
Reclassificação p/Reserva Especial de Lucros - saldo exercício 2015 (87.170.189)
Reclassificação p/Reserva Especial de Lucros referente as parcelas 
 excedentes aos dividendos obrigatórios:
 - do Exercício de 2016 (6.054.903)
 - do Exercício de 2017 (19.114.277)
 - do Exercício de 2018 (45.360.281)
 - do Exercício de 2019 (21.996.053)
Apropriação referente a parcela de dividendos obrigatórios não 
 realizada financeiramente no exercício de 2020 19.325.703
Saldo em 31/12/2020 74.743.857

Reserva de Especial de Lucros
Saldo em 31/12/2019 -
Movimentação no exercício de 2020
Reclassificação da Reserva de Lucros a Realizar, do saldo existente 
 em 31/12/2015 87.170.189
Reclassificação da Reserva de Lucros a Realizar referente as parcelas 
 excedentes aos dividendos obrigatórios:
 - do Exercício de 2016 6.054.903
 - do Exercício de 2017 19.114.277
 - do Exercício de 2018 45.360.281
 - do Exercício de 2019 21.996.053
Apropriação referente a parcela dos lucros excedente aos dividendos 
 obrigatórios no exercício de 2020 19.325.703
Saldo em 31/12/2020 199.021.406

(d) Reserva de Reavaliação Reflexa: O saldo existente em 31/12/2019 de R$ 

9.258.246,42, referente a Agro Industrial Tabu S.A. proveniente de ativos cuja cisão 
ocorreu em 2010, foi totalmente baixado em 31/12/2020 em contrapartida de Ajustes 
de Exercícios Anteriores. (e) Ajuste de Avaliação Patrimonial - Reflexo: Refere-se ao 
reflexo do ajuste de avaliação patrimonial de ALTSA. Em 31/12/2019 apresentava o 
saldo de R$ 38.071.792,98. Em 2020 foi revertido o valor de R$ 30.210.857,54, com 
contrapartida com a conta de investimento, em consonância ao ajuste feito pela ALT-
SA, apresentando o saldo em 31/12/2020 de R$ 7.860.935,44. (f) Lucros / Prejuízos 
Acumulados: Apresentou a seguinte movimentação em 2020.
Saldo em 31/12/2019 -
Lucro líquido do período 11.963.020
Reversão da Reserva de Lucros a Realizar 23.716.667
Ajustes de Exercícios Anteriores - Deságio Agro Indl. 17.430.140
Ajustes de Exercícios Anteriores - Reserva de Reavaliação Reflexa 9.258.246
Distribuição de dividendos aos acionistas (23.716.667)
Subtotal em 2020 38.651.406
Transf. p/Reserva de Lucros a Realizar-parcela de dividendos 
obrigatórios  
 não realizada financeiramente em 2020 (19.325.703)
Transf. p/Reserva Especial de Lucros - parcela de lucros excedente 
 aos dividendos obrigatórios em 2020 (19.325.703)
Saldo em 31/12/2020 -

Ricardo Frederico Souza da Silva - Contador 
CRC-RJ 046488/O-5 - CPF 204.908.877-91
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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

Extrato da ARCA. 1. Data, Hora e Local: No dia 25/05/21, às 8h, por videoconferência. 2. Convocação: Realizada mediante 
envio de correspondência eletrônica aos membros do Conselho de Administração da Cia. ou VLI, nos termos do Art. 13 de seu 
Estatuto Social. 3. Presença e Instalação: Participaram os conselheiros Srs. Luciano Siani Pires, Ivan Malekzadeh Fadel, Fa-
biano de Carvalho Filho, Bruno Henrique Lopez Lima, Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui e Rafael de Oliveira Morais. Presente 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi declarada instalada a presente reunião nos termos do Art. 13 
do Estatuto Social da Cia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que escolheu a Sra. Joyce 
Andrews da Costa para secretariar a reunião. 5. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente reunião tinha 
por finalidade apreciar dentre outros temas, as pautas de Governança. 6. Desenvolvimento e Deliberações: Foi apresentado 
aos Conselheiros a indicação do seguinte membro de Comitê de Assessoramento não estatutário, pela Mitsui & Co. Ltd.: Sr. 
Soichi Nishihara, japonês, casado, administrador, RNM V542947-S, com endereço profissional na Av. Paulista, 1842 - 23º -Torre 
Norte, SP - Brasil como membro suplente no Comitê Financeiro, que tomará posse no exercício das funções após autorização do 
Ministério da Justiça Brasileiro.  7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e achada conforme, foi assinada em livro próprio por todos 
os Conselheiros presentes. SP, 25/05/21. Joyce Andrews da Costa - Secretária da Mesa. JUCESP sob o nº 321.483/210-2 em 
05/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

