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Idec e Sleeping 
Giants pedem 
intervenção
na Prevent

Quatro organizações da socie-
dade civil lançaram uma campanha 
pedindo a intervenção da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) na Prevent Senior. A ope-
radora de saúde é investigada pelo 
Ministério Público de São Paulo e 
pela CPI da Covid no Senado por 
eventual fraude em prontuários e 
registros de óbito, realização de 
testes clínicos irregulares e disse-
minação de medicamentos com-
provadamente ineficazes.

Fazem parte da ação Idec, Slee-
ping Giants Brasil, Engajamundo 
e Casa Galiléia. Elas demandam 
que a ANS imponha um regime 
conhecido como direção técnica. 
Esse mecanismo, que é excep-
cional, deve ser usado quando a 
Agência identifica “anormalida-
des administrativas graves de na-
tureza assistencial” que coloquem 
os usuários em risco.

Na prática, a direção técnica sig-
nifica intervir na administração da 
empresa para garantir que os pro-
blemas identificados sejam resolvi-
dos. Caso as falhas persistam mes-
mo após o período de intervenção, 
a Agência pode determinar a alie-
nação da carteira da empresa.

Os organizadores da campa-
nha reforçam que a direção técni-
ca não depende da conclusão de 
investigações que estejam sendo 
conduzidas pela ANS. Segundo 
a Lei 9.656/1998, o regime pode 
ser decretado diretamente quan-
do existem falhas de natureza as-
sistencial, atuarial, estrutural ou 
operacional graves que indiquem 
risco iminente de desassistência, a 
dissolução da operadora ou colap-
so na prestação do serviço.

Especialista cobra ação do BC 
contra especulação com dólar
Real faz parte do 2º maior mercado de derivativos

O professor de Economia da 
Unicamp Guilherme Melo dis-
se em audiência da Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados, nesta quarta-feira, 
que o Banco Central erra ao não 
intervir para conter a especulação 
cambial que tem desvalorizado o 
real. Segundo ele, a moeda brasi-
leira faz parte do segundo maior 
mercado de derivativos do mun-
do, o que indica uma ação espe-
culativa. Guilherme lembrou que 
a alta do dólar tem impacto direto 
na inflação.

O professor afirmou também 

que houve um equívoco do Banco 
Central ao reduzir a taxa de juros 
em 2020 na tentativa de estimular 
uma economia parada por causa 
da pandemia. Agora, por causa da 
inflação, as taxas de juros volta-
ram a aumentar.

“E o que faz o Banco Central? 
Corre atrás do prejuízo. Começa a 
aumentar de maneira célere a ta-
xa de juros. Só que esse aumento 
da taxa de juros é incapaz de re-
solver as causas estruturais da in-
flação brasileira”, disse. Segundo 
Guilherme Melo, a alta dos juros 
agora vai ter o efeito de reduzir 

ainda mais o crescimento econô-
mico para 2021, porque vai ficar 
mais atrativo investir em títulos 
públicos.

O professor afirmou que a alta 
do dólar e dos combustíveis tem 
feito aumentar o índice de difusão 
da inflação, que é a quantidade de 
produtos que aumentam de preço 
de uma pesquisa para outra. Ho-
je ele estaria em 72%. Guilherme 
ainda criticou o governo por, se-
gundo ele, fechar 27 armazéns pú-
blicos em 2019. Ele explicou que 
os estoques reguladores fazem fal-
ta para conter os preços. 

Fake techs: uma ponta 
do iceberg dos IPOs?

O banho de sangue das 
fake techs já acabou ou 
está só começando? O 

Monitor Mercantil ouviu 4 ana-
listas de mercado para entender 
se de fato estamos em uma bolha. 
Segundo levantamento feito com 
exclusividade pela Comdinheiro, 
desde 2020, 14 empresas do se-
tor de tecnologia abriram capital 
na bolsa brasileira. Destas, apenas 
6 acumulam um retorno positivo 
desde a sua estreia.

“O problema não são as te-
chs e sim os valuation esquisitos 
com que certas companhias abri-
ram capital”, defende o analista 

CNPI Ricardo Schweitzer. Das 
14 empresas dos IPOs recentes, 
o analista enxerga apenas cinco 
como verdadeiras empresas de 
tecnologia.

De acordo com João Abdou-
ni, especialista de investimentos 
da Inversa, muitos IPOs recentes 
chegaram ao mercado com múl-
tiplos de 50 até 100 vezes preço/
lucro (P/L). “O investidor precisa 
olhar com cautela tudo o que seja 
maior a 20 vezes”, alerta.

Schweitzer alerta que muitas 
vezes a ação não anda, porque já 
precificou na sua abertura o cres-
cimento futuro. Página 10

Dividendo 
da Petrobras 
pode subsidiar 
acionistas

A disparada dos preços dos 
combustíveis é resultado da po-
lítica adotada pela Petrobras, que 
segue a paridade com o dólar e o 
preço internacional do barril de 
petróleo (PPI) desde o Governo 
Temer. A pesquisadora do Insti-
tuto de Estudos Estratégicos de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(Ineep) Carla Ferreira explica a di-
visão de índices no valor final na 
bomba do posto de gasolina:

– Petrobras fica com 33%;
– ICMS, cobrado pelos estados, 

28%;
– 17% vão para os produtores 

de etanol, adicionado à gasolina;
– 11,4% referem-se a impostos 

federais;
– 10,6% ficam com os distri-

buidores e a revenda.
Para não mexer na PPI, o Go-

verno Bolsonaro voltou a estudar 
a proposta de utilizar os dividen-
dos pagos pela Petrobras para 
subsidiar os preços dos combus-
tíveis. Uma das ideias seria criar 
um fundo de estabilização dos 
preços.

