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COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,66% (agosto)
 0,78% (julho)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 5,25%
Hot Money  0,63% a.m.

ZODÍACO DOS 
VINHOS: AQUÁRIO
Rebelde, singular, racional e, 
emocionalmente, frio.  
Por Míriam Aguiar, página 4

REGULARIZAÇÃO
DO MEI
Risco de perder acesso a auxílio-doença, 
entre outros direitos previdenciários. 
Por Mauro Benevenuto, página 2

CRÉDITO: DILEMAS 
NO CONTEXTO ATUAL
Equipe econômica deve estar disposta 
a ver a realidade. Por Marlon C. de 
Souza e Miguel C. Machado, página 2

Indústria do 
Brasil cresce 
mais que a de 
29 países

A produção da indústria ma-
nufatureira mundial cresceu 0,3% 
no segundo trimestre frente ao 
trimestre anterior, já desconta-
dos os efeitos sazonais. Foi a 
quarta taxa positiva consecutiva, 
mas denota forte perda de ritmo: 
apenas 1/5 daquela do primeiro 
trimestre, quando foi registrado 
aumento de 1,5%.

As economias emergentes e em 
desenvolvimento, exceto a China, 
tiveram resultado pior, com que-
da de 1,3% na comparação com 
o primeiro trimestre de 2021. O 
grupo já vinha tendo recupera-
ção mais lenta que o conjunto de 
países. A alta no início do ano foi 
de 0,9%.

Os dados são da United Na-
tions Industrial Development 
Organization (Unido). Mesmo a 
China, principal motor do cres-
cimento econômico mundial, re-
gistrou desaceleração, ao passar 
de alta de 1,4% nos três primeiros 
meses do ano para 0,5% no se-
gundo trimestre.

A partir de dados dos institutos 
nacionais de estatísticas dos pró-
prios países, da OCDE e da Eu-
rostat, o Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento Industrial (Ie-
di) elaborou um ranking interna-
cional de crescimento da produ-
ção industrial geral em diversos 
países para o primeiro semestre 
de 2021. Dentre os 45 países da 
amostra, o Brasil ocupou a 16ª 
colocação, com avanço de 13,1% 
frente ao mesmo período do ano 
anterior, ficando à frente de países 
como França, Japão, Alemanha e 
Estados Unidos.

5G: TCU falou em R$ 100 bi, 
mas Anatel prevê só R$ 39 bi
Agência aprova regras para leilão em 4 de novembro

A diretoria da Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) aprovou o 

leilão das faixas a serem explora-
das para a oferta de acesso por 
meio da tecnologia 5G, que am-
plia a velocidade da conexão mó-
vel. O leilão será em 4 de novem-
bro. A direção da Anatel aprovou 
a proposta após análise realizada 
pelo Tribunal de Contas da União 
este mês.

Serão licitadas quatro fai-
xas de frequência. O início 
da oferta do serviço está pre-
visto nas maiores capitais do 
Brasil para meados de 2022. 

Contudo, poderá ser adianta-
do.

Os representantes da Anatel in-
formaram em entrevista coletiva 
na tarde desta sexta-feira que as 
faixas de outorga licitadas custa-
rão R$ 10,6 bilhões aos candida-
tos, com mais R$ 39,4 bilhões em 
compromissos.

O superintendente de Compe-
tição da Anatel, Abraão Balbino, 
respondeu a questionamentos so-
bre a informação do conselheiro 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU) Aroldo Cedraz de que o 
leilão deveria custar mais de R$ 
100 bilhões.

Segundo Balbino, esse cálculo 
teria a ver com a avaliação sobre 
as áreas urbanas e rurais que de-
veriam ser cobertas. A Anatel uti-
lizou inicialmente informações do 
censo do IBGE, cuja última edi-
ção foi em 2010. Também foram 
analisadas outras referências de 
dados para a base de cálculo.

“O que o TCU fez foi uma de-
terminação de ser revisitada essa 
questão. Conseguimos uma base 
mais recente do IBGE, de 2020. 
Pegamos o menor valor de área 
urbana”, explicou Balbino. Com 
esse cálculo, a Anatel chegou ao 
valor do leilão.

Aumento de ataques hackers
encarece apólices de seguro cibernético
Indenizações pagas foram 39 vezes maiores em 2020

Durante a pandemia, o Brasil 
vem sofrendo também com o au-
mento do número de ataques ci-
bernéticos a empresas de todos os 
portes. Com isso, o mercado nota 
um crescimento na procura pe-
los seguros de riscos cibernéticos 
e uma consequente elevação nos 
preços dessas apólices.

De acordo com dados levan-
tados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), os ataques 
cibernéticos contra empresas 
brasileiras cresceram 220% no 
primeiro semestre deste ano em 

comparação com o mesmo perío-
do de 2020. Só os ataques de ran-
sonware (sequestro de dados com 
exigência de resgate financeiro), 
cresceram 85% no país no primei-
ro semestre de 2021.

Segundo Enzo Ferracini, vice-
-presidente de Specialty da segura-
dora THB Brasil, as indenizações 
pagas nos sinistros de ataques ci-
bernéticos foram 39 vezes maio-
res no ano passado comparado 
com 2019. A consequência foi o 
aumento no valor das apólices. 
“Até o ano passado, a taxa média 

era de 1,5% sobre o valor contra-
tado para cobertura. Em 2021, 
está variando entre 2,5% e 4,5%.”

“O que pesa no custo é a ma-
turidade da empresa em relação à 
gestão do risco cibernético. Antes 
as seguradoras enviavam um ques-
tionário simples para avaliação de 
risco. Agora, são dois questioná-
rios complexos, com o objetivo 
de analisar desde os equipamentos 
existentes, como servidores e ba-
ckups, até a governança da empre-
sa em relação à utilização do sis-
tema pelos funcionários”, explica 

China bane 
criptomoedas 
e derruba 
cotações

A especulação com criptomoe-
das sofreu duro golpe nesta sexta-
-feira, depois que o banco central 
da China disse que todas as tran-
sações são ilegais e devem ser ba-
nidas. O bitcoin, principal moeda 
virtual, caía 4% às 19h12. Outras 
moedas caíram 10%.

“Todas as atividades comerciais 
relacionadas a moedas virtuais são 
ilegais e devem ser estritamente 
proibidas e reprimidas de acordo 
com a lei”, diz o aviso emitido em 
conjunto pelo Banco Popular da 
China (BC) e outros nove depar-
tamentos do governo.

Também é considerada ilegal 
a oferta, pelas casas de câmbio 
virtuais no exterior, de serviços 
a residentes nacionais por meio 
da internet. O BC reiterou que as 
moedas virtuais não têm o mesmo 
status legal que as moedas fiduciá-
rias e não podem circular no mer-
cado.

Segundo o analista de merca-
do financeiro da Oanda, Edward 
Moya, o bitcoin permanece extre-
mamente vulnerável à quebra do 
nível de US$ 38 mil, o que pode 
desencadear a venda para o nível 
de US$ 35 mil. A moeda estava 
sendo negociada, nesta sexta, em 
torno de US$ 42,9 mil.

Inflação em 
setembro deve 
ultrapassar
2 dígitos

Puxado pelo aumento no gru-
po transportes, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15) subiu 1,14% em 
setembro, maior resultado para o 
mês desde o início do Plano Real, 
em 1994, quando ficou em 1,63%.

Além disso, o resultado deste 
mês é o maior da série histórica 
desde fevereiro de 2016 (1,42%). 
No ano, o indicador acumula alta 
de 7,02%, e nos últimos 12 me-
ses já ultrapassa os dois dígitos 
(10,05%), segundo o IBGE.

O indicador funciona como 
uma antecipação da inflação ofi-
cial (IPCA), que será divulgada 
no início de outubro. Em agosto, 
o IPCA subiu acima de 10% em 
8 das 16 regiões metropolitanas 
pesquisadas. A projeção é que em 
setembro, a média da inflação ofi-
cial do País ultrapasse os 2 dígitos.

Carsten Mueller/Freeimages
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Crédito: importância e dilemas no contexto atual
Por Marlon Cecilio 
de Souza e Miguel 
Ceccato Machado

Em um sentido am-
plo, pode-se dizer 
que o crédito é, 

para muitos economistas, o 
principal meio de oxigenação 
da economia. É a partir da to-
mada de crédito que famílias 
conseguem impulsionar seu 
consumo, que empresas ar-
recadam meios para financiar 
suas atividades, e que as pró-
prias instituições financeiras 
suprem suas necessidades de 
liquidez no curto prazo. Essa 
dinâmica de recursos, a qual 
ocorre diariamente, é funda-
mental para a geração de em-
pregos, aumento de renda e 
crescimento econômico.

De maneira mais especí-
fica, o crédito também de-
sempenha um importante 
papel na disseminação da 
Política Monetária estabe-
lecida pelo Banco Central 
(Bacen). Em termos técni-
cos, diz-se que o crédito é 
um “mecanismo de trans-
missão da política monetá-
ria”. Isso porque a política 
estabelecida pelo Bacen 
possui diversos canais pa-
ra afetar o nível de preços 
na economia, onde, dentre 
eles, está o “canal de crédi-
to”. Mas como isso se dá na 
prática?

Se pensarmos na taxa bá-
sica de juros da economia 
(Selic) – principal e mais 
conhecido instrumento de 
política monetária à dis-
posição do Banco Central 
– pode-se dizer, de forma 
lógica, que ao reduzir a Ta-
xa Selic, a ação do Bacen 
estimule uma redução nas 

taxas de juros cobradas 
pelos bancos, aumentando 
o volume de empréstimos 
para famílias e empresas, 
estimulando o consumo e o 
investimento.

De maneira análoga, 
quando se aumenta a Ta-
xa Selic, espera-se o efeito 
contrário: aumento dos ju-
ros praticados no mercado, 
tomada de empréstimos en-
fraquecida, diminuição do 
consumo e do investimento, 
o que pode levar para o bai-
xo volume de dinheiro em 
circulação e, consequente-
mente, arrefecer a inflação.

Nesse prisma, essa “dan-
ça das taxas de juros” afeta 
diretamente a oferta de cré-
dito e a Demanda Agrega-
da da economia, fator que 
influencia de modo direto 
o produto. Afinal, o maior 
volume de crédito disponí-
vel tende a impulsionar o 
crescimento do país por du-
as variáveis que compõem 
o Produto Interno Bruto 
(PIB): o consumo e os in-
vestimentos. Estes, junto 
com os gastos do governo 
e o saldo comercial, repre-
sentam o lado da demanda 
do PIB.

Ante essa breve contex-
tualização, ao pensarmos no 
cenário atual da pandemia, é 
evidente que o crédito tem 
um papel primordial. Em 
meio a aproximação da re-
cessão, o alarmante nível de 
desemprego da atualidade e 
a queda expressiva do nível 
de consumo, a expansão do 
crédito é fundamental para 
salvaguardar as famílias e a 
atividade empresarial. Foi 
nesse sentido que o Banco 
Central, em um primeiro 

momento, diminuiu a Selic 
de forma histórica, fazendo 
a taxa atingir seu patamar 
mínimo de 2% ao ano (a.a.).

A redução da taxa básica 
a tal nível, somada às polí-
ticas públicas de incentivo 
ao crédito e manutenção da 
renda, permitiu que o Brasil 
atenuasse, no curto prazo, 
os impactos negativos da 
crise do novo coronavírus, 
embora os efeitos ainda te-
nham sido catastróficos.

Analisando o quadro ge-
ral da distribuição de crédi-
to neste período, observa-
-se que durante o primeiro 
momento da pandemia, a 
variação da carteira de cré-
dito de pessoa jurídica (PJ), 
principalmente a carteira di-
recionada, foi o grande mo-
tor do mercado de crédito. 
Isso por conta dos progra-
mas de incentivos públicos 
que tinham como objetivo 
uma menor queda nos ní-
veis de emprego e, também, 
por conta do menor risco 
envolvido devido à possibi-
lidade de se obter, com mais 
facilidade, contrapartidas 
como garantia.

Hoje, por outro lado, de 
acordo com os dados de 
fechamento do segundo tri-
mestre deste ano, pela pri-
meira vez desde o início da 
crise, o crescimento da car-
teira de pessoa física (PF) 
foi maior do que o cresci-
mento da carteira das Pjs.

A maioria das modalida-
des – principalmente nas 
operações de cartão de cré-
dito à vista, crédito pessoal 
consignado público e crédi-
to pessoal não consignado 
– foi ampliada pela primeira 
vez. Porém, com relação ao 

último mercado, houve uma 
queda nos estímulos públi-
cos e também em algumas 
modalidades de crédito 
específicas para PJ, o que 
destaca a importância das 
modalidades de crédito pa-
ra PF durante o período de 
retomada.

Ainda que a economia 
brasileira estivesse longe da 
estabilidade e que a expan-
são do consumo e investi-
mento sejam primordiais 
para atenuar os efeitos so-
cioeconômicos da pande-
mia, a inflação, nossa velha 
conhecida, fez com que o 
Banco Central tivesse que 
mudar sua postura anterior-
mente assumida. Se antes a 
política monetária era calca-
da na diminuição dos juros 
e incentivo ao consumo, 
agora, para conter a infla-
ção, o Comitê de Política 
Monetária está aumentando 
gradualmente a Selic, o que, 
naturalmente, gera conse-
quências.

No fim do dia, trata-se 
de um velho e complexo 
dilema macroeconômico. O 
que se espera, na prática, é 
que embora o Bacen reaja 
para conter a inflação, uma 
eventual baixa nos preços 
não será percebida tão logo. 
Antes disso, chega o custo 
do crédito mais caro, que 
poderá ser um entrave na 
recuperação econômica, já 
que a escassez de postos de 
trabalho ainda é notória, e a 
renda das famílias é corroí-
da pela inflação. Para piorar, 
de acordo com os últimos 
dados do Banco Central, 
58,5% das famílias estão 
endividadas.

Nesse novo cenário, a ex-

pectativa é que o consumo 
dos brasileiros diminua de 
forma ainda mais significa-
tiva em 2022. Ademais, em 
detrimento da queda da de-
manda e aumento do custo 
do capital, também se espe-
ra uma piora das condições 
de financiamento do setor 
produtivo que, por sua vez, 
passa a encontrar taxas mais 
caras para a manutenção ou 
expansão de seus negócios.

É importante frisar que 
os custos do crédito variam, 
e a sensibilidade à Selic mu-
da de acordo com o público 
e a modalidade, pois a com-
posição de juros se altera 
conforme o risco envol-
vido. Um exemplo disso é 
que, apesar da expansão, as 
taxas de juros voltadas para 
as famílias chamam a aten-
ção. Enquanto no crédito 
livre para pessoas jurídicas, 
a taxa média de juros é de 
15,4% ao ano, para as famí-
lias, a taxa média situou-se 
em 39,8%, segundo dados 
divulgados no mês de julho 
pelo Banco Central.

Por essas razões é im-
prescindível que, ainda que 
independente, o Estado, 
principalmente através de 
sua equipe econômica, es-
teja sincronizado com a 
política monetária adotada 
pelo Banco Central, pois o 
crédito, conquanto de suma 
importância, é apenas um 
dos fatores que pode sus-
tentar um ciclo de expansão 
da atividade econômica.