AGE realizada em 23/08/2021. 1. Data, Hora e Local: Aos 23/08/21, às 18h, ocorreu a AGE da VLI S.A. (“Cia.”), realizada de 
forma digital, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos dos Artigos 121, § único, e 124, § 2º - A, da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), regulamentados pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/20 (“IN DREI nº 81”). 2. 
Convocação, Presença e Quórum: Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei das S.A., 
por estarem presentes, por conferência eletrônica, os acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme 
registros e assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Verificado, portanto, quórum suficiente 
para a instalação desta Assembleia Geral e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor 
Presidente da Cia., Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior e a Gerente Geral de GRC, Sra. Joyce Andrews da Costa. 3. Mesa: Assumiu 
a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Joyce Andrews da Costa para secretariá-lo. 
4. Ordem do Dia: Apreciar a renúncia e realizar a eleição de membros do Conselho de Administração da Cia., por indicação do 
acionista FI-FGTS. 5. Deliberações: Devidamente instalada a Assembleia, discutidos os temas e prestados os esclarecimentos 
necessários, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer condição ou reservas: 5.1. Consignar a 
renúncia da Sra. Fernanda Martins Viana ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Cia., formalizada 
nesta data mediante Termo de Renúncia enviado à Cia. e arquivado em sua sede. A conselheira retirante deixa de exercer suas 
funções estatutárias perante o Conselho de Administração da Cia. na data constante no respectivo Termo de Renúncia, tendo os 
acionistas expressado votos de agradecimentos pelos serviços prestados à Cia. durante o exercício do cargo. 5.2. Tendo em vista 
a vacância do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Cia. com a renúncia disposta no item retro disposto, 
eleger o Sr. João Gustavo Haenel Neto, brasileiro, casado, economista, RG 28.191.527-1, SSP/SP, CPF 287.397.148-70, com 
endereço profissional SAUS Quadra 3 Blc E 9 And - Matriz I, Asa Sul, Brasília/DF, para o cargo de membro suplente do Sr. Pedro 
Duarte Guimarães do Conselho de Administração da Cia., nos termos do respectivo Termo de Posse a ser lavrado em livro próprio, 
o qual conterá a declaração de desimpedimento, conforme legislação aplicável e por meio do qual ficará investido dos poderes 
necessários para o exercício das suas funções, tendo prazo de gestão unificado com os demais conselheiros anteriormente 
eleitos, qual seja: até a próxima AGO que aprovar as contas da Cia. referentes ao exercício social findo em 31/12/21. 5.2.1. Na 
oportunidade, o membro do Conselho de Administração ora eleito declarou sob as penas da Lei, para fins do disposto nos §§1º 
a 4º do art. 147 da Lei das S.A., e, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: a) não 
está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; b) tem reputação ilibada; e c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Cia., e 
não tem, nem representa interesses conflitantes com o da Cia., conforme Termo de Posse lavrado no livro próprio da Cia. 5.2.2. 
A Cia. manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros requisitos 
normativos/legais do conselheiro ora eleito, em cumprimento ao Art. 147 da Lei das S.A.. 5.3. Tendo em vista a renúncia e eleição 
retro mencionadas, a composição consolidada de membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração 
da Cia. passa a ser a que se segue: Conselho de Administração da VLI S.A.: Titular: Luciano Siani Pires - Presidente do 
Conselho de Administração; Fabiano de Carvalho Filho; Ivan Malekzadeh Fadel; Marcos Pinto Almeida; Bruno Henrique Lopez 
Lima; Takeshi Mitsui; Pedro Duarte Guimarães. Suplente: Viktor Nigri Moszkowicz; Vitor Ribeiro Vieira; Márcio Felipe Milheiro 
Aigner; Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti; Ronald José Paz Vargas; Naoya Kubo; João Gustavo Haenel Neto. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da AGE, dos quais se lavrou a presente ata, em 
forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Joyce Andrews da Costa – Secretária. Acionistas Presentes: 
Vale S.A.; Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço– FI-FGTS; Mitsui & Co., Ltd.; Brookfield Brazil 
Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings L.P e BNDES Participações S.A – 
BNDESPAR. SP, 23/08/2021. Joyce Andrews da Costa - Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 431.819/21-0 
em 01/09/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Três perguntas: a reunião do Copom desta semana e a Selic
Por Jorge Priori

Semana de reunião 
do Comitê de Políti-
ca Monetária (Co-

pom). Nas últimas quatro 
reuniões, quatro aumentos 
da Selic, que saiu de 2% em 
março para 5,25% em agos-
to. Na última ata, o Banco 
Central anteviu uma alta 
de 1 ponto percentual pa-
ra esta reunião, o que faria 
a Selic passar para 6,25% 
ao ano. Cabe lembrar que, 
para agosto, a previsão do 
próprio Banco Central era 
de um aumento de 0,75 
ponto percentual, mas dado 
o atual cenário econômico, 
o banco teve que ir além e 
aumentar a Selic em 1 pon-
to percentual.

O IPCA de agosto, di-
vulgado em setembro, foi 
de 0,87%, a maior variação 
para um mês de agosto 
desde 2000 (1,31%). No 
ano, a inflação acumula al-
ta de 5,67%, e nos últimos 
12 meses, alta de 9,68%. 
Segundo o último Boletim 
Focus, o mercado espera 
para 2021 uma Taxa Selic 
de 8,25% e um IPCA de 
8,35%. Para 2022, a expec-
tativa é de 8,50 e 4,10%, 
respectivamente.

Conversamos com Luis 
Otavio Leal, economis-
ta-chefe do Banco Alfa, 
sobre as perspectivas do 
banco para esta reunião, a 
piora das expectativas para 
2021 e 2022, e o que es-
perar da Selic e da inflação 

até o final de 2021.