A proposta, se pode aliviar os 
consumidores, representa indire-
tamente um subsídio aos acionis-
tas privados da estatal. O gover-
no abriria mão do seu quinhão 
nos dividendos para subsidiar 
os combustíveis. Ao manter os 
preços artificialmente altos, ga-
rante lucros extraordinários à Pe-
trobras, que são repassados aos 
acionistas. Página 8

Falece Alberto Luz, da Luz Publicidade

Lojas sem 
protocolos 
perdem 
consumidores

Apesar do afrouxamento das 
restrições de circulação, 69% da 
população vacinada com as duas 
doses ou dose única ainda prefere 
evitar estabelecimentos que não 
seguem os protocolos de preven-
ção à doença. É o que mostra uma 
pesquisa feita pela Bare Interna-
tional.

Metade dos entrevistados está 
com a vacinação completa, en-
quanto 47,12% receberam a pri-
meira dose do imunizante e 2,87% 
responderam que ainda não se va-
cinaram. 

Tânia Alves, gerente geral da 
Bare no Brasil, acredita que, como 
o consumidor está mais conscien-
te e crítico no que diz respeito ao 
bem-estar coletivo, mesmo imu-
nizado, os atuais hábitos sanitá-
rios vão permanecer quando a 
pandemia der trégua. De acordo 
com ela, 72% afirmaram priorizar 
compras online no futuro e 60% 
pretendem manter os estudos on-
line.

Quanto ao questionamento 
sobre o que faria o consumidor 
retornar a frequentar estabeleci-
mentos após a pandemia, os itens 
que tiveram destaque foram: bom 
atendimento, limite de pessoas no 
interior dos estabelecimentos e 
qualidade dos produtos e serviços. 
Ainda segundo o levantamento, 
48% dos entrevistados pretende.

O levantamento ouviu 592 pes-
soas, maiores de 18 anos, entre 3 e 
13 de setembro.

Empresas de 
tecnologia 
voltam a cair 
nas Bolsas

As ações dos EUA terminaram 
com tendências indefinidas nes-
ta quarta-feira, com as ações de 
tecnologia voltando a ter perdas 
após uma forte venda na sessão 
anterior. O Dow Jones Industrial 
Average subiu 0,26%, e o S&P 
500 teve valorização de 0,16%. O 
Nasdaq Composite Index, que re-
flete os papéis de empresas tech,  
caiu 0,24%.

Serviços de comunicação e 
os grupos de tecnologia caíram 
0,21% e 0,1%, respectivamente. 
Uma alta nos rendimentos dos tí-
tulos dos EUA atingiu as ações de 
tecnologia na terça-feira, puxando 
o mercado em geral para baixo.

Faleceu nesta quarta-feira Al-
berto Garcia da Luz, fundador 
da Luz Publicidade, uma das mais 
tradicionais agências de publicida-

de legal do País. Nascido em 1946, 
Alberto Luz estava internado no 
Hospital Clínica São Vicente, no 
Rio de Janeiro.
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Investimento emergencial O boom da economia 
de recorrência em 
um mercado em 
transformação

Greve dos caminhoneiros: os  
direitos nem sempre são iguais

Por Thomás  
Tosta de Sá

Continua o debate sobre a 
concessão de um auxílio 
emergencial. O benefí-

cio para a população mais pobre, 
em plena pandemia, desse auxílio, 
concedido a mais de 60 milhões 
de brasileiros, custou aos cofres 
públicos bilhões de reais, mas foi 
importante para a sobrevivência 
dessa população e para manter a 
economia, mesmo que em ritmo 
mais lento em funcionamento.

Dois efeitos dele decorrentes 
foram:

a) A recuperação da aprovação 
ao Governo Bolsonaro

b) Uma inflação dos alimentos, 
principalmente de consumo das 
classes mais pobres.

Teríamos uma alternativa para 
proteger as classes de mais baixa 
renda? A resposta é sim, e deve-
mos substituir o auxílio emergen-
cial por um programa de investi-
mentos emergenciais. Programa 
esse direcionado para a ampliação, 
no curto prazo, de investimentos 
na infraestrutura urbanística das 
favelas.

Investindo na melhora das con-
dições humanas das habitações 
desses conglomerados, ampliando 
os serviços de esgoto, água, luz, 
coleta de lixo, segurança, saúde, in-
ternet, instalações educacionais de 
lazer e cultura que possibilitem um 
regime educacional em tempo in-
tegral para crianças desde a creche 
até o ensino fundamental. Com 
isso criaríamos condições para as 
mães trabalharem complementan-
do a renda da família.

Fundamental também será re-
gularizar a propriedade nas favelas, 
dando a seus moradores o título de 
propriedade, o que lhes permitiria 
oferecer garantias mais sólidas nas 
suas atividades empreendedoras.