Esse sincronismo deve 
acontecer principalmente 
em momentos de instabili-
dade financeira, para que o 
governo possa prover con-
dições conjuntas necessá-

rias, tais como: melhora do 
mercado de trabalho, recu-
peração da confiança, reto-
mada do investimento etc, 
que visam intermediar as 
demandas emergenciais as 
quais a população necessita 
com a saúde fiscal do pró-
prio país.

O pai da Macroecono-
mia, John Maynard Key-
nes, costumava defender 
a importância do conheci-
mento interdisciplinar para 
uma atuação mais sólida 
por parte dos economistas, 
sobretudo os envolvidos 
diretamente com o setor 
público. E uma de suas ci-
tações de destaques sobre o 
assunto é que “um econo-
mista-mestre deve possuir 
uma rara combinação de 
talentos. Ele deve ser mate-
mático, historiador, estadis-
ta, filósofo – em certo grau. 
Deve compreender símbolos 
e expressar-se com palavras. 
(…) Deve ser objetivo e de-
sinteressado de uma forma 
simultânea; tão distanciado e 
incorruptível quanto um ar-
tista e às vezes tão perto da 
terra quanto um político”.

Portanto, para propor 
soluções concretas, é im-
portante que a equipe eco-
nômica do governo esteja 
politicamente disposta a ter 
um real contato com a reali-
dade da população e com a 
conjuntura institucional.

Marlon Cecilio de Souza é economista 
pela Uerj e pós-graduando em Política 
e Sociedade pelo Iesp-Uerj. Trabalha 
como analista de crédito no Bank of  

New Yok Mellon.
Miguel Ceccato Machado é economista 
pela Uerj e graduando em Direito pela 

Fundação Getulio Vargas.

Regularização do MEI: mais fiscalização significa mais direitos
Por Mauro 
Benevenuto

A Receita Federal 
prorrogou o prazo 
para regularização 

dos Microempreendedores 
Individuais que têm dívidas 
decorrentes da contribuição 
mensal do MEI. A data li-
mite para a regularização, 
que era 31/8/2021, passou 
para o próximo dia 30/9.

Isso quer dizer que to-
dos os contribuintes que 
tiverem débitos em aberto 
a partir de 1/10/2021 terão 
sua dívida enviada à Procu-

radoria Geral da Fazenda 
Nacional para inscrição em 
Dívida Ativa da União. Os 
débitos que serão enviados 
à PGFN são aqueles refe-
rentes ao ano de 2016 e que 
não tenham sido parcelados 
neste ano de 2021.

Já os MEIs que possuam 
débitos referentes aos anos 
de 2017 em diante, ou que 
tenham parcelado os débitos 
em 2021, não terão esses dé-
bitos enviados à Dívida Ativa 
neste momento. O envio para 
a PGFN não levará o MEI a 
ter seu CNPJ cancelado, co-
mo foi ventilado em alguns 

momentos antes da divulga-
ção final da medida, mas acar-
retará a perda de benefícios 
tributários e direitos previ-
denciários, ou seja, quem for 
inscrito em Dívida Ativa pode 
perder acesso a auxílio-doen-
ça, auxílio-maternidade, entre 
outros direitos previdenciá-
rios estendidos ao MEI.

A regularização desses 
débitos, visando a não ins-
crição em Dívida Ativa, po-
de ser feita diretamente no 
Portal do Simples Nacional 
e também no App MEI dis-
ponibilizado pelo Governo 
Federal. Os débitos deverão 

ser pagos à vista ou parce-
lados. No segundo caso, o 
pagamento da primeira par-
cela é fundamental para a 
consolidação do mesmo.

A recomendação é confe-
rir se o CNPJ MEI tem pen-
dências e, se sim, regularizar 
o mais rápido possível. Não 
deixar para a última hora. Pa-
ra isso, basta acessar o PG-
MEI através de Certificado 
Digital ou código de acesso e 
verificar a situação.

– MEI possui débitos de 
2016: todos as dívidas serão 
enviadas à PGFN a partir 
de outubro;

– MEI possui débitos 
de 2016, mas parcelou em 
2021: dívidas não serão en-
viadas neste momento;

– MEI possui somente 
débitos de 2017 ou poste-
riores: dívidas não serão en-
viadas neste momento.

Apesar de parecer uma 
medida muito dura para 
com o microempreendedor, 
essa cobrança faz parte de 
uma série de ações a serem 
implementadas, visando a 
regularização e a formaliza-
ção desses pequenos negó-
cios. Além de tentar trazer 
o MEI para a realidade e o 

propósito para os quais ele 
realmente foi criado: a for-
malização, regularização e 
contribuição daqueles tra-
balhadores informais que 
viviam à margem da Pre-
vidência e seus desdobra-
mentos, dificultando um 
pouco o acesso e uso dessa 
ferramenta por empresários 
e empreendedores que bus-
cam o MEI única e exclusi-
vamente como uma forma 
de “pagar menos impos-
tos”.

Mauro Benevenuto é contador e 
membro do Fórum 3C.
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Deputado bolsonarista: 
servidor não pode  
ser sacrificado

Bolsonarista assumido, o deputado federal Márcio 
Labre (PSL) foi o único representante do RJ a votar 

contra o relatório da reforma administrativa (PEC 32). Ele 
diz que não é contra a reforma em si. “Porém, ao consultar a 
opinião da maioria da população, identifiquei que a sociedade 
acha que não é o momento. Eu sou representante do povo, 
preciso ter a coerência de fazer a vontade da maioria, mesmo 
contrariado”, justificou.

Labre listou equívocos da proposta: “No relatório, faltou pari-
dade, porque foram mantidos privilégios de carreiras específicas. 
Além disso, a contratação temporária de servidores passou de 6 
para 10 anos, muito ruim para quem se prepara para concurso 
e sonha fazer uma carreira pública”, afirmou. E completou: 
“Se continuar como está, dificilmente vai passar a reforma, até 
porque o servidor não pode ser sacrificado ainda mais nesse 
momento de crise econômica.”

Se acrescentar à lista de equívocos a terceirização indis-
criminada e a abertura de espúrias relações com OS, as críti-
cas do deputado seriam confundidas com as da oposição.

Medalha para abastecimento

Nesta segunda, o presidente da Associação de Supermer-
cados do Rio de Janeiro (Asserj), Fábio Queiróz, receberá 
a Medalha Pedro Ernesto, maior carioca. A iniciativa é 
do vereador Rafael Aloisio Freitas. Para Fábio Queiróz, a 
medalha representa o esforço de 8 milhões de trabalhadores 
em todo o país que atuaram, incansavelmente, para garantir 
alimento na casa dos brasileiros durante a pandemia.

Turismo

Para homenagear o Dia Mundial do Turismo, nesta se-
gunda, a Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio 
de Janeiro, presidida por Claudio Castro, preparou homena-
gem, via YouTube, com depoimentos de Maria Luiza Nobre, 
Sávio Neves, Nilo Sérgio Félix e Luciana Delamare, entre 
outros. Em youtube.com/watch?v=gMDRnIlbNE8

Foco

A quantidade de contaminados a partir da trupe de 
Bolsonaro em NY só comprova que a vacina pode limitar 
os efeitos da Covid, mas não impede a disseminação da 
doença. Para isso, máscara e distanciamento.

Rápidas

O perfil da consultoria no Brasil está na pesquisa anual 
coordenada pelo consultor Luiz Affonso Romano: áreas 
de atuação; motivos que levam à contratação; honorários 
e despesas; comparativos anuais de 2014 a 2020. Detalhes: 
go.hotmart.com/D45889630Q *** Nesta segunda, a FGV 
Energia recebe Alexandre Zucarato, diretor de Planejamento 
do ONS; Thiago Barral, presidente da EPE, entre outros, 
na série Energia em Foco, 18h, no canal da FGV no You-
Tube *** Também nesta segunda, o espaço Acalme Terapias 
Integradas fará live sobre “Quando a arte transborda os 
sentimentos”, com Mariana Florian e Cristina Kanitz, 19h, 
no Instagram @acalmeterapiasintegradas. O Espaço pro-
move lives sobre a saúde mental na fase dos 60+ *** Nesta 
quarta, a CEO da Dados Legais, Luiza Leite, participará do 
Congresso Internacional de Proteção de Dados, organizado 
pela Juristas Academy e a Digital Law Academy, em youtube.
com/c/juristas *** O Shopping Via Rio Pavuna inicia nesta 
quarta o Food Park, com food trucks e música ao vivo, toda 
semana, de quarta a sexta *** Como investidor e mentor, 
Mozart Marin ingressa à Bossa Nova Investimentos.

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

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO - CIA ABERTA.
CNPJ 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados os 
senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação a participar da AGE 
a ser realizada em 14/10/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma 
Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO DA  
4ª PARTILHA ANTECIPADA DE ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 215, §1º DA LEI  
Nº 6.404/76. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litela, na sua página 
na internet (http://www.litelabrasil.com) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas 
na AGE. RJ,23/09/2021. Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Adm.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO

DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Diretora Presidenta da UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ 24.166.590/0001-95, NIRE 33400054725, inscrição estadual  nº
11.861.822, com sede na Estrada Francisco da Cruz Nunes nº 1.201, Loja
205, Itaipu, Niterói/RJ, CEP 24340-000, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (24) vinte e quatro cooperantes para comparecer
em sua sede no dia 06/11/2021 com primeira chamada as 17:00h, segunda
chamada as 18:00h e terceira e última chamada as 19:00h, para participar
da SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a
seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e saída de associados.

Niterói/RJ, 27 de setembro de 2021.
Raquel Freitas Cabral Silva - CPF 074.313.547-46 – Diretora Presidenta.

Vilões da inflação: energia elétrica, 
gasolina, óleo diesel e gás de cozinha 
Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 10,05% 

O Índice Nacio-
nal de Preços 
ao Consumidor 

Amplo 15 (IPCA-15), uma 
prévia da inflação oficial, 
de 1,14% em setembro, di-
vulgado nesta sexta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE) confirmou que além 
de energia elétrica, gasolina, 
óleo diesel e gás de cozi-
nha seguem pressionando 
o custo de vida. É o maior 
aumento para o mês de se-
tembro desde 1994. O índi-
ce acumula alta 7,02% em 
2021 e de 10,05% em 12 
meses.

“A inflação voltou com 
força total no país, atingin-
do a todos, sobretudo os 
mais pobres. É mais uma 
prova do fracasso deste go-
verno e do equívoco da po-
lítica de preço de paridade 
de importação, adotada pe-
la gestão da Petrobras, para 

reajuste dos combustíveis”, 
destacou o coordenador-
geral da Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar. Ele faz 
um alerta: “Enquanto essa 
política não mudar, a infla-
ção continuará a disparar, 
deteriorando ainda mais o 
poder de compra dos traba-
lhadores”. 

Conforme o IBGE, ga-
solina foi um dos itens que 
exerceram os maiores im-
pactos individuais sobre o 
IPCA-15 de setembro. O 
preço médio da gasolina 
subiu 2,85% entre agosto 
e setembro e acumulou 
alta de 33,37% no ano e 
de 39,05% nos últimos 12 
meses. 

Dados elaborados pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, subseção 
FUP (Dieese/FUP) (veja o 
quadro 2), mostram que o 

gás de botijão subiu 2,32% 
em setembro, acumulando 
no ano alta de 26,83% e, em 
12 meses, 32,93%. No óleo 
diesel, a variação no ano é 
de 30,03% e de 34,55% em 
12 meses, até setembro. Os 
efeitos em cascata dos re-
ajustes dos combustíveis 
atingiram fortemente o 
grupo de transportes (alta 
de 2,22% em setembro) e 
alimentação (1,27%). 

“A prévia da inflação pa-
ra setembro acompanha os 
movimentos nos preços 
dos meses anteriores, com 
forte peso dos combustí-
veis. Somando energia elé-
trica e alimentação, estamos 
entrando nos dois dígitos 
de inflação anual”, constata 
o economista do Dieese/
FUP, Cloviomar Cararine.

Dados do Ineep

Desde 2019, a gasolina 

subiu 57%, o óleo diesel 
45% e o gás de cozinha 
73%. Os reajustes foram 
muito acima da inflação 
do período, de 15%, medi-
da pelo IPCA. Apenas em 
2021, a gestão da Petro-
bras aumentou seu preço 
do gás de cozinha na refi-
naria em 40%.

Os cálculos foram ela-
borados pelo Instituto de 
Estudos Estratégicos de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep), com 
base em dados da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
vel (ANP). Eles refletem 
os reajustes da política de 
preço de paridade de im-
portação (PPI), adotada 
pela administração da Pe-
trobras, e que acompanha 
a variação dos preços in-
ternacionais do petróleo, a 
cotação do dólar e os cus-
tos de importação. 

Contas externas: saldo positivo de US$ 1,684 bi em agosto

As contas externas 
tiveram saldo po-
sitivo de US$ 1,684 

bilhão em agosto, informou 
nesta sexta-feira o Banco 
Central (BC). O resultado 
é o melhor para o mês de 
agosto desde 2006, quan-
do as contas externas tive-
ram superávit de US$ 2,1 
bilhões. No mesmo mês 
de 2020, o superávit foi de 
US$ 950 milhões nas tran-
sações correntes, que são as 
compras e vendas de mer-
cadorias e serviços e trans-
ferências de renda com ou-
tros países.

De acordo com o chefe 
do Departamento de Es-
tatísticas do BC, Fernando 
Rocha, a diferença no re-
sultado das transações cor-

rentes, na comparação inte-
ranual, se deve ao aumento 
do superávit comercial. 
“A balança comercial têm 
crescido fortemente, tanto 
nas exportações quanto nas 
importações”, disse. Ele 
explicou que isso é reflexo 
do crescimento da atividade 
econômica em todo o mun-
do.

Em 12 meses, encerra-
dos em agosto, o déficit em 
transações correntes é de 
US$ 19,505 bilhões, 1,23% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), 
ante o saldo negativo de 
US$ 20,239 bilhões (1,30% 
do PIB) em julho de 2021 
e déficit de US$ 35,651 bi-
lhões (2,26% do PIB) no 

período equivalente termi-
nado em agosto de 2020.

A redução, segundo Ro-
cha, também é resultado do 
arrefecimento dos efeitos 
da pandemia de covid-19 e 
sua consequente crise eco-
nômica. Já nos oito primei-
ros meses do ano, o déficit é 
de US$ 6,539 bilhões, con-
tra saldo negativo de US$ 
12,957 bilhões de janeiro a 
agosto de 2020.

As exportações de bens 
totalizaram US$ 27,380 bi-
lhões em agosto, aumento 
de 56% em relação a igual 
mês de 2020. As importa-
ções somaram US$ 21,732 
bilhões, incremento de 
72,4% na comparação com 
agosto do ano passado. 
Com esses resultados, a ba-

lança comercial fechou com 
superávit de US$ 5,648 bi-
lhões no mês passado, ante 
saldo positivo de US$ 4,946 
bilhões em agosto de 2020.