Na ata de sua última 
reunião, o Copom ante-
viu um aumento da Taxa 
Selic de 1 ponto percen-
tual para esta reunião. 
Qual a expectativa do 
Banco Alfa?

A nossa expectativa já era 
de um aumento de 1 p.p. 
(de 5,25% para 6,25%) an-
tes da fala de 3ª feira de Ro-
berto Campos. Portanto, a 
indicação do presidente do 
BC apenas reforçou a nossa 
expectativa inicial.

As expectativas de in-
flação e da Taxa Selic 
para 2021 e 2022 estão 
sendo constantemente 
revisadas para cima nas 

últimas semanas. O que 
tem levado a essa piora e 
o que deveria ser feito pa-
ra reverter este quadro?

Bem, apesar de não ter-
mos alterado a Selic esperada 
para a reunião de setembro, 
acabamos mudando o nível 
esperado tanto para o final 
de 2021 (de 7,5% para 8%), 
quanto para 2022 (de 7,75% 
para 8,75%). Considerando 
os motivos que nos levaram 
a mudar as nossas projeções, 
podemos dizer que as últi-
mas surpresas inflacionárias, 
principalmente o IPCA de 
agosto, puxaram para cima as 
projeções para inflação neste 
ano, o que, via inércia, acaba 
pressionando as expectativas 
de inflação para 2022, tor-
nando a tarefa de desinflação 

por parte do BC mais difícil.
Tanto que, apesar de ter-

mos elevado a projeção do 
IPCA de 2021 de 8% para 
8,20%, mantivemos a pro-
jeção para 2022 em 4,1%, 
exatamente porque espera-
mos que o BC acabe elevan-
do mais os juros do que 
no nosso cenário anterior, 
caso contrário teríamos que 
subir as projeções de 2022 
também.

Outro fator que torna 
difícil a redução da pro-
jeção da inflação em 2022 
é a questão fiscal. Quanto 
pior for o cenário fiscal ou 
mais apertada é a política 
monetária, ou teremos mais 
inflação ou uma mistura das 
duas. Por enquanto, o mer-
cado parece estar precifi-

cando a última opção.

Nós ainda teremos out-
ras duas reuniões do Co-
pom em 2021 (outubro e 
dezembro). Qual a expec-
tativa do Banco Alfa para a 
inflação e a Selic no último 
trimestre de 2021?

Para a reunião de outu-
bro a expectativa é de uma 
nova alta de 1 p.p., o que 
levaria a Selic para 7,25%. 
Já para dezembro projeta-
mos uma desaceleração do 
ritmo para 0,75 p.p., com 
a Selic fechando 2021 em 
8%. Já para inflação, pro-
jetamos um IPCA acumu-
lado no 4º trimestre em 
1,40% (0,50% em outu-
bro, 0,35% em novembro 
e 0,50% em dezembro).

Anbima mostra propostas sobre agentes autônomos de investimento
Sugestões foram encaminhadas à CVM

Foi enviado na últi-
ma sexta-feira (17), 
sugestões à audiên-

cia pública da Comissão de 
Valores Mobiliário (CVM) 
sobre as novas regras pa-
ra agentes autônomos de 
investimento e para trans-
parência na distribuição 
de produtos financeiros. 
O texto apresentado pelo 
regulador estava em linha 
com as propostas feitas 
pela Associação Brasileira 
das Entidades do Mercado 
Financeiro (Anbima) em 
2019, na audiência concei-
tual sobre as atividades des-
ses players.

Para a minuta A, que al-

tera a Resolução 16 e trata 
dos agentes autônomos, in-
dicamos que esses players 
devem seguir o suitability 
(processo de análise de per-
fil do investidor) da insti-
tuição intermediária a qual 
estão vinculados. Sugeri-
mos, ainda, a limitação das 
responsabilidades das casas 
em relação a agentes não 
exclusivos. Ou seja, o pro-
fissional é responsável por 
adotar seus próprios con-
troles, já que ele atua com 
diferentes instituições.

Em relação aos docu-
mentos publicitários, inclu-
ímos a necessidade de que 
as instituições aprovem os 

materiais preparados pelos 
agentes exclusivos – já que 
cabe às casas a responsabili-
dade em relação ao que es-
ses profissionais divulgam. 
No caso dos não exclusivos 
(aqueles que atuam com vá-
rias casas), a preparação e 
divulgação dos materiais de 
divulgação de investimen-
tos cabe a eles próprios.

A proposta enviada pe-
la Associação contempla 
a possibilidade de que os 
agentes autônomos possam 
exercer outras atividades fi-
nanceiras utilizando o mes-
mo CNPJ – por exemplo, 
atuar como corretores de 
seguros ou corresponden-

tes bancários –, desde que 
elas não sejam conflitantes 
e que o distribuidor tam-
bém permita essa possibili-
dade.