Núcleos de incubadoras para 
estimular e orientar os moradores 
para atividades é mais um caminho 
para substituir o auxílio financeiro.

O Bolsa Família deve ser am-
pliado e melhor administrado 
para garantir, a todos que têm 

o direito, o seu acesso. Não se 
trata de um auxílio emergencial, 
mas de um auxílio permanente 
enquanto não se obtém o retor-
no de um projeto de educação de 
tempo integral que só dará retor-
no no longo prazo.

A experiência da educação em 
tempo integral, que já foi objeto 
de programa de governo no Rio 
de Janeiro, inclusive com a cons-
trução de Cieps, infelizmente foi 
abandonado. O sucesso desse 
programa na Coreia do Sul, no 
início da década de 50, após o 
fim das duas Coreias, colocou a 
do Sul muito à frente do Brasil 
em termos de desenvolvimento 
econômico.

Na China, depois da queda de 
Mao e ascensão de Deng Chiao-
pin, a transferência de milhões de 
moradores das áreas rurais, com 
uma educação em tempo integral 
e investimentos na infraestrutura 
urbana e social dessa população, 
permitiu um fantástico crescimen-
to do país.

Thomás Tosta de Sá é presidente  
do Comitê para o Desenvolvimento  

do Mercado de Capitais (Codemec).

Por Jarlon Nogueira

No decorrer da sua histó-
ria como República, o 
Brasil foi marcado por 

diversas manifestações a favor da 
democracia, que buscavam uma 
realidade mais justa e igualitária. O 
maior deles, sem dúvida, foi o mo-
vimento Diretas Já, que aconteceu 
em 1984 e que lutou pela retomada 
das eleições diretas.

Impossível não lembrar tam-
bém dos Caras-Pintadas, liderados 
por estudantes brasileiros em 1992 
tendo como objetivo principal o 
impeachment do presidente do 
Brasil na época, Fernando Collor 
de Mello.

Nós, brasileiros, acreditamos na 
importância das manifestações e 
no poder transformador que elas 
têm na política, economia e socie-
dade brasileira. Porém os objetivos 
dos caminhoneiros participantes 
do movimento realizado poucos 
dias atrás são diferentes dos busca-
dos anteriormente.

Nas manifestações de 2018, por 
exemplo, caminhoneiros de todo 
o país pararam durante diversos 
dias em busca de situações de tra-

balho mais justas. Algumas reivin-
dicações foram atendidas, mas não 
todas, o que levou a uma ameaça 
de nova paralisação em fevereiro 
e depois em julho deste ano, que 
acabaram não se concretizando.

Na pauta estavam questões im-
portantes como o aumento dos 
combustíveis, do valor dos pneus 
e a criação de uma tabela de frete 
mínimo. Temas que nem são toca-
dos pelos atuais manifestantes, que 
pedem mudanças de teor político 
e dissociadas até mesmo das ban-
deiras e reivindicações da própria 
categoria.

Deve ser por esse motivo, além 
de não querer se envolver em uma 
manifestação política, que nenhum 
sindicato do país tomou partido ou 
apoiou as manifestações iniciadas 
no dia 7 de setembro. Inclusive o 
Conselho Nacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas (CNTRC), 
entidade que reúne diversas asso-
ciações de caminhoneiros, entrou 
com uma ação contra a União, o 
presidente Jair Bolsonaro e seus 
apoiadores por atos do dia 7 de se-
tembro.

As paralisações que aconte-
ceram tiveram o apoio de uma 
parcela ínfima dos caminhonei-

ros brasileiros, que forçaram seus 
companheiros a parar. E isso é, no 
mínimo, injusto com quem precisa 
trabalhar.

Hoje, no País, cerca de 82% da 
carga é transportada por cami-
nhões, segundo a Fundação Dom 
Cabral. Somos dependentes do 
transporte rodoviário e do traba-
lho de mais de 2 milhões de profis-
sionais que, literalmente, carregam 
o Brasil sobre suas rodas.

Todos têm razão de lutar pelos 
direitos! Mas isso não aconteceu 
com o movimento de dias atrás, 
que buscou objetivos que não são 
reconhecidos pela maioria da ca-
tegoria. Ou seja: os direitos nem 
sempre são iguais, principalmente 
quando atendem apenas uma pe-
quena parcela.

O Brasil tem pressa de crescer. 
Com uma inflação recorde regis-
trada em agosto, a maior variação 
para o mês de agosto em 21 anos, 
simplesmente não podemos nos 
dar ao luxo de parar o Brasil por 
conta da vontade de poucas pes-
soas. Quero deixar claro que todos 
somos a favor do Brasil!

Jarlon Nogueira é CEO da AgregaLog.

Por Fernando 
Pantaleão

Os serviços de assina-
tura nunca estiveram 
tão em alta. O modelo 

de negócio, que era mais comum 
em setores de bebidas e entrete-
nimento, teve um crescimento 
expressivo nos últimos meses 
e se multiplicou para outras ca-
tegorias, como delivery, super-
mercado, transporte e educação. 
Uma transformação na oferta de 
produtos e serviços que acom-
panha os novos hábitos de con-
sumo dos brasileiros, cujas vidas 
foram fortemente impactadas 
em razão do isolamento social.