O déficit na conta de 
serviços (viagens interna-
cionais, transporte, aluguel 
de equipamentos, seguros, 
entre outros) manteve a tra-
jetória de retração, com sal-
do negativo de US$ 1,577 
bilhão em agosto, ante US$ 
1,452 bilhão em igual mês 
de 2020. Segundo Rocha, 
boa parte das rubricas da 
conta tiveram aumento, in-
dicando maior demanda 
por serviços importados 
oferecidos, de acordo com 
a recuperação econômica. 
A exceção é em aluguel de 
equipamentos.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 25, 26 e 27 de setembro de 2021

Zodíaco dos  
vinhos: Aquário

Toda vez que penso no signo de Aquário, ele me 
remete ao filme Hair, um musical incrível, lança-

do em 1979 no cinema, inspirado em peça estreada na 
Broadway uma década antes e que remete à contracul-
tura hippie dos anos 60. Não há lá um consenso sobre 
quando se dá a aguardada era de Aquarius, mas quanto 
às características associadas ao signo certamente há: 
liberdade, revolução, originalidade, utopia etc.

Aquário é o último signo de ar do zodíaco e, como os 
demais, ele também é muito mental. Enquanto Gêmeos 
investe essa energia mental no campo da sociabilidade, 
e Libra, na estética, Aquário está movido por grandes 
ideais. Não quer nada menos do que mudar o mundo: 
tem um senso humanitário aguçado, vislumbrando 
movimentos que extrapolem as aspirações individuais. 
Faz isso de modo excêntrico, mas racional, sem respei-
tar muitas vezes os limites emocionais e culturais que 
justificam um comportamento mais conservador.

E o que estaria na base desse perfil? Aquário é regido 
por dois planetas: Urano e Saturno. O primeiro, que 
remete muito mais às suas representações sígnicas, só 
foi descoberto oficialmente em 1781, período próximo 
à Revolução Francesa e extremamente significativo para 
a humanidade. Ali, temos que uma ética mais conser-
vadora é substituída por uma visão de mundo mais 
racional, que coloca o homem e a ciência no centro das 
decisões e não as premissas religiosas e morais.

Astronomicamente falando, Urano tem uma confi-
guração única, porque seu eixo de rotação é inclinado 
para o lado, quase no plano de translação do planeta. O 
seu interior é formado por rochas e gelo, o que faz de 
sua atmosfera planetária a mais fria do Sistema Solar. 
Rebelde, singular, racional e, emocionalmente, frio: eis 
os atributos de Aquário.

A passagem de Capricórnio a Aquário ainda se dá 
sob a égide de Saturno, regente do primeiro e corre-
gente do segundo. A excentricidade aquariana é bem 
discreta no primeiro decanato, ela se insinua no vinho 
por meio de uma cepa branca, que faz vinhos muito 
frescos e com aromas às vezes excêntricos de petróleo. 
Riesling é uma mistura da solidez saturniana com a 
singularidade uraniana. É uma cepa consagrada, que faz 
grandes vinhos secos e licorosos, acostumada às baixas 
temperaturas uranianas. É dela o eiswein, o “vinho do 
gelo”, de origem alemã; um vinho de sobremesa, cujas 
uvas são colhidas praticamente congeladas em regiões 
de rigoroso inverno, a fim de concentrarem mais açúcar 
natural.

Continuamos com um vinho branco no segundo 
decanato, mas um branco bem diferente. Nada mais 
ousado e excêntrico do que um vinho laranja ou âmbar. 
O vinho laranja está atualmente na moda, mas ele se 
inspira no passado longínquo da produção de vinhos 
na Geórgia, país ao qual se atribui a origem da vitivi-
nicultura. Reciclar preferências faz parte da história da 
humanidade, e o vinho laranja agora é uma forma de 
inovação – ele resgata métodos antigos de produção, 
inova e tira o consumidor da zona de conforto. As uvas 
são brancas, mas ficam em contato com as cascas (mé-
todo usual para vinhos tintos apenas) a fim de adqui-
rirem mais estrutura e notas aromáticas excêntricas de 
especiarias, castanhas, mel e toques oxidados. Não é um 
vinho fácil de agradar muitos paladares; mas quem diz 
que o aquariano se importa com isso?

Já no terceiro decanato, o vinho aquariano é tinto, 
fruto da combinação da ousadia de Aquário com a cria-
tividade e o ocultismo de Peixes. A cepa é Pinotage, foi 
concebida na África do Sul pela associação entre a Pinot 
Noir e a Cinsault (localmente denominada Hermitage). 
Por incrível que pareça, a cepa não remete a nenhuma 
das duas. Faz um vinho tinto intenso e de aromas muito 
singulares, como borracha e fumaça.

Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por 
Míriam Aguiar. Instagram: @miriamaguiar.vinhos. Blog: 

miriamaguiar.com.br/blog

CNC: comércio deve abrir 94,2 mil 
vagas temporárias para o fim de ano

O comércio varejis-
ta terá a melhor 
contratação de 

trabalhadores temporários 
para o Natal desde 2013, 
de acordo com a previsão 
divulgada nesta sexta-feira 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 

Segundo o economis-
ta sênior da CNC, Fabio 
Bentes, as contratações no 
comércio vinham crescen-
do desde o final de 2016, 
lentamente, embora sem 
alcançar o ritmo observa-
do em 2013 (115,5 mil), até 
que veio a pandemia no ano 
passado e as contratações 
despencaram de 91,6 mil 
trabalhadores, em 2019, pa-
ra 68,3 mil, em 2020. Esse 
foi o menor número desde 
2015 (67,4 mil).

Para 2021, a expectativa 
é de mais de 94,2 mil vagas 
para atender o movimento 
sazonal de fim de ano. Fabio 
Bentes disse à Agência Bra-
sil que caso a previsão seja 
confirmada, essa será a maior 
contratação de temporários 
desde 2013. A previsão é de 
que as vendas deverão cres-
cer 3,8% no Natal. 

O economista explicou 
que apesar do cenário de in-
flação elevada e juros mais 
altos, o que está fazendo 
com que as vendas e, em 
consequência, as contrata-
ções, evoluam, é o aumento 
da circulação dos consumi-
dores, além do comércio 
eletrônico que tem registra-
do aumento de vendas de 
dois dígitos.

“Desde o final da segun-
da onda da pandemia, o 
que se tem observado é um 
crescimento consistente da 
circulação de consumidores 
no comércio. O avanço da 
vacinação de certa forma 
afasta o cenário de novas 
medidas restritivas. E se a 
circulação vai aumentar nos 
próximos meses, a tendên-
cia é contratar mais. Apesar 
da inflação e dos juros altos, 
o aumento da circulação foi 
o que ditou o ritmo do co-
mércio ao longo da pande-
mia”, disse Bentes. 

O economista explicou 
que mesmo quando a infla-
ção estava baixa, bem como 
os juros, as vendas estavam 
mal porque a circulação es-
tava baixa. Por isso, reiterou 
que é a circulação dos con-
sumidores que tem ditado 
o ritmo de crescimento das 
vendas, não só para o Natal, 
mas nos últimos meses.

Fabio Bentes argumen-
tou que poderíamos ter um 
Natal com taxa de cresci-
mento parecida com a de 
2013, da ordem de 5%, mas 
isso não vai acontecer por 
conta da inflação e dos ju-
ros altos. “Mas, de qualquer 
forma, os 3,8% projetados 
são um crescimento razoá-
vel, na principal data come-
morativa do setor”.

Os segmentos que vão 
concentrar a maior parte 
das contratações são ves-
tuário (57,91 mil) e hiper e 
supermercados (18,99 mil), 
que vão responder, juntos, 
por mais de 80% das vagas 
a serem criadas. 

Segundo Bentes, o ra-
mo do vestuário é o mais 
impactado pelas vendas de 
final de ano, que quase do-
bram na passagem de no-
vembro para dezembro. É 
esse ramo que tem também 
um leque amplo de tíquetes 
médios, o que acaba favore-
cendo esse segmento. 

De acordo com a CNC, 
enquanto o faturamento 
do varejo como um todo 
cresce em média 34% na 
passagem de novembro pa-
ra dezembro, no segmento 
de vestuário o faturamento 
costuma subir 90%.

Em relação a hiper e su-
permercados, o economista 
destacou que esse ramo res-
ponderá por 19 mil vagas, 
porque é o maior emprega-
dor do comércio ao longo 
do ano e, ainda, o que mais 
fatura. “Então, qualquer 
movimento, mesmo que sa-
zonal das vendas, faz com 
que se produza um número 
absoluto de vagas ali bas-
tante expressivo”. 

O ramo passou a ofere-
cer um leque diversificado 
de produtos e deve ser o 
segundo que vai mais con-
tratar para o Natal.

A pesquisa da CNC si-
naliza que o estado de São 
Paulo deve concentrar o 
maior número de contra-
tações temporárias para o 
fim do ano (25,55 mil). “A 
expectativa é que as vendas 
em São Paulo também cres-
çam acima da média. É o 
estado que se recupera mais 
rápido. E ao se recuperar 
mais rápido, acaba deman-

dando, proporcionalmen-
te, mais postos de trabalho 
temporários”. 

Em seguida, aparecem 
Minas Gerais (10,67 mil), 
Rio de Janeiro (7,63 mil) e 
Paraná (7,19 mil), que con-
centrarão mais da metade 
(54%) da oferta de vagas 
para o Natal deste ano. 
Nessas quatro regiões, a 
CNC projeta variações das 
vendas locais em relação 
ao Natal passado de 7,2%, 
6%, 5,8% e 6,6%, respecti-
vamente.

O salário médio de ad-
missão deverá alcançar R$ 
1.608, com crescimento, 
em termos nominais, de 
5,1% em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, quando a remu-
neração média ficou em R$ 
1.531.

A pesquisa da CNC in-
dica que o maior salário de 
admissão deverá ser pago 
pelas lojas especializadas na 
venda de produtos de infor-
mática e comunicação (R$ 
1.866), seguidas pelo ramo 
de artigos farmacêuticos, 
perfumarias e cosméticos 
(R$ 1.647). Em contrapar-
tida, esses segmentos deve-
rão responder por apenas 
0,8% das vagas totais a se-
rem criadas.

A pesquisa sinaliza ainda 
que além da maior oferta de 
vagas, a taxa de efetivação 
dos trabalhadores temporá-
rios deverá ser a maior dos 
últimos cinco anos, com 
expectativa de contratação 
definitiva de 12,2% desses 
trabalhadores.

Hopi Hari paga créditos trabalhistas  
do Plano de Recuperação Judicial

Em decisão ímpar, 
proferida nesta sex-
ta-feira, pelo juiz 

Fábio Marcelo Holanda, 
da 1ª Vara Cível de Vinhe-
do (SP), o Parque Temático 
Hopi Hari, que está em pro-
cesso de Recuperação Judi-
cial, foi autorizado a realizar 
o pagamento da primeira 
parcela dos créditos tra-
balhistas, ainda neste mês, 
mesmo sem a aprovação de 
seu Plano de Recuperação 
Judicial, com assembleia 
marcada para novembro.

Segundo a sentença, o 
entendimento do juiz é de 
que a recuperação judicial 

tem por objetivo viabilizar 
a superação da situação de 
crise econômico-financeira 
do Parque, a fim de permi-
tir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interes-
ses dos credores, promo-
vendo, assim, a preservação 
da empresa, sua função so-
cial e o estímulo à atividade 
econômica. 

Para o presidente de 
Hopi Hari, Alexandre Ro-
drigues, a decisão do ma-
gistrado vem de encontro 
ao posicionamento do Par-
que, que está empenhando 
todos seus esforços para 

garantir a regularização 
imediata deste plano, com 
atenção especial à clas-
se trabalhista. “Estamos 
muito felizes com essa de-
cisão, que garante o início 
do pagamento do Plano de 
Recuperação Judicial e em 
especial a esta classe, antes 
mesmo de sua aprovação, 
o qual estamos muito con-
fiantes que será um resul-
tado favorável”, destaca.

Vale destacar que o Hopi 
Hari apresentou aditivo ao 
plano de recuperação judi-
cial à Justiça em 2019 (pro-
cesso que corre na 1ª Vara 
de Vinhedo) para seguir 

à assembleia de credores 
que, anteriormente estava 
prevista para o primeiro se-
mestre de 2020, porém, em 
virtude da pandemia, aca-
bou sendo adiada. 

O aditivo proposto pe-
lo Parque contemplava 
todos os credores, inclu-
sive o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e 
substituiu o plano da anti-
ga gestão, derrubado pelo 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, onde foi apontado 
ilegalidades no plano e um 
total desrespeito aos cre-
dores.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/ME nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