Transparência

A minuta B da CVM traz 
mudanças para a Resolução 
35, que trata da intermedia-
ção de produtos financei-
ros. Uma delas é a publica-
ção, nos sites das casas, das 
formas de remuneração dos 
agentes de distribuição – 
nossa sugestão é que sejam 
divulgados intervalos de 
remuneração ou uma taxa 
máxima permitida de acor-

do com o produto.
Também pedimos que, 

em caso de mudanças na 
política das casas, esse do-
cumento possa ser atualiza-
do em até cinco dias (e não 
no mesmo dia, como trouxe 
o regulador) e que o prazo 
de implementação da medi-
da seja de seis meses após 
a publicação da regra – em 
vez dos 30 dias que consta-
vam na minuta.

Outro item apresentado 
pela CVM foi a publicação 
de um extrato trimestral, 
para os investidores, com 
a remuneração recebida 
pelos intermediários pela 
distribuição para cada tipo 

de investimento, incluindo 
a parcela correspondente 
à remuneração do agente 
autônomo. Nossa proposta 
é que essa divulgação seja 
feita anualmente, seguindo 
as melhores práticas adota-
das por mercados interna-
cionais, como o europeu, e 
que a definição sobre como 
serão mostrados os valores 
seja feita pela autorregula-
ção da Anbima. Pedimos, 
ainda, para estender o pra-
zo de implementação da 
medida para um ano, consi-
derando todas as mudanças 
que as casas deverão colo-
car em prática nos próxi-
mos meses.



7Monitor Mercantil   l  Terça-feira, 21 de setembro de 2021 Financeiro

Realização / Produção: Patrocínio:

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E BANCO BTG PACTUAL APRESENTAM

Crise da Evergrande pode afetar exportação de minério
Setor de construção civil da China está desacelerando

A segunda-feira foi 
bastante movimen-
tada com a notícia 

vinda da China que a Ever-
grande Real Estate, gigante 
do setor de incorporação 
imobiliária no país asiático, 
contabiliza dívidas superio-
res a US$ 300 bilhões.

Se a empresa não pagar 
os vencimentos desta se-
mana, como teme o merca-
do, os contratos comerciais 
que o Brasil tem com o país 
poderão ser prejudicados. 
Além disso, sempre há risco 
de contaminação nos mer-
cados globais. Apesar dessa 
possibilidade ser ainda vista 
como remota. 

Notícia divulgada pe-
la France Press, informou 
que um empresário do se-
tor imobiliário de Xangai 
perdeu nesta segunda-feira 
mais de US$ 1 bilhão em 

consequência dos temores 
de um possível colapso da 
Evergrante, o que ilustra o 
tamanho do problema se 
realmente a empresa der ca-
lote.

A Evergrande perten-
ce ao Evergrande Group, 
um conglomerado privado 
com ativos estimados em 
2,3 trilhões de iuanes (R$ 
1,9 trilhão ou US$ 360 bi-
lhões), com vendas anuais 
de 700 bilhões de iuanes 
(R$ 580 bilhões ou US$ 108 
bilhões), e atuação nos seto-
res de automóveis, tecnolo-
gia e saúde, entre outros

A reportagem do Moni-
tor Mercantil reuniu opi-
niões de dois especialistas 
do mercado financeiro 
sobre o impacto que essa 
notícia vinda da China po-
de provocar por aqui. Jan-
sen Costa, sócio-fundador 

da Fatorial Investimen-
tos, explica que a crise da 
Evergrande basicamente 
mostra a desaceleração do 
setor de construção civil 
na China, o que impacta 
na exportação de minério 
de ferro que o Brasil faz 
para o país. 

“Esse impacto faz a de-
manda de minério de ferro 
cair, consequentemente cai 
também o preço do miné-
rio de ferro, o que faz com 
que entre menos dólar no 
país. Se a empresa for es-
tatizada, em teoria, diminui 
os riscos do mercado. Co-
mo ninguém sabe ainda, há 
um grau de incerteza muito 
grande, o que faz com que 
mercado sofra muito nesse 
início de semana. É impor-
tante saber como o governo 
chinês vai lidar com esse de-
safio”, avalia.

Queda de ativos

Diversos ativos caíram 
nesta segunda-feira, espe-
cialmente a Vale. “Também 
vimos a alta do dólar mo-
tivada pelo fortalecimento 
da moeda em relação a ou-
tras moedas internacionais, 
além da diminuição da re-
lação de troca com o exte-
rior no Brasil aumentando a 
necessidade de dólar e tor-
nando a moeda mais forte”, 
disse Jansen Costa.

Segundo ele, nenhum 
papel específico subiu, ex-
ceto Copel (Companhia 
Paranaense de Energia) que 
anunciou a distribuição de 
dividendos. “O principal 
motivo é o caso Evergran-
de e as bolsas caindo fora 
do país”. Ele explica que 
as incertezas nesse caso da 
empresa chinesa tornam a 

previsibilidade menor e os 
investidores preferem ven-
der. Com isso, a Bolsa fez a 
mínima do ano, o que mos-
tra dificuldade de se ganhar 
dinheiro com renda variável 
nesse ano. 

João Beck, economista e 
sócio da BRA, lembra que 
China é um dos principais 
importadores de matéria-
prima local. “O caso Ever-
grande não só diminui a de-
manda pelo produto local 
como ainda derruba o preço 
de commodities prejudican-
do nossa balança comercial 
com o resto do mundo”, 
alerta o economista.