Desde o início da pandemia, 
moradores de países da América 
Latina contrataram pelo menos 
3 novos serviços de assinatura. 
Entre os mais citados estão stre-
aming de vídeo, música, video-
games, serviços premium de de-
livery e jornais. Essa é uma das 
constatações de uma pesquisa 
realizada pela Visa em maio des-
te ano. Sem dúvida, a economia 
de recorrência veio para ficar, 
trazendo grandes oportunidades 
para as empresas que souberem 
olhar de perto as novas deman-
das do consumidor.

São novas formas de se envol-
ver, relacionar-se com as empresas 
e satisfazer suas necessidades e ex-
pectativas. Uma mudança que está 
associada ao crescimento da pene-
tração digital e o amadurecimento 
dos ecossistemas de tecnologia, 
que permitem uma jornada cada 
vez mais ágil, conveniente e segu-
ra. Quando questionados sobre os 
motivos por terem escolhido esse 
tipo de serviço, os entrevistados 
do estudo apontaram como fa-
tores principais a conveniência, a 
redução dos custos e a personali-
zação.

Imagine a seguinte jornada: 
você pode acordar com um cafe-
zinho selecionado que chega na 
porta da sua casa, depois se exer-
citar usando um app, receber os 
ingredientes numa caixa para 
preparar o almoço, aproveitar a 
tarde para estudar numa plata-
forma de educação à distância e, 
no fim do dia, relaxar com sua 
série preferida – o mesmo estu-
do mostra que 39% dos consu-
midores já passam de 3 a 4 horas 
por dia assistindo a serviços de 
streaming. É uma rotina mais 
cômoda, prática e segura!

Por outro lado, os negócios pre-
cisam estar preparados para ofere-
cer a melhor experiência ao usuário. 
E, sem entender as mudanças que 
estão em curso, fica praticamente 
impossível fazer as adequações ne-
cessárias. Torna-se fundamental ter 
um aparato tecnológico capaz de 
atender aos anseios da população: 
possibilitar transações de e-com-
merce seguras e confiáveis, confir-
mar a identidade do portador de 
forma ágil e sem fricção, otimizar as 
autorizações e minimizar os níveis 
de fraude.

Com isso, a empresa que ado-
ta o modelo de venda recorrente 
pode ter uma série de vantagens 
para o seu negócio:

– Fidelização da base de clien-
tes.

– Controle maior da receita, 
já que temos previsão do que vai 
entrar.

– Planejamento e fluxo de cai-
xa facilitado.

– Redução dos riscos de 
inadimplência se pensarmos no 
uso do cartão de crédito para 
aquisição do serviço.

– Maior controle de custos.
– Relacionamento mais próxi-

mo e duradouro com os clientes.
Com mais gente povoando o 

universo digital, aspecto que foi 
acelerado pela pandemia, a tec-
nologia passa a ter um papel fun-
damental na vida das pessoas e 
das empresas. E a conveniência 
e a segurança, que já eram atri-
butos importantes, se tornaram 
valores inegociáveis atualmente.

Por isso, os negócios que in-
vestirem em múltiplos canais on-
line e presenciais de atendimento, 
funcionando de forma integrada, 
em ferramentas robustas e auto-
matizadas de combate a fraudes 
e autenticação digital, apostando 
em meios de pagamento que faci-
litem o dia a dia do consumidor, 
despontam num mercado cada 
vez mais competitivo. É a chave 
para a aquisição e retenção de seus 
clientes, mantendo-os sempre sa-
tisfeitos.

A nova era digital está moldan-
do o estilo de vida dos consumi-
dores, e a economia de recorrência 
aparece como um caminho pro-
missor. É um mercado que tem 
muito ainda a crescer e agregar, 
tanto para o consumidor quanto 
para as empresas.

Fernando Pantaleão é vice-presidente de 
Vendas e Soluções da Visa do Brasil.
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Negacionistas, mas  
não rasgam dinheiro

A união de negacionistas da pandemia com negacionis-
tas da economia só podia dar na catástrofe sanitária, 

social e econômica que assola o Brasil. A ênfase em remé-
dios milagrosos – só que não – podia ser vista, na ponta, 
como uma alternativa aos governadores esquerdistas, 
mas na origem se tratava, pura e simplesmente, manter a 
roda girando para não prejudicar as chances de reeleição 
e a miragem de que o País conseguiria crescer em meio a 
políticas contracionistas ultraneoliberais. No fundo, seguir 
adiante com lucrativas reformas; mortes – por Covid ou 
fome – são efeitos colaterais, tão menosprezados quanto 
os da cloroquina.

O resultado, não de mil dias de Governo Bolsonaro, 
mas de 7 anos de radicalismo neoliberal, está no aumento 
da pobreza, desemprego, disparada do dólar, inflação de 
2 dígitos, apagão, investimentos em fuga e quase 600 mil 
mortos.

Em entrevista a um jornalão esta semana, Alfredo 
Setubal, um dos chefões do Itaú, disse que o vencedor 
das próximas eleições, seja lá quem for, “pegará o País em 
frangalhos”. A pergunta é ser feita é: quem são os autores 
da obra?

#FORA

Representantes das centrais sindicais convocam para o 
ato, no próximo dia 2, que será realizado em todo o Brasil, 
no #FORABOLSONARO. “Vamos ocupar as ruas presen-
cialmente no sábado, com máscara, álcool gel e o máximo de 
cuidado, e alimentar nossas redes sociais com muita pressão 
sobre os parlamentares para que aprovem o impeachment, 
já”, diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical.