Ata da AGE realizada em 25/06/2021. Data, Horário e Local: Em 25/06/2021, às 18h, na sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), localizada 
na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, CEP 20030-041, Rio de Janeiro, RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 
124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da acionista única da Companhia, representando assim a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: 
Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do Dia e Deliberações: Após exame e discussão das matérias 
apresentadas, a acionista única da Companhia aprovou as seguintes deliberações: (a) O aumento do capital social da Companhia no valor de R$324.077.879,23, 
passando o capital social da Companhia de R$1.941.170.129,01, para R$2.265.248.008,24, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de 
créditos detidos pela acionista única em face da Companhia em valor idêntico ao do aumento; (b) Aprovar a alteração da redação do caput do Artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia, a fim de contemplar o aumento do capital social deliberado no item (a) acima, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$2.265.248.008,24, representado por 1.515.888.074 ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal. (c) A consolidação e publicação do Estatuto Social da Companhia contemplando as alterações mencionadas no item acima, conforme texto do 
Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta assentada. (d) A lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de 
rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela acionista única da Companhia. Assinaturas: Presidente: Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Amilcar Bastos Falcão. Confere 
com o original lavrado em livro próprio. Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente da Mesa; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - 
Jucerja - Registrada sob o nº 00004456315 em 16/09/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral. ANEXO I - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, 
SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º. A CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. é uma sociedade empresária por ações subordinada ao disposto 
neste Estatuto Social, à Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e demais normas aplicáveis. Artigo 2º. Constitui o objeto social da Companhia: 
a) a exploração da indústria de construção civil, inclusive de obras públicas; b) a incorporação, compra e venda de bens imóveis, não sendo exercida a 
intermediação imobiliária; c) a importação, exportação, compra e venda de materiais, peças e equipamentos ligados a obras de construção; d) a participação, 
com recursos próprios, em outras sociedades, no Brasil ou no exterior, quando ligadas aos seus objetivos sociais; e) a participação, com recursos próprios, 
no capital de outras empresas de prestação de serviços à indústria petrolífera; f) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços de 
qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamento e administração nas áreas de óleo e gás; g) prestação de serviços de 
consultoria, gerenciamento e administração nas áreas de óleo, gás, química, petroquímica e de limpeza urbana; h) a execução de obras de construção de 
linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica; i) participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certames, a critério da Diretoria, 
isoladamente ou em consórcios com empresas congêneres, visando a execução de serviços de engenharia em geral; j) a execução de serviços de limpeza 
pública, nestes compreendidos a coleta e transporte de lixo domiciliar urbano, hospitalar, industrial, de resíduos especiais, serviços de varrição de ruas, praças 
e logradouros públicos, operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos e demais serviços inerentes e correlatos; k) a exploração e 
execução de serviços e obras públicas em geral, mediante concessão da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; l) construção 
de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços e eletrificação em áreas urbanas e rurais; m) aluguel de bens móveis e imóveis de propriedade da empresa; 
n) a execução de serviços de transportes, apoio aquaviário e dragagem marítima e fluvial; o) a fabricação, industrialização e a comercialização de artefatos e 
peças pré-moldadas de cimento e de concreto de todo o gênero; p) a realização de serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas; q) o 
comércio, importação e exportação de sementes e mudas e r) a execução dos serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Parágrafo Único. 
As atividades constantes do objeto social da empresa poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia, cuja duração será por 
tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º andar, 3º andar, 3º mezanino e 
6º andar, Centro, CEP 20030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. CAPÍTULO II - 
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.265.248.008,24 (dois bilhões, duzentos e sessenta 
e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil e oito reais e vinte e quatro centavos), representado por 1.515.888.074 (um bilhão, quinhentas e quinze 
milhões, oitocentas e oitenta e oito mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º. Cada ação ordinária nominativa terá 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela inscrição 
do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, 
obedecidas as prescrições legais, ações nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem direito a voto e resgatáveis no prazo de 12 (doze) ou 24 (vinte e 
quatro) meses, contados da emissão, a critério da Assembleia Geral, pelo preço da emissão corrigido pelo IGPM/FGV. Parágrafo Segundo. É vedado à 
Companhia emitir partes beneficiárias. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: Artigo 6º. A Companhia será administrada por uma Diretoria. 
Parágrafo Único. A Diretoria terá os poderes e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas normas que venham a ser estabelecidas 
pela Assembleia Geral. Artigo 7º. A Diretoria da Companhia será constituída por 02 (duas) áreas com competências autônomas, uma nacional e outra 
internacional, dividida da seguinte forma: (a) Diretoria Nacional: no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 20 (vinte) integrantes, acionistas ou não, todos eles 
residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, que serão denominados Diretores Nacionais, sendo 01 (um) Diretor-Presidente 
Nacional; 01 (um) a 03 (três) Diretores Vice-Presidentes Nacionais; 01 (um) a 04 (quatro) Diretores Executivos Nacionais; e 01 (um) a 12 (doze) Diretores 
Adjuntos Nacionais, podendo a Assembleia Geral dar denominação específica aos cargos da Diretoria Nacional; e (b) Diretoria Internacional: no mínimo 02 
(dois) e, no máximo, 06 (seis) integrantes, acionistas ou não, todos eles residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, que serão 
denominados Diretores Executivos Internacionais, podendo a Assembleia Geral dar denominação específica aos cargos da Diretoria Internacional. Parágrafo 
Primeiro. Compete aos integrantes da Diretoria, nos seus respectivos âmbitos de atuação (nacional ou internacional), a representação da Companhia e a 
prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por este Estatuto, pelas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e por 
lei. Parágrafo Segundo. Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, dispensados de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da eleição, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, 
assinarem a ata da Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como termo de posse. Parágrafo Terceiro. Em caso de licença, 
impedimento temporário ou vacância, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado, impedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião 
que se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá no cargo até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou até o final do mandato 
da Diretoria. Parágrafo Quarto. Vencido o mandato dos integrantes da Diretoria, será ele considerado automaticamente prorrogado até a ocorrência de 
Assembleia Geral que eleja novos membros ou reeleja aqueles em exercício. Artigo 8º. A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao 
disposto neste Estatuto Social, em especial ao que reza o seu artigo 9º, às normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e à legislação 
aplicável, sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Companhia estranhos ao seu objeto social. Artigo 9º. 
Compete à Diretoria Nacional a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão diretamente relacionados a projetos, obras e 
empreendimentos localizados no Brasil, salvo os projetos e contratos executados no Brasil voltados ao suporte de atividades no exterior, podendo, para tanto: 
I) cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da 
Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: a) mediante a assinatura individual de um de seus Diretores 
Nacionais: a.1.) representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e empresas privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar propostas, 
declarações, e documentos afins; a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Companhia, inclusive 
para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. 
b) mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores Nacionais, podendo ser: (i) o Diretor-Presidente Nacional em conjunto com qualquer outro diretor 
nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (ii) 1 (um) Diretor Vice-Presidente Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional ou 
com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (iii) 1 (um) Diretor Executivo Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional ou com 1 (um) 
procurador com poderes suficientes; (iv) 1 (um) Diretor Adjunto Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional com designação distinta ou com 1 
(um) procurador com poderes suficientes; ou, ainda (v) 2 (dois) procuradores com poderes suficientes poderão ser praticados todos os demais atos de gestão, 
inclusive, mas não se limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; b.2) realização de operações financeiras, de crédito e de 
financiamento em geral; emissão, aceite e endosso de títulos de crédito; b.3) movimentação de contas correntes da Companhia; b.4) outorga e aceite de 
garantias a empresas por ela controladas ou a ela coligadas; b.5) alienação e constituição de ônus sobre bens da Companhia, inclusive do ativo não circulante; 
e b.6) constituição de consórcios, de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Companhia. Artigo 10. Compete à Diretoria Internacional a 
representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão diretamente relacionados a projetos, obras e empreendimentos localizados no exterior, 
salvo os projetos e contratos executados no exterior voltados ao suporte de atividades no Brasil, podendo, para tanto: I) cumprir as disposições deste Estatuto 
Social, e as deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação 
em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: a) mediante a assinatura individual de um Diretor Internacional: a.1.) representar a Companhia perante 
quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas 
privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar propostas, declarações, e documentos afins; a.2) outorgar procurações ad 
judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a 
registro e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários; b) mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores 
Internacionais, podendo ser: (i) 2 (dois) Diretores Executivos Internacionais; (ii) 1 (um) Diretor Executivo Internacional em conjunto com 1 (um) procurador com 
poderes suficientes; ou, ainda (iii) 2 (dois) procuradores com poderes suficientes poderão ser praticados todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não 
se limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; b.2) realização de operações financeiras, de crédito e de financiamento em 
geral; emissão, aceite e endosso de títulos de crédito; b.3) movimentação de contas correntes da Companhia; b.4) outorga e aceite de garantias a empresas 
por ela controladas ou a ela coligadas; alienação e constituição de ônus sobre bens da Companhia, inclusive do ativo não circulante; e constituição de 
consórcios, de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Companhia. Artigo 11. Para a prática dos atos a que se refere o artigo anterior, 
poderão ser outorgadas procurações pela Companhia, com poderes específicos: I) mediante a assinatura individual de um dos integrantes da Diretoria, em 
relação aos atos previstos no artigo 9º, II, (a), e no artigo 10, II (a); e II) mediante a assinatura conjunta de 02 (dois) integrantes da Diretoria, em relação aos 
atos previstos no artigo 9º, II, (b), e no artigo 10, II, (b). Parágrafo único: As procurações outorgadas pela Companhia terão o prazo de validade fixado nos 
respectivos instrumentos, não podendo ser superior a 12 (doze) meses, ressalvados os instrumentos que contemplem os poderes da cláusula ad judicia, e/
ou de representação em processos administrativos e/ou outorgados no âmbito dos financiamentos de longo prazo da Companhia ou de suas controladas ou 
coligadas, e/ou outorgados a entidades que realizem o refinanciamento ou a reestruturação de dívidas financeiras da Companhia ou de suas controladas ou 
coligadas, os quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL: Artigo 12. O Conselho Fiscal, não permanente, 
quando instalado na forma da lei, terá 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham os 
requisitos da legislação aplicável. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral ordinária que seguir 
àquela de eleição, e terá as funções e competência previstas em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 13. A Assembleia Geral reunir-se-á 
ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que convocada, na forma da Lei das S.A. 
Parágrafo Único. A Assembleia Geral será presidida e secretariada, preferencialmente, por acionistas da Companhia e/ou por seus Diretores. Artigo 14. A 
Assembleia Geral será convocada pela Diretoria e instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 15. Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre 
todas as matérias e negócios relativos ao objeto da Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo 
Único. Além das matérias que por este Estatuto Social e por lei sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe também, fixar os honorários 
individuais ou globais dos integrantes da Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL: Artigo 16. O exercício social começará em 1º de janeiro de cada 
ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Artigo 17. No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as 
demonstrações financeiras previstas em lei, baseada na escrituração mercantil da Companhia. Artigo 18. Do lucro líquido do exercício, serão destinados: a) 
5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia; b) 3% (três por cento) à distribuição 
aos acionistas como dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa 
reserva, acrescido do valor das reservas de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo Segundo. Os acionistas poderão deliberar a 
distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro. A Diretoria poderá propor e a Assembleia Geral 
aprovar distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante 
o exercício em que os mesmos tiverem sido aprovados. Parágrafo Quarto. Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, contados da data em que 
tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - JUÍZO ARBITRAL: Artigo 19. A Companhia, seus 
acionistas e Diretores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou 
decorrente, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei das S.A., neste Estatuto 
Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, conforme o caso. Parágrafo Primeiro. As disputas ou controvérsias serão solucionadas 
por meio de arbitragem a ser administrada pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“Câmara”), de acordo com o 
disposto no regulamento da Câmara (“Regulamento da Câmara”). Parágrafo Segundo. A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral sediado na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, constituído por 3 (três) árbitros a serem nomeados nos termos do Regulamento da Câmara. Não será permitida 
a instauração de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por mais de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido 
haver mais de uma parte, pessoa física ou jurídica, em um dos polos. Parágrafo Terceiro. Todo o procedimento arbitral será em língua portuguesa e serão 
aplicadas as leis brasileiras, inclusive, mas não se limitando, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei Brasileira de Arbitragem). Parágrafo Quarto. A 
Câmara deverá proferir sua sentença no Brasil, no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da data de início da arbitragem, observado que referido prazo 
poderá ser prorrogado pela Câmara por um período adicional de até 6 (seis) meses, desde que justificadamente. Parágrafo Quinto. Os honorários dos 
advogados e demais despesas e custos decorrentes do procedimento arbitral serão suportados por uma ou por ambas as partes, como for decidido pela 
Câmara. Parágrafo Sexto. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser requerida (i) ao tribunal arbitral (caso 
este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do tribunal arbitral ao juiz estatal competente, ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal 
arbitral ainda não tenha sido instaurado), no foro da comarca onde a medida cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. Parágrafo Sétimo. As partes 
envolvidas na arbitragem deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas à arbitragem. CAPÍTULO VIII - LIQUIDAÇÃO: Artigo 20. A 
dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janeiro, 25 de 
junho de 2021. Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente da Mesa. Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa.

CBO HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
ATA DA RCA: 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 23/09/2021, às 17:30h, 
Travessa Braga nº 2, Niterói, RJ, CEP 24.110-220. 2. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., conforme autori-
zado pela Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Assumiu 
a presidência dos trabalhos o Sr. Gabriel Felzenszwalb e o Sr. Ricardo Wagner, 
como secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) no âmbito da 1ª  emissão 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a 
ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, 
em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da CBO Serviços 
Marítimos S.A., sociedade por ações no CNPJ/ME nº 08.795.463/0001-07 
(“CSM”), no montante de R$ 107.000.000,00 (“Debêntures”), a ser formalizada 
mediante celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a 
ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adi-
cional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CBO 
Serviços Marítimos S.A.” (“Escritura de Emissão”) as quais serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Oferta 
Restrita”), nos termos da Lei nº 6.385/76, conforme alterada, e da Instrução da 
CVM nº 476/09, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), a outorga, pela Cia., 
de garantia fidejussória por meio da qual a Cia. obrigar-se-á, solidariamente com 
a CSM, em caráter irrevogável e irretratável, perante os titulares das Debêntures 
(“Debenturistas”), representados pelo agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), 
como fiadora e principal pagadora, responsável pelo fiel, pontual e integral cum-
primento de todas as obrigações da CSM e/ou da Cia. na Escritura de Emissão e 
nos demais Documentos da Operação (conforme definido na Escritura de Emis-
são), incluindo, sem limitar o pagamento de quaisquer valores, principais ou aces-
sórios, devidos pela CSM e/ou pela Cia. nos termos da Escritura de Emissão e 
demais Documentos da Operação (conforme definido na Escritura de Emissão), 
tais como o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os Encargos Moratórios 
(conforme definidos na Escritura de Emissão), multa convencional e quaisquer 
outros acréscimos, inclusive os encargos decorrentes de eventuais ações judiciais, 
independentemente de quaisquer outras garantias que o Agente Fiduciário, na 
qualidade de representante dos Debenturistas, tenha recebido ou venha a receber, 
bem como eventuais honorários do Agente Fiduciário e todo e qualquer custo ou 
despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário em decorrência de 
processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais neces-
sários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, 
da Escritura de Emissão e/ou dos demais Documentos da Operação (conforme 
definido na Escritura de Emissão) (“Obrigações Garantidas”), renunciando ex-
pressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de 
qualquer natureza previstos nos arts. 333, § único, 364, 366, 368, 821, 827, 830, 
834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), e dos arts. 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16/03/2015, 
conforme alterada (“CPC”), nos termos da Escritura de Emissão (“Fiança”); (ii) no 
âmbito da Emissão, a outorga, pela CSM, de garantia relativa à cessão fiduciária 
de direitos creditórios da qual à CSM é titular e que vier a ser titular durante a vi-
gência da Emissão decorrentes do contrato de afretamento por tempo de embar-
cação do tipo AHTS-TO, celebrado entre a CSM e a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras, cujo valor presente (calculado, exclusivamente para esta finalidade, 
com base em taxa de desconto equivalente à Remuneração (conforme definido 
na Escritura de Emissão) deverá corresponder a, no mínimo, a 130% do saldo 
devedor das Debêntures, (“Valor Presente dos Proventos”) incluindo multas de 
qualquer espécie, juros moratórios e juros remuneratórios, bem como os recursos 
oriundos de seu resgate ou vencimento (“Proventos”, “Petrobras” e “Contrato 
de Afretamento”), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios”, a ser celebrado entre a CSM e o Agente Fiduciário (“Con-
trato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Proventos”); (iii) no âm-
bito da Emissão e do Contrato de Prestação de Fiança (conforme abaixo definido), 
a outorga, pela CSM e pela Cia., de garantia relativa à cessão fiduciária (a) de 
todos e quaisquer valores e direitos atuais ou futuros, detidos e a serem detidos 
como resultado dos valores depositados, a qualquer tempo, (1) em conta corren-
te de titularidade da CSM (“Conta Vinculada CSM”), mantida junto ao Banco BTG 
Pactual S.A. (“Banco Depositário”), incluindo os Proventos, assim como os va-
lores enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária ou inves-
timentos realizados com tais recursos existentes na Conta Vinculada CSM; e (2) 
na conta corrente de titularidade da Cia., mantido junto ao Banco Depositário 
(“Conta Vinculada Cia.” e, em conjunto com Conta Vinculada CSM, “Contas 
Vinculadas”), assim como os valores enquanto em trânsito ou em processo de 
compensação bancária ou investimentos realizados com tais recursos existentes 
na Conta Vinculada Cia.; e (ii) da titularidade das próprias Contas Vinculadas (a 
“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Contas Vinculadas” e, em con-
junto com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Proventos, “Cessão Fidu-
ciária de Direitos Creditórios”), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Vinculada”, entre a CSM, a Cia., o 
Banco Depositário e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios – Conta Vinculada” e, em conjunto com Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios – Proventos, “Contratos de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios”), observados os termos e condições estabelecidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária – Contas Vinculadas, os valores decorrentes de 
eventual excussão da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Contas Vincu-
ladas serão compartilhados entre os Debenturistas e o Banco Depositário em 
decorrência de determinadas obrigações assumidas pela Cia. no âmbito do Con-
trato para Prestação de Fiança nº FI284/21, celebrado entre a Cia. e o Banco 
Depositário em 30/08/2021 (“Contrato de Prestação de Fiança”); (iv) no âmbito 
da Emissão, a outorga, pela CBO NW4 AS, entidade estrangeira com endereço 
na Noruega, de garantia na forma de hipoteca da embarcação de sua proprieda-
de denominada A.H. Varazze (IMO nº 9665566), originalmente construída em 
2014 (“Embarcação”), bem como os seus respectivos acessórios, benfeitorias, 
valorizações, frutos e bens vinculados por acessão física ou industrial, sendo 
certo que o valor de referida Embarcação deverá ser equivalente a, no mínimo, 
US$ 16.000.000,00 e que a referida Embarcação é avaliada em US$ 
19.559.997,00, conforme preço de aquisição constante do “Memorandum of Agre-
ement”, datada de 30/06/2021, celebrado entre Finarge Armamento Genovese 
SRL e CBO NW 4 AS, não será reavaliada até a Data de Vencimento e será re-
gida pelas leias das Ilhas Marshal e formalizada nos termos do Instrumento de 
Constituição de Hipoteca de Embarcação (“Hipoteca de Embarcação” e, em 
conjunto, com os Contratos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e a 
Fiança, as “Garantias”); (v) a autorização para a administração da Cia. celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos ne-
cessários à outorga da Fiança, incluindo, mas não se limitando, à celebração da 
Escritura de Emissão e o contrato de distribuição no âmbito da Emissão (“Con-
trato de Distribuição”); (vi) a determinação do voto da Cia. na AGE da CSM, a 
fim de deliberar sobre a celebração da Emissão e da Oferta Restrita pela CSM 
(“AGE CSM”); e (vii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Administra-
ção da Cia. relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a 
presente, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a 
unanimidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, sem quais-
quer ressalvas ou restrições: (i) no âmbito da Emissão, aprovar a outorga da 
Fiança, por meio da celebração pela Cia. da Escritura de Emissão; (ii) no âmbito 
da Emissão, aprovar a outorga pela CSM e pela Cia., conforme aplicável, das 
garantias fiduciárias sob os Contratos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; 
(iii) no âmbito da Emissão, aprovar a outorga pela CBO NW4 AS da Hipoteca de 
Embarcação; (iv) autorizar a administração da Cia. a celebrar todos os documen-
tos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga 
da Fiança, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão 
e o Contrato de Distribuição; (v) determinar o voto da Cia. na AGE CSM de forma 
favorável à aprovação da realização da Emissão e da Oferta Restrita pela CSM 
com a outorga das Garantias; e (vi) ratificar todos os atos já praticados pela ad-
ministração da Cia. relacionados às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida 
e achada conforme, é assinada por todos os conselheiros presentes. 