Mineradoras e siderúrgicas

Segundo Beck, o impac-
to é principalmente sobre 
mineradoras e siderúrgicas. 
Mas uma eventual desacele-

ração chinesa diminui tam-
bém o crescimento local 
que vinha numa crescente 
depois da recuperação da 
segunda onda da Covid. 
“Esse é o grande mistério. 
Os números das empre-
sas chinesas são difíceis de 
avaliar. Falta informação e 
transparência”, analisa.

Sobre o risco de conta-
minação mundial por conta 
da Evergrande, Beck afirma 
que o risco ainda é baixo e 
que a empresa tem um valor 
de ativos acima de suas dívi-
das. “Mesmo que não ocor-
ra uma queda generalizada 
global dos ativos, podemos 
esperar que o próprio pro-
cesso de desalavancagem 
forçada da economia chine-
sa gere menos crescimento 
por lá e menor demanda 
por nossa matéria-prima lo-
cal”, acredita o economista.

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.
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FC-MAX - PROMOTORA DE VENDAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.628.351/0001-90

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/ 2019 e 2018 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 /12/2019 e 2018 (Em MR$)BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 e 2018 (Em MR$) DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 e as correspondentes Demonstração do Resultado, das Mutações do Patri-
mônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 31/03/2020.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 1.550 1.851
Caixa e equivalente de caixa 4 170 86
Aplicações financeiras 5 - 1.322
Impostos e contribuições a compensar 368 420
Outros créditos 6 1.012 23
Não Circulante 352 17.523
Créditos tributários 8 9.915 8.596
(-) Provisão para perda de créditos tributários (9.915) -
Depósitos judiciais 352 136
Investimentos - 1.000
Imobilizado - 549
Intangível 7 7.242 7.242
(-) Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) (7.242) -
Total do Ativo 1.902 19.374
Passivo e Patrimônio Líquido 1.902 19.374
Circulante 961 3.897
Impostos e contribuições a recolher 765 941
Pessoal e encargos sociais a pagar 168 595
Contas a pagar 28 90
Créditos diversos 9 - 2.271
Não Circulante 367 -
Contingências trabalhistas 11 367 -
Patrimônio líquido 574 15.477
Capital social 14 42.945 37.765
Prejuízos acumulados (42.371) (22.288)

Nota 2019 2018
Receita líquida de serviços: 2.936 4.580
. Receita bruta de serviços 3.423 5.395
. Impostos sobre serviços (177) (270)
. PIS e COFINS (310) (545)
Receitas (despesas) operacionais (24.170) (10.578)
. Despesas de pessoal (4.733) (4.569)
. Demais despesas administrativas 10 (4.446) (5.994)
. Despesas tributárias (128) (109)
. Provisões para contingências (367) -
. Provisões para perdas em ativos (17.156) -
. Outras receitas operacionais 3.493 262
. Outras despesas operacionais (833) (168)
Resultado operacional (21.234) (5.998)
. Receitas financeiras 71 73
. Despesas financeiras (238) (214)
Resultado financeiro (167) (141)
Resultado antes do IR e da contribuição social (21.401) (6.139)
Ativo fiscal diferido (IR e contribuição social) 1.318 1.485
Prejuízo no exercício (20.083) (4.654)
Quantidade de ações: 41.032.708 34.532.512
Prejuízo por lote de mil ações - R$ (0,49) (0,13)

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Resultado antes do IR e da contribuição social (21.401) (6.139)
Depreciação e amortização 45 1.227
Baixa do ativo imobilizado 514 -
Provisão para perda de créditos tributários 9.915 -
Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) 7.242 -
Provisão para contingências 367 -
Variação nos ativos e passivos operacionais:
. Contas a receber - 52
. Impostos e contribuições a compensar 52 77
. Créditos tributários (1) 1
. Outros créditos 11 1.153
. Despesas antecipadas - 5
. Depósitos judiciais (216) (133)
. Impostos e contribuições a recolher (177) 569
. Pessoal e encargos sociais a pagar (427) (1.281)
. Contas a pagar (62) (63)
. Créditos diversos (2.271) (599)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (6.409) (5.131)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de imobilizado (10) (101)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento (10) (101)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital 5.180 5.605
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 5.180 5.605
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.239) 373
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.408 1.035
Caixa e equivalentes de caixa no encerramento do período 169 1.408