É o dólar, estúpido!

Alguns analistas correram para jogar a culpa da infla-
ção de 2020 no auxílio emergencial pago aos perdulários 
que só pensam em consumir. Este ano, o auxílio caiu pela 
metade, e a inflação caminha para ser o dobro.

Rápidas

Representada pelo vice-presidente conselheiro Carlos 
Augusto Alves, a Rio Indústria participa nesta sexta do 
evento online “Papel dos Municípios no Censo 2022”, 
realizado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, uma 
iniciativa da Alerj *** A FGV Direito Rio realizará nesta 
sexta, às 12h, a Conferência Latino-americana de In-
teligência Artificial e Proteção de Dados 2021, 1ª edição 
do evento-satélite da conferência CPDP LatAm (cpdp.
lat). O encontro será transmitido pelo Canal da FGV no 
YouTube *** A Finch disponibiliza em seu site e-book 
gratuito sobre Inteligência Artificial e jurimetria *** 
Yvonne Bezerra de Mello, coordenadora executiva do pro-
jeto Uerê, dará palestra para membros do setor público e 
ONGs de diversos países nesta sexta *** O IRELGOV 
lança nesta quinta, às 20h, o livro Relações Governamentais 
sob a Ótica Feminina, em webinário no YouTube *** Nesta 
sexta-feira, às 16h, o West Shopping promove uma roda 
de conversa sobre como usar a autoestima a seu favor na 
vida pessoal e profissional, em parceria do Instituto Fênix 
*** Marcelo Daher, cirurgião plástico e presidente da 
regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBPC), é o organizador da 2ª Jornada de Cos-
miatria, de 7 a 9 de outubro, no hotel Windsor Flórida, no 
Flamengo (RJ), com participação de especialistas na área 
de medicina estética nacionais e estrangeiros.

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

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 13 de maio de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 13 de maio de 2021, às 19:00 horas, 
reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile 
Tech S.A. (“Companhia”), via vídeo conferência conforme facultado pelo 
Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião considerada como na 
sede da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, sala 
1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, 
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto 
Leone Piani, Pedro Santos Ripper, Lars Boilesen e Francisco Tosta Valim 
Filho. 3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco 
Pereira. 4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram 
as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na 
forma de sumário. 4.2. Exclusivamente em virtude do plano de incentivo 
de longo prazo da Companhia, o qual prevê o potencial pagamento de um 
prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia, 
de acordo com valorização das ações de emissão da Companhia  em bolsa 
de valores vis-à-vis um preço de exercício fixado; e  de forma a eliminar ou 
reduzir o impacto financeiro nas obrigações da Companhia em decorrência 
da referida valorização; conforme facultado nos  termos do Art. 30, §1º “b”, 
da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 22 (xvi) do 
Estatuto Social da Companhia, fica aprovado um programa de recompra de 
ações de emissão da Companhia durante os próximo 06 meses contados da 
presente data, até o limite de 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias, 
para permanência em tesouraria e posterior alienação, conforme detalhado 
no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado 
na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que é ora 
aprovado por esse Conselho para divulgação. O referido comunicado fica 
arquivado como Anexo 1 desta ata. 5. Autorização: Autorizar e ratificar 
a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos 
necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual 
se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, 
lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho 
de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen (Presidente); 
Atademes Branco Pereira (Secretário). Conselheiros:  Francisco Tosta 
Valim Filho; Fiamma Zarife; Carlos Augusto Leone Piani; Pedro Santos 
Ripper; Lars Boilesen. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Atademes Branco 
Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico 
o arquivamento em 28/09/2021 sob o nº 00004502339. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

CLUBE MONTE LÍBANO
CNPJ/MF nº 34.036.434/0001-63

ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS
Comunicamos a eliminação dos títulos de nº 15 – 278 – 705 – 824 – 923 – 1186 
– 1332 – 1446 – 1513 do nosso Quadro Social.  

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

AVISO AOS ACIONISTAS 
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., aprovou proposta da Diretoria Executiva, 
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 
2022, a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no 
montante bruto de R$ 2.899.853,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e 
nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), 
do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do 
valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da 
legislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que 
deverão comprovar esta condição até o dia 18 de outubro de 2021, en-
viando documentação comprobatória para: Postal: WLM PARTICIPAÇÕES 
E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., aos cuidados do Diretor 
de Relação com Investidores, Sr. Álvaro Veras do Carmo.  Endereço: Praia 
do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 
22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): alvaro.carmo@wlm.com.br. Os 
Juros sobre Capital Próprio serão imputados integralmente aos dividendos 
obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício 
social do ano de 2021, sem nenhuma remuneração a título de atualização 
monetária. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital 
próprio os Acionistas com posição final de ações da Companhia em 08 de 
outubro de 2021. O pagamento será efetuado na data de 26 de novembro 
de 2021. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R$ 0,07552; Valor bruto por 
ação PN (preferenciais): R$0,08307.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021.
Álvaro Veras do Carmo

Diretor de Relações com Investidores

Regras de autorregulação  
são desrespeitadas no país
Febraban: Em julho, 55 novas sanções administrativas aplicadas

Por meio do “Não 
me Perturbe, con-
sumidores podem 

proibir instituições finan-
ceiras e correspondentes 
bancários de entrarem em 
contato proativamente com 
eles para oferecer crédi-
to consignado”. O alerta é 
uma das medidas do Siste-
ma de Autorregulação de 
Operações de Empréstimo 
Pessoal e Cartão de Crédito 
com Pagamento Mediante 
Consignação que entrou em 
vigor em janeiro de 2020. 
No entanto, as regras são 
ainda bastante desrespeita-
das.