– COOPTQ –

COOPERATIVA DE MOTORISTRAS DE TAXI DE QUEIMADOS LTDA
CNPJ - 15.318.864/0001-23

EDITAL PARA A.G.E do TIPO: Presencial.

O Diretor Presidente da cooperativa acima, convoca todos seus coope-
rados à participarem da AGE do dia 05.10.2021. Na Rua Vereador Mari-
nho Hemétrio de Oliveira Nº 13 - Jardim do Trevo – Queimados – CEP
26325-282, com às seguintes convocações, às 10:00 h em 1ª C/Pre-
sença de 2/3, às 11:00h em 2ª C/Presença de ½+1, às 12:00 h em 3ª e
última, C/Presença mínima de 10(dez). Para deliberarem às seguintes
ordens do dia: 1.Eleição da Nova Diretoria; 2.Eleição do Conselho Fiscal.
Queimados(RJ),23.09.21. Marcos Correia Cardoso – Dir.PRESIDENTE –
MAIQUE CASTRO – CRCRJ - CEO.

Documentação é entrave para 92% das PMEs conseguirem crédito

Mesmo com os 
processos cada 
vez mais auto-

matizados e digitalizados, 
92% dos micro e pequenos 
negócios ainda não conse-
guiram crédito por conta de 
documentação incompleta, 
segundo levantamento da 
fintech Openbox.ai.

De acordo com estudo 
do Sebrae de 2020, em par-
ceria com a Fundação Getú-
lio Vargas, são 7 milhões de 
micro e pequenas empresas, 
e 10,9 milhões de MEI que, 
juntos, representam 99% de 

todas as empresas do país, 
responsáveis por cerca de 
30% do PIB e 55% do es-
toque de empregos formais. 
Ao tratar sobre crédito em-
presarial, quase 33% dos 
donos de micro e pequenos 
negócios consideram o grau 
de exigência para concessão 
ou renovação de emprésti-
mos bancários alto, sendo 
que apenas 10% acreditam 
ser baixo.

Em contrapartida, em-
presários assumem que a 
gestão financeira de seus 
negócios é uma dor em suas 

rotinas. Segundo a pesquisa 
da Endeavor, Neoway e J.P. 
Morgan “Desafios dos em-
preendedores brasileiros”, 
realizada neste ano, os itens 
planejamento orçamentá-
rio foram citados por 22% 
das empresas entrevistadas; 
e contabilidade e auditoria, 
lembrados por 17%, são in-
dícios dessa dificuldade de 
organização.

Já de acordo com levan-
tamento da Mazars, a nova 
Lei 14.195/21, “traz a des-
burocratização ao processo 
de abertura das empresas, 

bem como estabelece o fim 
das Empresas Individuais 
de Responsabilidade Limi-
tada (Eireli)”.

Segundo o estudo, a lei, 
“dessa forma, é benéfica 
para quem pretende abrir 
um negócio, uma vez que 
acaba com as exigências das 
Eireli de integrar capital so-
cial mínimo de 100 salários 
mínimos para a criação de 
uma organização empresa-
rial.”

“Agora, com a SLU, 
também é possível ter 
uma separação do que é 

patrimônio pessoal do 
empreendedor e do que é 
patrimônio da empresa. A 
Eireli deixa de existir por-
que os empreendedores e 
investidores passaram a 
usar o regime de SLU, em 
função dos benefícios co-
mo o fato de não precisar 
de um capital social míni-
mo, e uma mesma pessoa 
pode ter mais de uma em-
presa aberta nesse mesmo 
formato. O fim da Eireli 
não muda o regime tribu-
tário da empresa, porque, 
hoje, as empresas que 

estão constituídas nesse 
formato automaticamente 
serão transformadas em 
uma Sociedade Limitada 
Unipessoal”, afirma An-
dressa Lago, gerente de 
Paralegal da Mazars.

Regulada pelo ordena-
mento jurídico brasileiro 
desde 2019, a SLU ajuda a 
simplificar o cenário em-
presarial do país, uma vez 
que facilita a tomada de de-
cisão dos empreendedores, 
já que eram comuns as dú-
vidas entre constituir uma 
SLU ou uma Eireli.
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CBO SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 08.795.463/0001-07 - NIRE 33.207.867.621

Ata de AGE: 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 23/09/21, às 18h, na sede social da CBO Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”), situada na Cidade de Ma-
caé, Estado do RJ, na Rua Fernando Hipólito dos Santos, nº 132, sala 1, Barra de Macaé, CEP 27.961-080. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os 
acionistas que representam a totalidade do capital social da Cia., em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Marcos Tinti e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a realização da 1ª emissão de debêntures 
simples (“Debêntures”), não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, 
em série única, para distribuição pública com esforços restritos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), no valor total de R$ 107.000.000,00 (cento e 
sete milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CBO Serviços Marítimos S.A.” (“Escritura de Emissão”), as quais serão objeto de distribuição pública, com esfor-
ços restritos de distribuição (“Emissão” e “Oferta Restrita”), nos termos da Lei 6.385, de 7/12/1976, conforme alterada, e da Instrução da CVM (“CVM”) nº 476, de 
16/01/09, conforme alterada (“Instrução CVM 476”); (ii) a outorga pela Cia. de garantia relativa à cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos creditórios de que 
é titular e de que vier a ser titular durante a vigência da Emissão decorrentes do contrato de afretamento por tempo de embarcação do tipo AHTS-TO, celebrado 
entre a Cia. e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras” e “Contrato de Afretamento”), cujo valor presente (calculado, exclusivamente para esta finalida-
de, com base em taxa de desconto equivalente à Remuneração (conforme definido abaixo)) deverá corresponder a, no mínimo, a 130% (cento e trinta por cento) 
do saldo devedor das Debêntures (“Valor Presente dos Proventos”), incluindo multas de qualquer espécie, juros moratórios e juros remuneratórios, bem como os 
recursos oriundos de seu resgate ou vencimento (“Proventos” e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Proventos”, respectivamente), por meio da cele-
bração entre a Cia. e o Agente Fiduciário do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios - Proventos”), assim como quaisquer aditamentos subsequentes a este instrumento; (iii) a outorga pela Cia. de garantia relativa à cessão fiduciária (i) 
de todos e quaisquer valores e direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos como resultado dos valores depositados, a qualquer tempo, em conta corrente 
de titularidade da Cia. (“Conta Vinculada”), mantida junto ao Banco BTG Pactual S.A. (“Banco Depositário” ou “Coordenador Líder”), incluindo os Proventos, 
assim como os valores enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária ou investimentos realizados com tais recursos existentes na Conta Vincu-
lada e (ii) da titularidade da própria Conta Vinculada (a “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Conta Vinculada” e, em conjunto com Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios – Proventos, “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), observados os termos e condições estabelecidos no Contrato de Cessão Fiduciá-
ria de Direitos Creditórios – Conta Vinculada (conforme definido abaixo), os valores decorrentes de eventual excussão da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
– Conta Vinculada serão compartilhados entre os Debenturistas (conforme definido na Escritura de Emissão) e o Banco Depositário em decorrência de determina-
das obrigações assumidas pela CBO Holding S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 (“Fiadora”) no âmbito do Contrato para Prestação de Fiança 
nº FI284/21, celebrado entre a Fiadora e o Banco Depositário em 30/08/21, formalizada na presente data por meio da celebração entre a Cia., o Agente Fiduciário, 
a Fiadora e o Banco Depositário do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Contas Vinculadas” (“Contrato de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios – Contas Vinculadas” e, em conjunto com Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios – Proventos, “Contratos de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios”), assim como quaisquer aditamentos subsequentes a este instrumento; (iv) a autorização à Cia. e aos seus representantes 
para, uma vez aprovada a Emissão e a outorga da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a) celebre todos os documentos e seus eventuais aditamentos e 
pratique todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta Restrita, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional 
ou ratificação pela Cia., inclusive (1) em virtude de normas legais regulamentares; (2) para correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/
ou (3) para atualização dos dados cadastrais das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário; e b) contratar os 
prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao agente fiduciário, aos coordenadores e 
assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários. 5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as 
matérias constantes da ordem do dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a 1ª emissão de Debêntures da Cia., nos 
termos da Instrução CVM 476, a serem distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação, sendo que as Debêntures terão as seguintes características e 
condições: a) Número da Emissão: A Emissão representa a 1ª Emissão de Debêntures da Cia.; b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 
107.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”); c) Data de Emissão das Debêntures: Para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 27/09/21 (“Data de Emissão”); d) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Resgate An-
tecipado Facultativo (conforme definido abaixo) e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 27/09/24 (“Data de 
Vencimento”); e) Quantidade de Debêntures e Número de Séries: Serão emitidas 107.000 Debêntures, em série única; f) Valor Nominal Unitário: As Debên-
tures terão valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); g) Destinação dos Recursos: Os recursos oriundos da capta-
ção por meio da Emissão de Debêntures serão utilizados para aquisição de embarcações a serem utilizadas para consecução do objeto social da Cia. e/ou de 
empresas pertencentes ao grupo econômico da Cia.; h) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pelo fator de variação 
da cotação de fechamento da taxa de venda de Dólares dos Estados Unidos da América, disponível no Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, 
por meio do Sistema PTAX, conforme divulgada na página do Banco Central na página da rede mundial de computadores (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefi-
nanceira/ historicocotacoes), na opção “Cotações e Boletins – Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data”, que será utilizada com 4 casas decimais 
(“Taxa Cambial”), desde a Data da 1ª Integralização (conforme definido abaixo) até a data de seu efetivo pagamento, sendo o produto da atualização incorporado 
ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures automaticamente. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, atualizado pela Taxa Cambial (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), será calculado de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; (i) 
Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução 
CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação, para a totalidade das Debêntures, oferecido pelo Coordenador Líder, na qualidade de 
instituição intermediária líder, por meio do MDA (conforme definido abaixo), administrado e operacionalizado pela B3, de acordo com os termos previstos “Instru-
mento Particular de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme, de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 1ª Emissão 
da CBO Serviços Marítimos S.A.”, a ser celebrado entre a Cia., o Coordenador Líder e a Fiadora (“Contrato de Distribuição”). O público-alvo da Oferta Restrita é 
composto exclusivamente pelos Investidores Profissionais O plano de distribuição pública seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previs-
to no Contrato de Distribuição. Para tanto, (1) somente será permitida a procura de, no máximo, 75 Investidores Profissionais pelo Coordenador Líder; (2) as De-
bêntures somente poderão ser subscritas ou adquiridas por, no máximo, 50 Investidores Profissionais, em conformidade com o Art. 3° da Instrução CVM 476; e (3) 
os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados 
como um único investidor para os fins dos limites mencionados na alínea “i” anterior, conforme disposto no Art. 3º, §1ºº, da Instrução CVM 476 (“Plano de Distri-
buição”); (j) Escriturador e Agente de Liquidação: A Planner Truste Distribuidora de TVM Ltda., sociedade de responsabilidade Ltda., com sede na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11 andar, Torre A, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
67.030.395/0001-46 atuará como agente de liquidação da Emissão e como escriturador das Debêntures (“Agente de Liquidação” e “Escriturador”, respectiva-
mente); (k) Agente Fiduciário: A Planner Trustee Distribuidora de TVM Ltda., sociedade de responsabilidade Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria lima, 3.477, 11 andar, Torre A, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 67.030.395/0001-46, atuará 
como agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”); (l) Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade: As Debêntures serão nominativas, escriturais, sem 
emissão de cautelas ou certificados e não serão conversíveis em ações de emissão da Cia. A Cia. não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins e 
efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo Escriturador, por meio de extrato a ser por ele emitido. Adicionalmente, será reconhecido como com-
provante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3, em nome do titular da Debênture quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamen-
te na B3; (m) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Cia.; (n) Espécie: As Debêntures serão da 
espécie quirografária, a se convolada em espécie com garantia real, nos termos do Art. 58 da Lei das S.A., e com garantia fidejussória adicional. As Debêntures 
passarão a ser da espécie com garantia real, nos termos do Art. 58, caput, da Lei das S.A., após a formalização e eficácia das Garantias Reais (conforme definido 
na Escritura de Emissão); (o) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas eletronicamente na B3, para: 
(i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição 
liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – TVM (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (p) Local de Pagamento: Os paga-
mentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Cia. nos termos da Escritura de Emissão serão realizados pela Cia., (i) 
no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário Atualizado, à Remuneração e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que 
estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escritu-
rador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do Escriturador, na sede da Cia., conforme o caso; (q) Forma de Subscrição e 
Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, no mercado primário por meio do MDA, em moeda corrente nacional, no ato da 
subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, a partir do início de distribuição na forma dos Artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, preferencialmente em um único dia 
(“Data da 1ª Integralização”). Não obstante, caso ocorra algum erro operacional na integralização da Debêntures, as Debêntures integralizadas após a Data da 1ª 
Integralização serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Integraliza-
ção até a data da sua efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Integralização”). As Debêntures serão subscritas 
e integralizadas de acordo com os procedimentos de liquidação aplicáveis da B3, sendo que as Debêntures serão integralizadas pelo seu Preço de Integralização. 
As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio, a ser definido pelo Coordenador Líder, se for o caso, no ato de subscrição delas, desde que aplicado 
de forma igualitária à totalidade das Debêntures em cada data de integralização; (r) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência do Resgate Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o 
Valor Nominal Unitário deverá ser amortizado e pago pela Cia. mensalmente, após o período de 7 meses que se inicia na Data de Emissão e se encerra na primei-
ra Data de Pagamento do Principal (“Período de Carência”), sempre no dia 27 de cada mês para as Debêntures em 30 parcelas iguais e consecutivas sendo o 
primeiro pagamento das Debêntures em 27/04/22 e o último, na Data de Vencimento (“Data de Pagamento de Principal”), de acordo com a tabela prevista na 
Escritura de Emissão; (s) Resgate Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições previstas na Escritura de Emissão, a Cia. poderá, a seu exclu-
sivo critério, realizar, a qualquer momento, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das Debêntures (“Res-
gate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo deverá abranger a totalidade das Debêntures e os termos para sua operacionalização serão 
previstos na Escritura de Emissão. O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo será o Valor Nominal 
Unitário Atualizado acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração imedia-
tamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, acrescido de prêmio de resgate, observado o prazo previsto acima, cor-
respondente a 1,00% ao ano, pro rata temporis, base 252 Dias Úteis, sobre o valor resgatado, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data 
do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento, de acordo a metodologia de cálculo a ser prevista na Escritura de Emissão; (t) Amortização Extraor-
dinária Facultativa: Não será permitida a realização de amortização extraordinária facultativa das Debêntures; (u) Aquisição Facultativa: A Cia. poderá, a qual-
quer tempo, adquirir Debêntures, desde que observe o disposto no Art. 55, §3ºº e incisos I e II, da Lei das S.A., nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Ins-
trução da CVM n° 620, de 17/03/20, e na regulamentação aplicável da CVM, devendo o fato constar do relatório da administração e das DFs (e/ou informações fi-
nanceiras trimestrais) consolidadas e auditadas (ou objeto de revisão especial, conforme o caso) da Cia. As Debêntures adquiridas pela Cia. poderão, a critério da 
Cia., ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, 
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração (conforme definido abaixo) das demais Debêntures; (v) Oferta de Resgate Antecipado 
Total: As Debêntures não estão sujeitas à oferta de resgate antecipado total pela Cia.; (w) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, incidirão juros 
remuneratórios prefixados equivalentes a 4,5000% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das De-
bêntures desde a Data da 1ª Integralização das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, inclu-
sive, conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, exclusive. A Remuneração será calculada de acordo com fórmula prevista na Escritura de Emissão; (x) 
Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga mensalmente, sem carência, a partir da Data de 
Emissão, sempre no dia 27 (vinte e sete) dos meses de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 27/10/21, o último, na Data de Vencimento (cada data, uma 
“Data de Pagamento da Remuneração”); (y) Vencimento Antecipado: As obrigações decorrentes das Debêntures, da Escritura de Emissão e dos demais Do-
cumentos da Operação (conforme definido na Escritura de Emissão) serão consideradas antecipadamente vencidas, podendo o Agente Fiduciário exigir o imedia-
to pagamento, pela Cia. e pela Fiadora, do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Integra-
lização, inclusive, até a data do efetivo pagamento (exclusive), sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios e outros valores devidos, vencidos ou a 
vencer (se houver), na ocorrência de qualquer dos eventos previstos em lei e/ou de qualquer dos eventos de vencimento antecipado previstos na Escritura de 
Emissão (cada evento, um “Evento de Inadimplemento”); (z) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada; (aa) Encargos Moratórios: Ocor-
rendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Cia. ou Fiadora aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, dos Contratos de Ga-
rantia (conforme definido na Escritura de Emissão) e/ou nos demais Documentos da Operação (conforme definido na Escritura de Emissão), adicionalmente ao 
pagamento da Remuneração e da atualização, calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quais-
quer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados pro 
rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (“Encar-
gos Moratórios”); e (bb) Agência de Classificação de Risco: Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Emissão. (ii) aprovar a outorga 
da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e a celebração dos Contratos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii) autorizar a Cia. e aos seus representan-
tes a a) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta 
Restrita, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela Cia., inclusive (1) em virtude de normas legais regulamentares; (2) para 
correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (3) para atualização dos dados cadastrais das partes, tais como alteração na razão social, 
endereço e telefone, entre outros, se necessário; e b) contratar os prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, 
mas não se limitando, ao Agente Fiduciário, ao Coordenador Líder e assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes 
os honorários; e (iv) ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima até o arquivamento da presente ata no órgão competente. 6. ENCER-
RAMENTO: 6.1 Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por: 
Presidente: Marcos Tinti; Secretário: Ricardo Wagner. Acionistas Presentes: Cia. Brasileira de Offshore; e Aliança S/A – Indústria Naval e Empresa de Navegação. 
Macaé, 23/09/21. Confere com o original lavrado em livro próprio. Marcos Tinti - Presidente da Mesa; Ricardo Wagner - Secretário da Mesa.