1. Contexto operacional. A FC-MAX Promotora de vendas S/A, foi constituída em 
05/09/2005 e a Sociedade tem como objetivo social a prestação de serviços de cor-
respondente de instituições financeiras, realiza operações de intermediação na venda 
de pacotes de viagens, de excursões e de passeios turísticos e faz operações de câmbio 
turismo até US$ 3,000.00. A sociedade poderá participar em outras sociedades na 
qualidade de sócia e/ou acionista. 2. Apresentação das demonstrações financeiras. 
As demonstrações financeiras da FC-Max Promotora de Vendas S/A, são de responsa-
bilidade da Administração e foram elaboradas com observância nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e o Pronunciamento Téc-
nico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia não está divulgando a demonstração 
do resultado abrangente por não possuir transações que afetem essas demonstrações. 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Di-
retoria da Companhia em 31/03/2020. 3. Principais práticas contábeis adotadas. 
As demonstrações financeiras da Companhia estão expressas em milhares de reais e 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas. a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. b) Caixa e equivalente de caixa. Incluem caixa e saldo positivo de bancos 
conta movimento. c) Aplicações financeiras. As aplicações financeiras são registradas 
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que estão regis-
trados no resultado na conta de “Receitas financeiras”. d) Investimentos. Estão regis-
trados ao custo histórico de aquisição sujeitos a depreciação com base nas taxas anuais. 
e) Imobilizado. É registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo 
método linear com base em taxas anuais que refletem as estimativas de vida útil dos 
bens, sendo: Móveis, equipamentos e sistemas de comunicação - 10% a.a. Sistemas de 
processamentos de dados - 20% a.a. f) Estimativas contábeis. A elaboração das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 
que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas con-
tábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
o valor residual do ativo imobilizado, o ativo intangível, a provisão para contingências 
e a valorização de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas 
e premissas periodicamente. g) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo. 
São apresentados pelo valor líquido de realização. h) Passivo circulante. Registrado 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos incorridos até data do balanço. i) Apuração do resultado. As receitas 
e despesas são apropriadas pelo regime de competência do exercício, observando o 
critério “pro rata dia” para as operações de natureza financeira. j) Imposto de renda e 
contribuição social. A Companhia apura o imposto de renda e contribuição social pelas 
regras do lucro real, considerando as alíquotas de 15% para o imposto de renda mais 
adicional de 10% o que ultrapassar a R$240 anuais e 9% para a contribuição social. k) 
Contingências. Os assuntos contingentes são avaliados tempestivamente pela Admi-
nistração juntamente com seus consultores jurídicos internos e externos, e, com base 
na expectativa de êxito destes assuntos, a Administração constitui ou não provisão para 
contingências. 4 Caixa e equivalente de caixa. Esta rubrica é composta pelo caixa da 
Sociedade representado por depósitos bancários, totalizando R$170 (R$86- 2018). 

5. Aplicações Financeiras
Tipo de Aplicação Vencimento 2019 2018
CDB-Pós 26/11/2019 - 3
CDB-Pós 28/11/2019 - 9
CDB-Pós 24/01/2020 - 6
LFT-Pós 01/03/2021 - 2S7
LFT-Pós 01/09/2024 - 1.047

- 1.322
6. Outros Créditos 2019 2018
Antecipações salariais 12 23
Adiantamento para aquisição de ativos (a) 1.000 -

1.012 23
(a) Refere-se à aquisição de 30 unidades hoteleiras, mantidos pelo respectivo custo 
de aquisição, com a finalidade de venda para realização de ganhos futuros. Sendo cer-
to que, os imóveis encontram-se totalmente quitados. No instrumento de compra e 
venda restou estipulada a obrigação do vendedor de efetuar o desmembramento da 
matrícula do terreno em 30 matrículas individualizadas correspondentes as unidades 
adquiridas e, outorgar e assinar a escritura definitiva de compra e venda dos imóveis. 
No momento aguarda-se o desfecho da ação impetrada visando a obtenção da escri-
tura definitiva da propriedade. 7. Intangível. Refere-se basicamente ao pagamento 
pela cessão de direitos de uso de lojas destinadas ao desenvolvimento e ampliação 
das atividades de câmbio e de turismo. Em 2019 foi efetuado teste de impairment 
resultado no reconhecimento da provisão de 100% sobre o saldo no valor de R$7.242, 
em virtude da revisão das atividades operacionais da companhia. 8. Créditos tributá-
rios de Imposto de renda e contribuição social. Constituídos com base na legislação 
tributária vigente considerando as alíquotas de 25% sobre o saldo de prejuízos fiscais 
e 9% sobre a base negativa da CSLL. Composição:

Ano Calendário

Prejuízos Fiscais 
 e Base Negativa 

 da CSLL

Créditos  
de 

 IRPJ 25%

Créditos  
de 

 CSLL 9%

Total dos  
Créditos 

 tributários 2019
2015 4.819 1.205 434 1.639
2016 - de 01 a 09 5.234 1.309 471 1.780
2016 - de 10 a 12 2.901 725 261 986
2017 7.963 1.991 717 2.708
2018 4.367 1.092 393 1.485
2019 3.877 968 349 1.317
Totais 29.161 7.290 2.625 9.915
Total dos créditos tributários em 2018 6.320 2.276 8.596
Em função da reformulação das atividades operacionais da sociedade, excepcionalmen-
te, foi constituída a provisão no valor de (R$9.915), equivalentes a 100% do saldo dos 
créditos tributários. 9. Créditos diversos - Passivo. Refere-se a valores a faturar das 
comissões sobre operações de turismo. Saldo totalmente baixado em 2019. 