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) re-
portou nesta quarta-feira 
que o setor bancário segue 
combatendo com rigor o 
desrespeito às regras e as 
más práticas de correspon-
dentes bancários na conces-
são de crédito consignado. 
Em julho, 55 novas sanções 
administrativas foram apli-
cadas. É o segundo maior 
número do ano, superado 
apenas por junho, que atin-
giu 66 sanções administra-
tivas. Em julho foram 19 
advertências, 34 suspensões 
temporárias e duas suspen-
sões definitivas.

Segundo a federação, de 

janeiro de 2020, entrada em 
vigor da autorregulação, até 
julho deste ano, 605 corres-
pondentes bancários foram 
advertidos ou tiveram suas 
atividades suspensas, sendo 
que 27 perderam o direito de 
exercer a atividade em defi-
nitivo. Participam da autor-
regulação (sistema feito em 
parceria entre a Febraban e a 
Associação Brasileira de Ban-
cos -ABBC). 32 instituições 
financeiras que representam 
cerca de 99% do volume to-
tal da carteira de crédito con-
signado no país.

Pela autorregulação, é 
considerada falta grave 
qualquer forma de captação 
ou tratamento inadequado 
ou ilícito dos dados pesso-
ais dos consumidores sem 
sua autorização, e todos os 
bancos que participam da 
autorregulação assumem o 
compromisso de adotar as 
melhores práticas relativas à 
proteção e ao tratamento de 
dados pessoais dos clientes.

Multas

Os bancos que não apli-
carem as sanções podem ser 
multados pelo Sistema de 
Autorregulação por conduta 
omissiva, cujos valores va-
riam de R$ 45 mil até R$ 1 

milhão. As multas arrecada-
das serão destinadas a proje-
tos de educação financeira.

“Por mais um mês, o se-
tor demonstra o seu empe-
nho em coibir os abusos ao 
qualificar os corresponden-
tes, impedindo a perpetua-
ção de práticas abusivas”, 
afirma Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban.

“As medidas punitivas 
para proteger os consumi-
dores contra práticas lesivas 
continuam e continuarão 
sendo adotadas na inten-
sidade necessária”, afirma 
Sílvia Scorsato, presidente 
da ABBC.

O acompanhamento e a 
aferição das ações irregula-
res são feitos por várias fon-
tes de informação. Além da 
quantidade de reclamações 
procedentes registradas nos 
canais internos dos bancos 
ou recebidas pelos Procons, 
pelo Banco Central ou por 
intermédio do Consumi-
dor.gov.br, são avaliadas as 
ações judiciais e os indi-
cadores de uma  auditoria, 
que leva em conta questões 
de governança e gestão de 
dados.

Não Perturbe

Outra medida integrante 

do Sistema de Autorregula-
ção do Consignado é a pla-
taforma “Não Me Pertube”, 
por meio da qual os consu-
midores podem proibir que 
instituições financeiras e 
correspondentes bancários 
façam contato proativa-
mente para oferecer crédito 
consignado.

Entre 2 de janeiro de 
2020 a 1 de setembro de 
2021, 2.020.497 solicitações 
de bloqueios de telefone 
para o recebimento de liga-
ções de oferta indesejadas 
sobre crédito consignado 
foram solicitados. Já os pe-
didos feitos diretamente às 
instituições financeiras so-
maram 1.349.510.

A maioria dos pedidos 
de bloqueio de telefone 
partiu de consumidores de 
cidades da região Sudes-
te (54,21%). A região Sul 
responde por 17,82% do 
total de pedidos, seguida 
pelo Nordeste (13,82%). 
Centro-Oeste e Norte 
respondem por 10,89% e 
3,25% dos pedidos, res-
pectivamente. O Estado 
de São Paulo, com 604.870 
pedidos de bloqueio, lide-
ra as queixas no país, se-
guido por Minas Gerais 
(229.608) e Rio de Janeiro 
(224.273). 

IGP-M cai 0,64% e recua anualizado para 24,86%
O Índice Geral de Pre-

ços – Mercado (IGP-M) 
caiu 0,64% em setembro, 
após alta de 0,66% no mês 
anterior. Com este resulta-
do o índice, que serve de 
referência para contratos 
de aluguel, acumula alta de 
16% no ano e de 24,86% 
em 12 meses. Em setembro 
de 2020, o índice havia su-
bido 4,34% e acumulava al-
ta de 17,94% em 12 meses.

“O minério de ferro con-
tinua influenciando o resul-
tado do IGP-M. A queda 
de 21,74% registrada no 
preço desta commodity foi 
a principal contribuição 
para o resultado do índice. 