AUSTRAL SEGURADORA S.A. 
CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9 

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, Hora e Lo-
cal: Aos 30/03/2018, às 16:00 horas, na sede da Austral Seguradora S.A. 
(“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/
RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, observado o disposto no §4º do Art. 133 da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do Art. 8º do Estatu-
to Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; 
Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar 
e deliberar sobre; (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Balan-
ço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício findo em 31/12/2017; (ii) o registro da existência de lucro no exercício 
findo em 31/12/2017, bem como a sua destinação; (iii) a fixação da Remune-
ração Global Anual dos Administradores da Companhia; (iv) a reeleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a ratificação da 
composição do Conselho de Administração da Companhia; e (vi) a lavratura 
da ata em forma de sumário. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram 
tomadas e aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer restrições: (i) A 
aprovação das Demonstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do 
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 
31/12/2017. Foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras 
e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social findo em 31/12/2017, em 
conformidade com as publicações efetivadas em [28/02/2018] no Diário Ofi-
cial do Rio de Janeiro, Parte V, pág. 2, e em [28/02/2018] no Monitor Mercan-
til, pág. 4, as quais estiveram à disposição do acionista com a antecedência 
legal, estando o acionista de acordo com os veículos de publicação que fo-
ram utilizados. (ii) O registro da existência de lucro no exercício findo em 
31/12/2017, bem como a sua destinação. Aprovada e ratificada a proposta 
da administração para a destinação lucro líquido apurado no exercício social 
encerrado em 31.12.2017, no montante de R$27.526.169,38, da seguinte for-
ma: (i) R$1.376.308,47 para constituição da Reserva Legal; e (ii) o valor do 
lucro líquido remanescente, no montante de R$18.148.860,91, foi alocado para 
conta de outras reservas de lucro. Fica, ainda, consignado que o montante 
de R$8.001.000,00, registrado a título de crédito de juros sobre capital próprio 
ao acionista da Companhia, devidamente apurado, parte capitalizado e parte 
pago, conforme as deliberações constantes nas Assembleias Gerais realizadas 
em 31/03/2017, 30/06/2017, 29/09/2017 e 29/12/2017, foi imputado ao valor do 
dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2017 previsto no Art. 32 do 
Estatuto Social da Companhia. (iii) A fixação da Remuneração Global Anu-
al dos Administradores da Companhia. Aprovada a remuneração global do 
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício que 
se inicia, de até R$4.440.000,00. (iv) a reeleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. O acionista aprovou a reeleição dos Srs. 
Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, 
CI nº 835.740-ES, SSP/ES, CPF/MF sob o n° 005.153.267-04; Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 08.423.755-1, IFP/
RJ, CPF/MF sob o nº 034.032.377-96; e Antônio Alberto Gouvea Vieira Fi-
lho, brasileiro, casado, economista, CI nº 11.568.592-7, IFP/RJ, CPF/MF sob o 
nº 056.577.087-09 todos com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na Av. Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, para ocu-
parem os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, 
todos com mandato unificado de 3 (três) anos, contado a partir da presente 
data. Os Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba e Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho ora eleitos, que assinarão 
os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio, declaram, sob as pe-
nas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 
330/15, e que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou se 
encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que tempora-
riamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com 
o Art. 147 da Lei das S.A. (v) a ratificação da composição do Conselho de 
Administração da Companhia. O acionista ratifica a composição do Conse-
lho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 3 (três) anos, 
contados a partir desta data, que será composto por: (a) Alessandro Montei-
ro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI nº 835.740-ES, 
SSP/ES, CPF/MF sob o n° 005.153.267-04, com escritório na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 
22.431-002; (b) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, eco-
nomista, CI nº 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 034.032.377-96, com 
escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre nº 
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; e (c) Antônio Alberto Gouvea 
Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI nº 11.568.592-7, IFP/RJ, CPF/
MF sob o nº 056.577.087-09 e com escritório na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, na Av. Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. (vi) 
A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavratura da 
presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404/76. 
6. Administradores: Presentes os administradores da Companhia, consoante 
o disposto no Art. 134, § 1º da Lei das S.A. 7. Auditores Independentes: Foi 
dispensada a presença dos Auditores Independentes. 8. Conselho Fiscal: O 
Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado 
no período.   9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Com-
panhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à 
apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a pre-
sente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. 
Petrônio Duarte Cançado – Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos 
– Secretário. Acionista presente: Austral Participações II S.A. Administradores 
Presentes: Petrônio Duarte Cançado e Bruno de Abreu Freire. Certificamos 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 
30/03/2018, às 16:00 horas. Mesa: Petrônio Duarte Cançado - Presidente; 
Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 
3194935 em 17/05/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPACÕES S.A. 

CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMI-
NISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no 
dia 04 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 
1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: (i) dar continuidade à Assembleia Geral Ordinária iniciada e 
suspensa em 03/08/2021; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre a destinação do resultado 
do referido exercício; e (iv) deliberar sobre a composição e remuneração da 
administração da Companhia. Informações Gerais: Poderão tomar parte na 
Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição de acionis-
tas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato 
com poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere 
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço 
acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
realização da referida Assembleia Geral.  Rio de Janeiro, 21 de setembro de 
2021.  PEDRO LANNA RIBEIRO - DIRETOR.

AEROSDUMONT
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI COMUM DO

AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA. - CNPJ:01.298.772/0001-14
EDITAL DE A.G.E

O Diretor Presidente da AEROSDUMONT, amparado pela Lei nº 5.764/71,
vem, convocar todos os Cooperados em pleno gozo de seus direitos a
participar da A.G.E que será realizada no dia 06.10 2021, às 07:00h, em 1a
convocação com 2/3 dos sócios; às 08:00h, em 2a com 1/2 mais 1 dos
sócios; e às 09:00h, em 3a e última convocação, com o mínimo de 10
sócios, na sede de COOPERATIVA,sito à Rua André Cavalcanti, 108 Loja
A – Santa Teresa, Rio de Janeiro, para deliberarem as seguintes ordens do
dia: 1 – Eleição do Conselho de Administração. 2- Registro Balanço Finan-
ceiro 2020. Rio de Janeiro, 25 de Setembro de 2021.

Edilson Santos Costa.Diretor Presidente.

China: US$ 1,47 tri em aeronaves nos próximos 20 anos

O mercado de avia-
ção da China 
criará uma de-

manda de novas aeronaves 
comerciais avaliada em US$ 
1,47 trilhão nos próximos 
20 anos, informou uma re-
cente previsão de mercado 
da Boeing divulgada em Pe-
quin.

A vitalidade econômica 
da China e a recuperação da 

demanda por viagens aéreas 
permitirão às companhias 
aéreas do país comprar cer-
ca de 8.700 novas aeronaves 
no período de 2021-2040, 
segundo uma parte relacio-
nada à China do relatório 
Perspectivas do Mercado 
Comercial 2021 da Boeing.

Ao longo de 20 anos, 
o mercado chinês recebe-
rá cerca de 6.500 aviões 

de corredor único e 1.850 
aviões de fuselagem larga, 
mostrou a previsão anual de 
longo prazo do fabricante 
de aviões dos EUA para avi-
ões comerciais e serviços.

“A rápida recuperação 
das viagens aéreas domésti-
cas chinesas destaca a vitali-
dade econômica e a resiliên-
cia do país. Notavelmente, a 
demanda subjacente de via-

gens internacionais de lon-
ga distância e transporte de 
carga aérea impulsionará as 
entregas de aviões de fuse-
lagem larga”, disse Richard 
Wynne, diretor de Marke-
ting na China da Boeing 
Commercial Airplanes.

As entregas aeronaves de 
fuselagem larga, incluindo 
aeronaves de passageiros 
e de carga, respondem por 

44% da demanda do mer-
cado chinês em termos de 
valor, acrescentou Wynne.

Segundo a agência Xi-
nhua, nos próximos 20 
anos, a China também deve 
criar um mercado de ser-
viços de aviação comercial 
avaliado em cerca de US$ 
1,8 trilhão, mostrou a previ-
são. O setor de aviação da 
China continua sendo o se-

gundo maior do mundo em 
termos de viagens de passa-
geiros há 15 anos.

Graças à resiliência eco-
nômica do país e ao con-
trole efetivo da pandemia, 
a China está liderando a 
indústria global de aviação 
civil na recuperação do im-
pacto da Covid-19, de acor-
do com a Administração de 
Aviação Civil da China.
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Três perguntas: consórcios – alta da Selic, inflação e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Alexandre Gomes, 
sócio-diretor da 

Consorciei, sobre os impac-
tos dos aumentos da Selic e 
da inflação nos consórcios 
e as perspectivas deste mer-
cado. Também conversa-
mos sobre o que está va-
lendo mais a pena fazer no 
atual contexto econômico: 
um consórcio ou um finan-
ciamento?