A Diretoria: Carlos Alberto Inocêncio - Contador CRC-RJ 081135/O-7 - CPF: 359.822.687/04

10. Despesas gerais e administrativas 2019 2018
Composição (reapresentação)
Aluguéis e condomínio 2.890 3.016
Água e energia 67 83
Telefone 199 218
Comunicações 62 40
Manutenção e conservação 128 344
Material 41 46
Processamento de dados 53 114
Comissões 9 11
Serviços de terceiros 363 394
Transportes 147 121
Viagens 253 212
Despesas de depreciação e amortização 45 1.227
Demais despesas administrativas 189 168
Total 4.446 5.994
11. Provisões, passivos contingentes. A Empresa é parte no polo passivo em processos 
de natureza trabalhista. Segundo a Administração e seus Consultores Jurídicos da em-
presa, as contingências passivas com probabilidade de perdas somam R$367, conforme 
provisão registrada no passivo não circulante. 12. Instrumentos financeiros derivativos. 
Em 2019 e 2018 a Empresa não possui operações envolvendo instrumentos financeiros 
derivativos. 13. Partes relacionadas. A remuneração do pessoal chave da Administração 
em 2019 foi de R$1.534 (2018- R$1.835) e são considerados benefícios de curto pra-
zo. 14. Patrimônio líquido. Capital social. Em 31/12/2019 o capital social é R$42.945 
(2018- R$37.765), dividido em 41.032.708 (2018- 34.532.512) ações ordinárias sem 
valor nominal. 15. Continuidade operacional. A FC Max Promotora de Vendas S. A., no 
final deste exercício efetuou, nas demonstrações financeiras, provisionamentos opera-
cionais relacionados diretamente ao seu intangível, em decorrência do fechamento de 
lojas e da queda dos recursos gerados em seus pontos de vendas. Sua atividade opera-
cional de atuação, ao longo dos últimos anos, vem sofrendo com a crise do setor (turismo) 
e a volatilidade das cotações das moedas estrangeiras (câmbio). Em virtude destes fatos 
a Empresa proferiu estes ajustes e está avaliando um novo formato para suas atividades 
operacionais. Vale ressaltar que a Empresa, mesmo que de forma reduzida, mantem as 
atividades de turismo e de câmbio, através de uma loja que gera faturamento para a ma-
nutenção do seguimento das suas atividades, e pagamento de possíveis contingências. O 
processo de avaliação do novo formato inclui a ampliação do setor de atuação, que além 
de atuar como correspondente cambial, exercer a atividade de correspondente bancário 
e assim atuar no seguimento de crédito. Esta atividade é possível uma vez que a Empresa 
possui carteira de clientes ativa e o seguimento atual de atuação carece de financiamento 
para esta atividade. Desta forma, a Empresa continua com suas atividades operacionais e 
apresentando suas demonstrações financeiras Compliance ao seu atual cenário. Portanto 
as demonstrações financeiras foram elaboradas seguindo o princípio da continuidade 
operacional. 16. Eventos subsequentes. Os impactos da COVID-19 não chegaram a 
interferir diretamente na atividade operacional uma vez que a queda nos resultados foi 
motivada por outros fatores conforme detalhado na nota sobre a continuidade operacio-
nal. De forma dirigente a empresa tem monitorado os reflexos atuais da COVID-19 no 
processo de reformulação de suas operações.

Aos Diretores e Administradores da FC-MAX PROMOTORA DE VENDAS S/A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da FC-MAX PROMOTORA DE VENDAS S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FC-MAX PROMOTORA 
DE VENDAS S/A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias companhias (NBC TG 1000). Base para opinião. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação ao Patrimônio Separado, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Chamamos a atenção para 
o fato de a Companhia ter incorrido em prejuízo de R$ 20.083 mil durante o exercício findo em 31/12/2019 (R$ 4.654 mil em 2018), que indica a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Uma incerteza significativa existe quando a magnitude potencial de seu impacto e a probabilidade de sua ocorrência são tais que, no julgamento do auditor independente, a adequada divulgação da natureza e das implicações da incerteza é necessária 
para apresentação adequada das demonstrações financeiras. Conforme determinado pela NBC TA 570, concluímos que o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado nas circunstâncias, porém existe incerteza significativa sobre a capacidade de 
continuidade operacional. Concluímos, também, que as demonstrações financeiras descrevem adequadamente, através da nota explicativa n° 15, os principais eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade 
operacional e os planos da administração para tratar desses eventos ou condições.Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias companhias (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravel-
mente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 05/01/2021. UHY BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5.

Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31/12/2017 32.160 (17.634) 14.526
Aumento de capital 5.605 - 5.605
Prejuízo do exercício - (4.654) (4.654)
Saldos em 31/12/2018 37.765 (22.288) 15.477
Aumento de capital 5.180 - 5.180
Prejuízo do exercício - (20.083) (20.083)
Saldos em 31/12/2019 42.945 (42.371) 574