Sem o minério de ferro, o 
IGP-M teria registrado alta 
de 2,37% em agosto e de 
1,21% em setembro”, afir-
ma André Braz, coordena-
dor dos Índices de Preços 
do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) caiu 
1,21% em setembro, após ele-
vação de 0,66% em agosto. Na 
análise por estágios de pro-
cessamento, a taxa do grupo 
bens finais variou 1,62% em 
setembro. No mês anterior, o 
índice subira 2,22%. A prin-
cipal contribuição para este 
resultado partiu do subgrupo 

alimentos in natura, cuja taxa 
passou de 8,28% para 4,38%, 
no mesmo período. O índice 
relativo a bens finais (ex), que 
exclui os subgrupos alimentos 
in natura e combustíveis para 
o consumo, variou 1,31% em 
setembro, ante 1,49% no mês 
anterior.

A taxa do grupo bens in-
termediários variou de 2,11% 
em agosto para 1,66% em se-
tembro. O principal respon-
sável por este movimento foi 
o subgrupo combustíveis e 
lubrificantes, cujo percentual 
passou de 3,01% para 0,02%. 
O índice de bens interme-
diários (ex), obtido após a 
exclusão do subgrupo com-

bustíveis e lubrificantes para 
a produção, subiu 1,91% em 
setembro, contra 1,97% em 
agosto.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 
1,19% em setembro, an-
te 0,75% em agosto. Seis 
das oito classes de despesa 
componentes do índice re-
gistraram acréscimo em suas 
taxas de variação. A principal 
contribuição partiu do grupo 
habitação (1,05% para 2%). 
Nesta classe de despesa, va-
le citar o comportamento do 
item tarifa de eletricidade re-
sidencial, cuja taxa passou de 
3,26% em agosto para 5,75% 
em setembro.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Leilão milionário do 
autorretrato de Frida Kahlo

O mundo artístico aguarda com expectativa o leilão do 
autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo com seu 

marido Diego Rivera, que pode ser vendido por cerca de 
US$ 30 milhões em um leilão em Nova York, anunciou a 
Sotheby’s (sothebys.com/en).

Destaca-se que o autorretrato do busto Diego y yo (Diego e 
eu) de Frida Kahlo está cotado para ir a leilão pela Sotheby’s 
em Nova York em novembro deste ano e poderá bater o re-
corde para uma obra de um artista latino-americano.

Diego y yo é um dos autorretratos mais emblemáticos da 
pintora mexicana, que se tornou ícone feminista. Na pin-
tura, o rosto de Rivera aparece na testa de Frida, acima de 
suas sobrancelhas características e de seus olhos escuros, 
dos quais caem algumas lágrimas.

Terreno para 36 
apartamentos

Bianca Soares de Caravalho (bspleiloes.com.br) está organi-
zando leilão de terreno com 943,00 m², situado na Rua Briga-
deiro João Manuel, 237 – Taquara, Jacarepaguá, com projeto 
de arquitetura aprovado e licença na validade, para construção 
de 36 aptos, sendo 30 de sala e 1 quarto e 6 de sala e 2 quartos, 
com 1 suíte. Todos com 1 vaga de automóvel livre.

Constando de 6 pavimentos, a saber: subsolo, pavimento 
de acesso, 3 pavimentos tipo e na cobertura o salão de festas e 
jogos, cozinha, banheiros, alojamento, apto do zelador, terra-
ço gourmet, caixas d’água e telhado, conforme projeto apro-
vado fornecido pelo proprietário. Destacam-se as seguintes 
benfeitorias já realizadas: demolição, terraplanagem, canteiro 
de obra, projetos de instalações finalizados, sendo o de esgoto 
e incêndio aprovados, certidão de isenção de licenciamento 
ambiental, projeto de cálculo estrutural, água e luz ligadas.

Localização privilegiada, próximo ao Largo da Taquara, 
BRT, comércio, bancos, serviços, universidade e ao Taqua-
ra Plaza Shopping. Avaliação: R$ 1.470.000,00. Leilão em 
andamento.

Bom apto no Centro do Rio
Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialei-

loeira.com.br) comunica a realização de leilão do aparta-
mento 404 situado na Rua Carlos Sampaio, 351. Prédio, 
cuja fachada é de argamassa, com esquadrias de madeira 
e algumas em alumínio, utilização comercial e residencial, 
construído em 1981. O edifício é servido por três eleva-
dores com capacidade para 11 passageiros cada. A porta 
de acesso ao prédio na entrada principal é de ferro. Tem 
porteiro 24 horas e circuito interno de TV. O imóvel tem 
40m² de área edificada e ocupa posição de fundos para a 
rua principal. Avaliação: R$ 234.000,00.

Cobertura em Angra dos Reis
Silas Barbosa Pereira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.

lel.br) divulga o leilão do apartamento C-02 do empreen-
dimento denominado Solar Camorim, com direito a uma 
vaga de garagem, situada na Rua Anna de Carvalho, 94 – 
Camorim Grande, Angra dos Reis/RJ. Tem área privativa 
de 174,71m², constituído de sala, uma suíte, dois quartos, 
cozinha, banheiro e ampla varanda. Apartamento de co-
bertura em fase de acabamento em boas condições de ma-
nutenção. Prédio de 5 andares + cobertura, com elevador, 
estacionamento coberto, piscina e porteiro; varandas das 
coberturas com vista para BR 101 e mar. Avaliação: R$ 
454.900,00. Leilão em andamento.