A Consorciei é uma fin-
tech dedicada a consórcios. 
Ela surgiu em 2018 para 
auxiliar consorciados desis-
tentes a conseguir liquidez 
em cima de suas cotas de 
consórcio. Nesse segmento, 
a empresa já transacionou 
mais de R$ 300 milhões por 
meio de sua plataforma on-
line integrada com as prin-
cipais administradoras de 
consórcio do Brasil. Hoje, a 
fintech atua em toda a jor-
nada do consorciado, desde 
o planejamento da compra 
até a contemplação e uso da 
carta de crédito.

As altas da Selic e da 
inflação impactam os 
consórcios?

Os consórcios não são 
impactados diretamente 
pela alta da taxa Selic, mas 
indiretamente podem ser 
beneficiados à medida que 
alternativas de financia-
mento e empréstimos ficam 
mais caras. Vários bancos 
já anunciaram aumento na 
taxa de juros do financia-
mento imobiliário, por ex-
emplo.

Um consórcio não tem o 
elemento de juros. O custo 
para um consorciado ter 
uma cota de consórcio e 
participar de um grupo é a 
taxa de administração, que 
é paga para a administra-
dora do consórcio gerir o 
grupo e garantir a saúde fi-

nanceira dele. Essa taxa não 
é atrelada à Selic e, conse-
quentemente, não segue o 
movimento dos juros dos 
financiamentos. Sendo as-
sim, com o aumento da Sel-
ic, o consórcio acaba se tor-
nando uma alternativa que 
ganha mais competitividade 
em cima do financiamento.

Em relação à taxa de 
administração dos con-
sórcios, o que esperamos, 
na verdade, é uma con-
tínua redução ao longo do 
tempo. Vemos as adminis-
tradoras aumentando sig-
nificativamente seu esforço 
comercial, o que aumenta 
a competição e melhora as 
condições para os clientes. 
Além disso, há muita opor-
tunidade de trazer inovação 
tecnológica para o setor, 
aumentando a eficiência, 
reduzindo custos e, conse-
quentemente, deixando o 
produto melhor para o cli-
ente, não só em termos de 
qualidade do serviço, mas 
também em custo.

Além de se proteger do 
aumento da Selic, o consór-
cio tem uma característica 
muito importante, que é a 
preservação do poder de 
compra do cliente. O con-
sórcio foi criado na década 
de 60 em um contexto in-
flacionário, então ele já está 
preparado para lidar com 
momentos como esse. Ele 
garante esse poder de com-
pra através do reajuste do 
bem objeto.

Em outras palavras, caso 
o consorciado inicie um 
consórcio para adquirir um 
determinado carro, ele terá 
a garantia de que, quando 
for contemplado, terá di-
reito a uma carta de crédito 
exatamente do valor do car-
ro que pretende comprar.

Nos 12 meses até agosto 
de 2021, por exemplo, a 
variação de preço de au-
tomóveis novos, de acordo 

com o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IP-
CA) foi de 9,6%. Para au-
tomóveis usados, a variação 
ficou em 12,48%. É claro 
que para acompanhar esse 
reajuste, as parcelas futu-
ras também terão o mesmo 
ajuste proporcional, mas 
o consorciado não deve 
se preocupar, pois caso o 
novo valor da parcela fique 
acima do valor planejado, 
o cliente pode pedir a alte-
ração do bem objeto para 
um valor menor, garantindo 
que ele fique dentro do seu 
orçamento.

Considerando o atual 
contexto econômico, o 
que vale mais a pena? 
Um consórcio ou um fi-
nanciamento?

Essa resposta não é tão 
direta e vai depender mui-
to do objetivo e perfil da 
pessoa. Se o indivíduo de-
seja o bem imediatamente, 
ele pode dar uma entrada 
em um financiamento ou 
dar um lance em um con-
sórcio, que é uma das for-
mas de você ser contemp-
lado e ter acesso à carta de 
crédito.

Nesse cenário, você deve 
avaliar se possui o mon-
tante necessário para am-
bas as opções e, caso haja, 
comparar os juros que você 
pagaria no financiamento 
com a taxa de administra-
ção do consórcio diluída 
pelos meses após a contem-
plação, mais algum reajuste 
que possa haver na parcela 
como a inflação.

Geralmente, se você é 
contemplado na primeira 
metade do consórcio, do 
ponto de vista puramente 
financeiro, o consórcio aca-
ba sendo a melhor alterna-
tiva, haja vista que o custo 
mensal pelo período que 
você tomou o crédito acaba 
sendo bem menor. Sendo 

assim, nesse cenário em que 
a pessoa dará o lance logo 
no começo, o consórcio 
provavelmente será uma al-
ternativa melhor.

É muito importante 
observar qual o lance ne-
cessário para contemplar a 
cota. Você deve avaliar o re-
sultado de assembleias pas-
sadas para ver o valor dos 
lances que os demais par-
ticipantes estão dando e ver 
se você tem a capacidade 
de dar um lance vencedor. 
Caso o grupo esteja em for-
mação, você não terá essa 
informação, e uma alter-
nativa será comparar com 
outros grupos já em anda-
mento da mesma adminis-
tradora de consórcios com 
perfil parecido. No entanto, 
os lances podem variar e 
não existe garantia de con-
templação.

Além disso, o cliente 
também deverá analisar o 
prazo. Mesmo que o cliente 
escolha a opção mais vanta-
josa do ponto de vista de ju-
ros/custo mensal, o fato de 
fazer um financiamento ou 
consórcio com prazo mais 
longo pode ajudar a reduzir 
a parcela mensal e, conse-
quentemente, adequar mel-
hor ao orçamento. Nesse 
sentido, alguns clientes 
podem preferir o financia-
mento, principalmente no 
caso imobiliário, pois con-
seguem prazos às vezes de 
30 a 35 anos, o que é me-
nos comum nos consórcios. 
No caso de automóveis, 
geralmente os consórcios 
conseguem oferecer prazos 
maiores.

Agora se o indivíduo 
não deseja o bem imediata-
mente, ele deve comparar 
as alternativas de poupar 
um valor para adquirir 
o bem à vista no futuro; 
poupar até ter o montante 
necessário para dar uma en-
trada em um financiamento 

ou um lance no consórcio, 
o que nos remete ao tópico 
anterior; ou aderir a um 
grupo de consórcio desde o 
princípio. Comparando es-
sas alternativas, parece que 
a melhor alternativa seja 
poupar para adquirir o bem 
à vista, mas aí eu lhe per-
gunto: quantos imóveis ou 
automóveis você comprou 
assim?

O ser humano tem uma 
dificuldade muito grande 
em poupar. No Brasil, 
existem estudos de que 
apenas 30% das pessoas 
conseguem poupar algum 
recurso durante o período 
de um ano. No consórcio, 
mais de 70% das pessoas 
que aderem a um grupo 
ainda estão poupando de-
pois de 12 meses, provan-
do o sucesso do produto 
em mudar hábitos. Ou 
seja, o consórcio tem um 
viés de finanças compor-
tamentais que promove o 
que chamamos de “pou-
pança forçada”, que é o 
incentivo à pessoa poupar 
algum recurso todo mês.

Além disso, você leva 
junto uma opção, que é a de 
ser contemplado por sor-
teio antes do término do 
grupo ou até de conseguir 
dar um lance em algum mo-
mento do tempo, o que faz 
o cliente ter acesso ao bem 
antes do prazo necessário 
para poupar todo o valor. 
Sendo assim, vemos que o 
consórcio é uma excelente 
alternativa para se adquirir 
bens ou serviços de forma 
planejada.

Quais são as perspec-
tivas para o mercado de 
consórcios para 2021 e 
2022?

O mercado de consór-
cios vem em um ritmo 
muito forte nos últimos 
anos. Em 2020, mesmo no 
ápice da pandemia, o setor 

bateu o recorde de ven-
das, ultrapassando a marca 
de 3 milhões de novas co-
tas vendidas. Em 2021, até 
julho, o crescimento sobre 
o mesmo período do ano 
anterior já é de 31,1% em 
termos de quantidade de 
cotas e de 65,1% em ter-
mos de volume de crédito 
comercializado, segundo 
dados da Abac (Associação 
Brasileira de Administrado-
ras de Consórcios).

Esperamos que essa 
tendência continue, não só 
em 2022, como por mui-
tos anos. O consórcio tem 
características muito mod-
ernas. No fundo acaba 
sendo uma ferramenta de 
autofinanciamento que de-
veria ser mais eficiente do 
que formas tradicionais de 
crédito. Vemos as admin-
istradoras investindo mais 
no produto e isso deve fo-
mentar mais crescimento 
no setor. Soma-se a isso a 
chegada de fintechs, como 
a Consorciei.

Vemos que o consórcio 
foi um dos segmentos do 
setor financeiro que menos 
evoluiu do ponto de vista 
tecnológico. Temos uma 
oportunidade tremenda de 
melhorar a experiência do 
cliente, trazer mais transpar-
ência e simplificação para o 
produto, explorar novos ca-
nais e novos públicos, como 
os mais jovens, e até novos 
produtos.

Nos últimos anos, os seg-
mentos de consórcio que 
mais crescem são os de ser-
viços, como viagens ou cur-
sos, e de eletrodomésticos, 
o que mostra uma avenida 
muito grande de crescimen-
to em outros segmentos ai-
nda pouco explorados e fo-
ra dos tradicionais imóveis 
e automóveis. Nesse senti-
do, a Consorciei se posicio-
na para ser um dos líderes 
dessa transformação.

Limite de R$ 1 mil para saques entre 20 h e 6h deve dividir opiniões
Crescimento de golpes obriga BC a adotar medidas restritivas

Na tentativa de 
evitar fraudes, o 
Banco Central 

adotou esta semana duas 
medidas restritivas: limite 
de R$ 1.000,00 para trans-
ferências entre pessoas na-
turais no período das 20h 
às 6h; e prazo mínimo de 
24 horas para alteração des-
se limite por solicitação do 
cliente.

A mudança foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União nesta quinta-feira 
(23) em uma resolução 
que dispõe sobre proce-
dimentos e controles para 
prevenção de fraudes na 
prestação de serviços de 

pagamento a serem ado-
tados pelas instituições 
financeiras e integrantes 
do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB). 

“A normativa certamen-
te dividirá opiniões na me-
dida em que, se por um la-
do se trata de uma medida 
para auxiliar a segurança 
pública, por outro lado é 
considerada uma barrei-
ra nos avanços que foram 
obtidos principalmente 
com o Pix. A possibilidade 
de o cliente solicitar a pré-
via alteração desses limites 
é um meio de garantir aos 
usuários autonomia e po-
der de decisão. Ou seja, 

aqueles que não se sentem 
ameaçados poderão solici-
tar o aumento de seus limi-
tes e continuar usufruindo 
da utilização de pagamen-
tos instantâneos 24h por 
dia”, esclarece a advogada 
Giselle Assis, da Área de 
Meios de Pagamento, do 
escritório ASBZ Advoga-
dos.

Ela lembra que nas úl-
timas semanas foram am-
plamente divulgados os 
relatórios de autoridades 
policiais que demonstra-
ram o crescimento de gol-
pes ou sequestros relâm-
pagos para que as vítimas 
transferissem expressivas 

quantias em dinheiro por 
meio do Pix. “O Banco 
Central se pronunciou 
em meados de agosto, no 
sentido de que adotaria 
medidas para minimizar 
esses crimes e foi publica-
da a normativa que prevê 
os novos procedimentos e 
controles para prevenção 
dessas fraudes”, explica.

Alteração do limite 

Giselle Assis cita que em 
relação à possibilidade de 
alteração do limite a nor-
mativa prevê que os valo-
res devem ser compatíveis 
com o perfil do cliente e, tal 

como ocorre com TED e 
DOC, possibilita o cadastro 
de contas específicas para 
as quais o limite será maior.

“Esses limites devem ser 
observados não apenas no 
âmbito do PIX, mas tam-
bém TED, DOC, Boletos, 
transações entre contas pré-
pagas e contas depósito e as 
instituições terão até o dia 4 
de outubro para efetivar a 
implementação das diretri-
zes”, diz Giselle Assis.

Alerta às instituições

O Banco Central alertou 
que as instituições devem 
manter registros diários 

detalhando as ocorrências 
de fraudes ou de tentati-
vas de fraude na prestação 
de serviços de pagamento, 
discriminando inclusive as 
medidas corretivas adota-
das.

“As instituições devem 
elaborar relatório com ava-
liação mensal consolidada 
das ocorrências e as medi-
das preventivas e corretivas 
adotadas, com base nos re-
gistros diários, que deve ser 
encaminhado ào comitê de 
auditoria, se houver; à audi-
toria interna; ao comitê de 
risco, se houver; à Diretoria 
Executiva; e ao Conselho de 
Administração, se houver”.
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Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
FATO RELEVANTE

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 
290, sala 101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com seus atos constitutivos 
registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 
333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registra-
da na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta 
categoria “A”, sob o código nº 00889-3 (“Companhia”), em cumprimento ao 
disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da CVM, em especial 
a Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, vem comunicar aos seus 
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou proposta, a 
ser submetida à assembleia geral extraordinária (“AGE”), de redução do capital 
social da Companhia no montante total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais), sem cancelamento de ações, passando dos atuais R$ 716.837.898,75 
(setecentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e 
noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) para R$ 616.837.898,75 
(seiscentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e 
noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), permanecendo dividido em 
12.251.221 (doze milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte 
e uma) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.
Nos termos propostos pela administração, a restituição de valor aos acio-
nistas, na proporção de sua participação no capital social, contemplará o 
montante de R$ 8,162451726 por ação da Companhia, sendo facultada aos 
acionistas a efetivação desta restituição por meio de duas alternativas, a 
seu critério: (i) o recebimento de ações ordinárias e ações preferenciais de 
emissão de Klabin S.A. (“Klabin”), atualmente de titularidade da Companhia, 
por cada ação de emissão da Companhia de sua titularidade; ou (ii) o rece-
bimento, em dinheiro, do montante correspondente ao valor de restituição 
por cada ação de emissão da Companhia de sua titularidade.
Cabe destacar que, para a restituição, prevê-se que o procedimento padrão a 
ser adotado será o recebimento das ações de emissão de Klabin, destinadas 
à formação de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão de 
Klabin, avaliados de acordo com o valor a ser registrado na contabilidade da 
Companhia em informações trimestrais de 30 de setembro de 2021 (e que 
resulta da aplicação do método de equivalência patrimonial do seu investi-
mento em ações de emissão de Klabin). Cada Unit de Klabin corresponde 
a uma ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão de Klabin. 
Em consequência, caberá ao Conselho de Administração da Companhia 
determinar o número efetivo de Units de Klabin que será entregue aos acio-
nistas da Companhia (cujo valor contábil seja igual ao da redução de capital).
Para fins ilustrativos, caso o número de ações a ser entregue aos acionistas 
fosse determinado com base nas demonstrações financeiras da Companhia, 
na data base de 30 de junho de 2021, seriam entregues 1,772261183 ações 
ordinárias e 7,089044732 ações preferenciais de Klabin, correspondentes a 
1,772261183 Units para cada ação de emissão da Companhia.
A administração da Companhia entende que a adoção desse procedimento 
de restituição é alternativa mais adequada à restituição de valores aos 
seus acionistas na Redução de Capital e esclarece que, após a Redução 
de Capital, a Companhia permanecerá com participação societária detida 
diretamente em Klabin e, nos termos do acordo de acionistas de Klabin do 
qual a Companhia é parte, continuará a exercer influência significativa nas 
deliberações sociais de Klabin.
As eventuais frações de Units remanescentes serão agrupadas em números 
inteiros e, pela Companhia, alienadas no mercado. Os valores líquidos obtidos 
dessa operação serão atribuídos aos acionistas na proporção das frações 
de Units a que cada acionista faça jus no contexto da Redução de Capital.
Não obstante, cabe ressaltar que os acionistas da Companhia que assim 
desejarem também poderão optar por receber em dinheiro todo o valor de 
restituição decorrente da Redução de Capital durante período a ser determi-
nado pela Companhia, entre a publicação da AGE e a efetivação da Redução 
de Capital, de acordo com prazos e procedimentos de manifestação a serem 
oportunamente informados aos acionistas por meio de aviso.
Nota-se ainda que, por força da Lei das S.A., caso seja aprovada pela AGE, 
a Redução de Capital somente se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após 
a publicação da ata da AGE nos jornais de grande circulação usados pela 
Companhia. Procedimentos, data de corte, data de pagamento e data de 
início da negociação de ações ex redução também serão oportunamente 
informados aos acionistas da Companhia por meio de aviso.
Por fim, que, em atendimento à regulamentação aplicável, os documentos 
pertinentes à AGE, incluindo o edital de convocação e a proposta da admi-
nistração, com as informações necessárias à participação no conclave e à 
análise das matérias objeto da sua ordem do dia, encontram-se disponíveis 
para consulta dos senhores acionistas na sede da Companhia, na sua página 
de relações com investidores (www.monteiroaranha.com.br) e nos sites da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello

Diretor de Relações com Investidores

O Presidente Voluntário da ABBR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENE-
FICENTE DE REABILITAÇÃO, no exercício de suas atribuições, nos
termos da letra “g” do artigo 31 de seu Estatuto Social, considerando a
necessidade premente de se alterar o Estatuto Social da Instituição,
vem, por meio da presente CONVOCAR os Senhores Conselheiros e
Senhoras Conselheiras, bem como todos os Associados para compa-
recerem no dia 14 de outubro de 2021, às 10:00 horas, em  primeira
convocação, e às 10:30 horas em segunda, para deliberar sobre as
matérias abaixo. Ressalte-se, por oportuno, que em virtude da cres-
cente demanda de adequação às premissas contemporâneas de boas
práticas de governança corporativa, faz-se necessário uma revisão e
reestruturação do Estatuto Social da ABBR e, posteriormente, do seu
Regimento Interno. Tal  ideia vem sendo amadurecida há algum tempo,
como é do conhecimento de todos, e, diante de um cenário atípico de
pandemia, nossas fragilidades ficaram ainda mais evidenciadas, bem
como as inúmeras proposições para superá-las. Neste sentido, para
que possamos revisar o nosso planejamento estratégico e desenvolver
uma política de metas e gerenciamento de riscos bem estabelecidos, se
torna imprescindível começar pela alteração do documento basilar da
Instituição, seu Estatuto. Isto permitirá o envolvimento ainda maior dos
Conselheiros nas decisões em prol da Instituição, uma vez que são
responsáveis por garantir a transparência, a ética, o controle sobre os
atos de gestão, a adequada prestação de contas, dentre outras. A
ABBR necessita do efetivo envolvimento de todos nesse processo. Por
se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, esse engajamento
é ainda mais relevante. Não há dúvidas quanto ao potencial da Institui-
ção, dada a sua credibilidade de décadas no contexto de assistência
em saúde no Brasil. O alinhamento desse rico capital intelectual com
boas práticas de gestão permitirá que a ABBR atinja o patamar de
autossustentabilidade. Contamos com a participação de todos para re-
visar e propor sugestões que resultem na elaboração da versão final
do novo Estatuto, de modo que esse processo estabeleça um novo
paradigma na ABBR, de comprometimento e perseverança. a) Análise e
aprovação das alterações sugeridas para o novo Estatuto Social da
ABBR; e b) Assuntos Gerais. Observação: Em decorrência do cumpri-
mento das regras sanitárias na prevenção do Coronavírus – COVID-19,
a Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma híbrida, com
participação presencial e virtual (por videoconferência) no Auditório da
ABBR. No local será observado o distanciamento, uso de máscaras e
álcool em gel. O acesso virtual poderá ser através dos aparelhos de
telefone celular, tablet ou computador. O código (link) para acesso à
transmissão virtual será informado no dia 13 de outubro de 2021 por
WhatsApp e e-mail. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. Deusdeth
Gomes do Nascimento. Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ABBR – Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021. A Administração da 
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 
101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com seus atos constitutivos registrados 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o có-
digo nº 00889-3 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124 da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), convocar os 
acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária 
(“Assembleia”), a se realizar em 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 100.000.000 (cem milhões de reais), sem o 
cancelamento de ações, com a restituição de valor aos acionistas, na propor-
ção de sua participação no capital social, no montante de R$ 8,162451726 
por ação da Companhia, mediante, a critério do acionista: (a) a transferência e 
entrega de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin S.A. 
atualmente de titularidade da Companhia, conforme proposta da administração; 
ou (b) pagamento em dinheiro (“Redução de Capital”); (ii) reforma do artigo 5º, 
caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da 
Companhia, em caso de aprovação da Redução de Capital; e (iii) autorização 
para os administradores praticarem todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações acima. A Companhia nota que, como a ordem do dia contempla 
a alteração de dispositivo do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia so-
mente será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
titulares de ações representativas de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital 
social. Se não for possível instalar a Assembleia em primeira convocação, no-
vos anúncios de convocação serão oportunamente publicados pela Companhia, 
sendo que, em segunda convocação, a Assembleia poderá ser instalada com 
a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações com direito 
a voto. Para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes 
legais, deverão apresentar, além de documento de identidade com foto e dos 
atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(a) comprovante expedido pela instituição escrituradora ou agente custodiante  
com até 4 (quatro) dias úteis de antecedência da data da Assembleia; (b) ins-
trumento de outorga de poderes de representação; e (c) para os acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva 
participação, emitido pelo órgão competente. Serão aceitos os seguintes docu-
mentos de identidade, desde que com foto: Carteira de Identidade de Registro 
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE), passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente 
reconhecida. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar 
os seguintes documentos, devidamente registrados: (a) contrato ou estatuto 
social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à 
Assembleia, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acio-
nista. O representante de fundo de investimento, administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo, além dos documentos acima 
relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples 
do regulamento, devidamente registrado. Os documentos expedidos no exterior 
devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, 
ser apostilados ou, caso o país onde o documento tenha sido expedido não 
seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados 
em consulado brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado em 
junta comercial e devidamente registrados. Para a participação por meio de 
procurador, a outorga dos poderes de representação deverá ter sido realizada 
há menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei das S.A. e do Código Civil, sendo 
que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 
representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas 
acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com 
seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Excep-
cionalmente, por força da pandemia de COVID-19, a Companhia aceitará a 
apresentação e envio de cópia simples dos documentos acima mencionados 
e necessários para habilitação e participação na Assembleia. Para melhor or-
ganização da Assembleia, a Companhia solicita o depósito prévio de cópia dos 
documentos necessários para participação na Assembleia com, no mínimo, 3 
(três) dias úteis de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações 
com Investidores (ri@monteiroaranha.com.br). Os documentos e informações 
relativos às matérias da Assembleia, incluindo a proposta da administração, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas 
eletrônicas da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.
gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 
24 de setembro de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do 
Conselho de Administração Monteiro Aranha S.A.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Rio de Janeiro – cumprindo disposições estatutárias,
convoca  as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial de
Duque de  Caxias, Nilópolis, Rio de Janeiro e São João de Meriti,
para a Assembleia  Geral Extraordinária no próximo dia 05 de outubro de
2021, 3ª. feira, às 10  horas e 30 minutos em primeira convocação, ou as
11:00 horas em segunda  e última convocação, com qualquer quórum, por
ZOOM, que será enviado o  link a todos os associados, para tomarem
ciência da Pauta de Reivindicações  2021/2022, constituírem e concederem
poderes à Comissão de Negociação, com estabelecimento de parâmetros,
para conduzir todo o processo de negociação com o Sindicato dos
Trabalhadores, TRAQUIMFAR, até a instauração de Dissídio, se necessário.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2021.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente.

COMARCA DE ANGRA DOS REIS-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à GERALDO
RODRIGUES SOUTO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído
dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0016668-
47.2014.8.19.0003) proposta por EDUARDO KUPERMAN contra
GERALDO RODRIGUES SOUTO, na forma abaixo: A DRA. ANDRÉA
MAURO DA GAMA LOBO D’EÇA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos
dias 06.10.2021 e 13.10.2021, às 12:45 horas, através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido o “Direito
e Ação de posse” do Imóvel situado na Rua Projetada 11 P de
Baixo, Ponta do Sapê, Angra dos Reis/RJ.- Avaliação: R$
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).- O edital na
íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Cerca de 51% das ações ordinárias  
da ES Gás serão vendidas
O Banco Nacional 

de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES), 
o governo do Estado do 
Espírito Santo e a Vibra 
Energia (antiga BR Distri-
buidora) assinaram, nesta 
sexta-feira, contrato para 
estruturação de projeto 
de desestatização, repre-
sentando a venda de, no 
mínimo, 51% das ações 
ordinárias da Companhia 
de Gás do Espírito Santo 
(ES GÁS). 

Criada em 2018, através 
da Lei Ordinária 10.955, a 
ES Gás é uma empresa de 
economia mista em que o 
Espírito Santo detém 51% 

do capital votante e a Vi-
bra Energia tem os demais 
49%. A empresa é respon-
sável pela distribuição do 
gás natural canalizado no 
estado, atuando nos seg-
mentos residencial, comer-
cial, industrial, automotivo, 
de climatização e cogeração 
e termoelétrico, totalizan-
do mais de 60 mil unidades 
consumidoras.

“A desestatização da ES 
Gás compõe o Plano Es-
pírito Santo – Convivência 
Consciente, com foco na 
retomada da economia” 
explicou o secretário de 
Estado de Inovação e De-
senvolvimento, Tyago Ho-
ffmann.

Coordenação

O BNDES coordenará 
o projeto de desestatização 
da empresa durante todas 
as fases, que compreendem 
estudos e modelagem eco-
nômico-financeira, audiên-
cia pública, realização do 
leilão e assinatura do con-
trato entre o setor público 
e o parceiro privado. A pre-
visão é de que o relatório de 
proposta de modelagem e 
as minutas dos documentos 
necessários (edital, contrato 
e documentação de supor-
te) sejam entregues apro-
ximadamente seis meses 
após o fornecimento, pelo 
governo estadual e pela ES 

Gás, das informações ne-
cessárias.

“Este projeto é mais uma 
medida para estimular a 
atração de investimentos e 
a melhoria na prestação dos 
serviços públicos no Esta-
do do Espírito Santo, que 
se soma ao projeto de con-
cessão dos portos organi-
zados de Vitoria e Barra do 
Riacho, incluindo a privati-
zação da Companhia Docas 
do Espírito Santo (Codesa), 
coordenado pelo Ministério 
da Infraestrutura” ressaltou 
Lidiane Delesderrier Gon-
çalves, Superintendente da 
Área de Estruturação de 
Empresas e Desinvestimen-
to do BNDES. 

Venda do Tesouro Direto supera resgate em R$ 1,288 bi
 As vendas de títulos do 

Tesouro Direto superaram 
os resgates em R$ 1,288 bi-
lhão em agosto deste ano. De 
acordo com os dados do Te-
souro Nacional, divulgados 
nesta sexta-feira, as vendas 
do programa atingiram R$ 
3,312 bilhões no mês passa-
do. Já os resgates totalizaram 
R$ 2,023 bilhões, sendo R$ 
1,881 bilhão relativo a re-
compras de títulos públicos 
e R$ 142,7 milhões, a venci-

mentos, quando o prazo do 
título acaba e o governo pre-
cisa reembolsar o investidor 
com juros.

Os títulos mais procura-
dos pelos investidores fo-
ram aqueles corrigidos pela 
inflação (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA), que cor-
responderam a 44,9% do 
total. Os títulos vinculados 
à taxa básica de juros, a Se-
lic, tiveram participação de 

38,6% nas vendas, enquan-
to os prefixados, com juros 
definidos no momento da 
emissão, de 16,5%.

O estoque total do Te-
souro Direto alcançou R$ 
69,83 bilhões no fim de 
agosto, um aumento de 
2,9% em relação ao mês 
anterior (R$ 67,89 bilhões) 
e aumento de 14% em rela-
ção a agosto do ano passa-
do (R$ 61,24 bilhões).

Em relação ao número 

de investidores, 516.099 
novos participantes se ca-
dastraram no programa no 
mês passado. O número 
total de investidores atin-
giu 12.465.896, alta de 54% 
nos últimos 12 meses. O 
total de investidores ativos 
(com operações em aberto) 
chegou a 1.635.257, aumen-
to de 21,6% em 12 meses. 
No mês, o acréscimo foi de 
37.855 novos investidores 
ativos.

Vale paga remuneração 
semestral de debêntures 
participativas

A Vale informou que 
realizará pagamento de re-
muneração das debêntures 
participativas em 30 de se-
tembro de 2021, no valor 
bruto de R$ 3,201633595 
por debênture, totalizando 
R$ 1.244.023.727,47, aos 
detentores de debêntures 
com posição em custódia 
na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão e/ou no Banco Bra-
desco S.A., no fechamento 
do dia 29 de setembro de 
2021.

Esse valor contempla 
os seguintes pagamentos: 
(a) prêmio sobre venda do 
produto minério de ferro, 
R$ 1.220.944.896,71; (b) 
prêmio sobre a venda do 
produto concentrado de 

cobre, R$ 23.078.830,76.
A liquidação financeira 

ocorrerá em 1 de outubro 
de 2021, através da B3 para 
as debêntures custodiadas 
na B3 e através do Bradesco 
para as debêntures registra-
das no mesmo.

Há incidência de im-
posto de renda na fonte, 
na modalidade de investi-
mentos financeiros de ren-
da fixa, sobre o montante 
a ser pago aos debenturis-
tas, aplicando-se a alíquota 
relativa à situação indivi-
dual do beneficiário, com 
exceção daquele que com-
provar, de modo inequívo-
co, o seu direito à dispensa 
de retenção na forma da 
lei.

Resolução sobre regras  
de controle de poluição 

A Diretoria da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis ( 
ANP) aprovou a realização 
de consulta pública, pelo 
prazo de 45 dias, seguida de 
audiência pública, sobre pro-
posta de resolução relativa 
às especificações dos com-
bustíveis de referência para a 
homologação de veículos au-
tomotores novos em cumpri-

mento às Fases P-8 (veículos 
pesados), L-7 (veículos leves) 
e MAR I (máquinas agrícolas 
e rodoviárias) do Programa 
de Controle de Emissões 
Veiculares (Proconve) e M-5 
do Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motoci-
clos, Ciclomotores e Simila-
res (Promot). A nova reso-
lução irá alterar a Resolução 
ANP nº 764/2018.
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