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMIS-
SÃO DA COMPANHIA EMISSORA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 
2021: DIA, HORA E LOCAL: Em 18 de junho de 2021, às 10:00 hs, na 
Rua São José nº 90, Grupo 2001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.  
PRESENÇAS: Debenturistas representando 84% (oitenta e quatro por 
cento) das debêntures em circulação da Companhia Emissora, conforme 
assinaturas apostas em Lista de Presença anexa à presente ata, bem 
como Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Agente Fiduciário desta 
1ª Emissão e a Senhora Nanci Turibio Guimarães, Diretora Financeira e 
de Relações com Investidores da Emissora. CONVOCAÇÃO: Edital de 
Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições de 02, 07 e 08 de junho 
de 2021 e no jornal Monitor Mercantil nas edições de01, 02 e 04 de ju-
nho de 2021. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente; Sr. 
Nilson Raposo Leite – Secretário. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a pro-
posta da Emissora de alteração da forma do cálculo da remuneração, con-
forme disposto no item 4.5 da Escritura de Emissão; DELIBERAÇÕES: 
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debentu-
ristas representando 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em 
circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assem-
bleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início a discussão. 
A administração da Companhia propôs aos investidores o aumento da 
remuneração a ser distribuída que passaria a ser calculada, a partir de 
junho de 2021, a razão de 90% de participação no Resultado Operacio-
nal Disponível (RODI) auferido, apurado pelo regime de competência. A 
administração esclareceu, ainda, que a proposta formulada não afetará a 
distribuição mensal dos investidores, pois os recursos em caixa, que não 
forem pagos a título de remuneração, serão distribuídos aos debenturistas 
a título de amortização extraordinária, nos termos do item 4.7 da escritura 
de emissão. Após os debates, os debenturistas presentes manifestaram 
voto favorável à alteração da forma de cálculo da remuneração. Desta 
forma, será alterado o item 4.5 da Escritura de 1ª Emissão Pública de 
debêntures da Companhia, passando o mesmo a constar com a seguinte 
inclusão e redação do subitem 4.5.1.6: “4.5.1....... 4.5.1.6 Fica estabele-
cido que, a partir do mês de junho de 2021, as Debêntures em circulação 
desta emissão, perceberão, a título de remuneração mensal, rendimentos 
variáveis equivalentes a 90% (noventa por cento) de participação no Re-
sultado Operacional Disponível (RODI) auferido pela Emissora, apurado 
pelo regime de competência, conforme definido no item 4.5.1 supra”; EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa 
para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme 
e assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presiden-
te - Nilson Raposo Leite - Secretário. Arquivada na Jucerja registro nº 
00004446518 no dia 30/08/2021. 
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Brics: Título para ter 
receita e financiar 
projetos de infraestrutura

Petrobras terá  
arquivos nas nuvens

A Petrobras inau-
gurou, na última 
sexta-feira (17), o 

Centro de Competência em 
Computação em Nuvem 
(CCC), que vai direcionar 
e acelerar a estratégia de 
adoção de computação do 
tipo cloud da companhia. A 
adoção gradativa de nuvem 
será realizada com a parce-
ria das empresas Amazon e 
Microsoft, grandes players 
do setor.

“Boa parte do consumo 
da nuvem será destinado a 
ampliar a capacidade compu-
tacional de alta performance, 
em conjunto com os super-
computadores já existentes 
da Petrobras”, explicou a es-
tatal. Segundo a petroleira, a 
computação em nuvem tam-
bém acelerará o desenvolvi-
mento de novas soluções e 
permitirá ampliar o uso de 
Analytics e Inteligência Ar-
tificial em todas as áreas da 
companhia.

“Lembro que quando 
foi criada a Diretoria, em 
setembro de 2019, não uti-
lizávamos a nuvem. Dois 
anos se passaram e pode-
mos dizer que já estamos na 
vanguarda do mercado da 
utilização de nuvem, o que 
nos torna mais produtivos 
e ágeis, acelerando o nosso 
processo de inovação. Fico 
muito orgulhoso de ver o 
quanto avançamos em tão 
pouco tempo”, observa o 
diretor executivo de Trans-
formação Digital e Inova-
ção, Nicolás Simone.

Os Centros de Proces-
samento Digital (CPD) da 
Petrobras continuarão su-
portando processos de ne-
gócio, trabalhando em sis-
temas e dados já existentes. 
Está em análise a transição 
gradual de suas atividades 
para a nuvem, quando for 
o caso, sempre buscando 
maximizar o resultado da 
companhia.

O Novo Banco 
de Desenvolvi-
mento do Brics 

(NDB, em inglês) emitiu 
um título denominado em 
RMB (Renminbi, moeda 
oficial chinesa) no valor de 
2 bilhões de iuanes (US$ 
310 milhões) no mercado 
de títulos interbancários da 
China, com vencimento de 
cinco anos, elevando o va-
lor total em circulação de 
títulos em RMB emitidos 
pelo banco para 17 bilhões 
de iuanes.

Com sede em Xangai, o 
NDB foi estabelecido pelo 
Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul. O banco foi 
inaugurado formalmente 
em julho de 2015. Juntos, 
os quatro países respondem 
por 15% do produto inter-
no bruto (PIB) do mundo e 

concentram cerca 40% da 
população total do planeta.

Segundo a agência Xi-
nhua, a receita líquida das 
vendas de títulos será usa-
da para recursos corporati-
vos gerais do NDB e será 
aproveitada para financiar 
projetos de infraestrutura e 
desenvolvimento sustentá-
vel nos países membros do 
banco, segundo um comu-
nicado de imprensa, 

Leslie Maasdorp, vice-
presidente e diretor finan-
ceiro do NDB, disse que o 
banco pretende se tornar 
um emissor regular nos 
mercados internacional e 
local de seus países mem-
bros para estabelecer um 
sólido histórico de crédito e 
garantir melhores oportuni-
dades de liquidez e diversi-
ficação para os investidores.
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