Oferta de apto na  
Ilha do Governador

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) promove em 
oferta leilão do apartamento 301 do Bloco E-1 do Condomí-
nio do Edifício Jardim da Ilha, na Rua Silveira Sampaio, 90 
– Freguesia, Ilha do Governador/RJ. O imóvel divide-se em: 
sala, dois quartos, banheiro social e cozinha conjugada com 
a área de serviço. O prédio possui 3 pavimentos, mais andar 
térreo, com fachada revestida, portões de ferro e garagem. A 
construção tem estrutura de concreto e alvenaria de tijolos e 
fachada com revestimento simples com portões. Avaliação: 
R$ 190.000,00. Leilão em andamento.

L.H.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 32.709.751/0001-78 - NIRE 35.235.445.371

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 27 dias do mês de setembro de 2021, às 09:00 horas, na sede da L.H.Y.S.P.E. Empreendimentos 
e Participações Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 807, 19º andar, conjunto 
1907-parte, Bela Vista, CEP 01311-100 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor, em decorrência da presença de sócios 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, a saber: (i) Victor Poli Veronezi, brasileiro, casado, economista, 
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.896.247-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Angélica, nº 2.466, 24ºandar, Cerqueira César,  
CEP 01228-200 (“Victor”); e (ii) Maria Dirce Poli Veronezi, brasileira, casada, professora, portadora da Cédula de Identidade  
R.G. nº 3.573.923 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 184.157.338-87, residente e domiciliada na Cidade de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, na Rua Brás Cubas, nº 193, apartamento 101, Vila Lanzara, CEP 07115-030. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
[Victor Poli Veronezi], que convidou a Sra. [Maria Dirce Poli Veronezi] para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:  
(i) a redução desproporcional do capital social da Sociedade, no valor de R$ 85.954.873,00 (oitenta e cinco milhões, novecentos e 
cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três Reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos 
termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade de 
titularidade do sócio Victor; e (ii) a autorização para a administração da Sociedade praticar todos os atos necessários para a efetivação 
da deliberação proposta e aprovada pelos quotistas da Sociedade. 5. Deliberações: Dado o início aos trabalhos e após a discussão das 
matérias da ordem do dia, os sócios decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a redução desproporcional 
do capital social da Sociedade, no valor de R$ 85.954.873,00 (oitenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e 
setenta e três Reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do 
Código Civil, mediante o cancelamento de 85.954.873 (oitenta e cinco milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil, oitocentas e setenta 
e três) quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade do sócio Victor, passando o capital social dos atuais 
R$ 86.954.873,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três Reais) para R$ 1.000.000,00 
(um milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, com restituição ao sócio Victor do valor correspondente às quotas 
canceladas, a ser pago, dentro do período de 1 (um) ano a contar da presente data, em moeda corrente nacional e/ou em bens, conforme 
venha a ser definido pela administração da Sociedade até a respectiva data de pagamento. 5.1.1. Consignar que a deliberação aprovada 
no item 5.1 acima somente tornar-se-á eficaz após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, 
contados da data de publicação da presente ata, nos termos do Artigo 1.084, parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, e desde que (a) não haja 
oposição de qualquer credor; ou (b) se houver oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento do crédito impugnado ou o 
depósito judicial do respectivo valor, momento em que os sócios promoverão a respectiva alteração do contrato social da Sociedade, a fim 
de refletir a redução de capital ora aprovada. 5.2. Aprovar a autorização para a administração da Sociedade praticar todos os atos 
necessários para a efetivação da deliberação proposta e aprovada pelos quotistas da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de setembro de 2021. Mesa: [Victor Poli Veronezi] Presidente; [Maria Dirce Poli 
Veronezi] Secretária. Sócios: Victor Poli Veronezi; Maria Dirce Poli Veronezi.

L.H.X.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 32.701.375/0001-75 - NIRE 35.235.444.544

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27 de Setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 27 dias do mês de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sede da L.H.X.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 807, 19º andar, conjunto 1906-parte, 
Bela Vista, CEP 01311-100 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072,  
§ 2º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor, em decorrência da presença de sócios representando 100% 
(cem por cento) do capital social da Sociedade, a saber: (i) Ana Beatriz Poli Veronezi, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula 
de Identidade R.G. nº 20.896.238-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 250.431.058-79, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Angélica, nº 2.466, 24º andar, Cerqueira César, CEP 01228-200 (“Ana Beatriz”); 
e (ii) Maria Dirce Poli Veronezi, brasileira, casada, professora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 3.573.923 SSP/SP, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 184.157.338-87, residente e domiciliada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, nº 193, 
apartamento 101, Vila Lanzara, CEP 07115-030. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, que convidou 
a Sra. Maria Dirce Poli Veronezi para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução desproporcional do capital social da 
Sociedade, no valor de R$ 85.955.108,00 (oitenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e oito Reais), por considerá-lo 
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 
quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade da sócia Ana Beatriz; e (ii) a autorização para a administração da 
Sociedade praticar todos os atos necessários para a efetivação da deliberação proposta e aprovada pelas quotistas da Sociedade.  
5. Deliberações: Dado o início aos trabalhos e após a discussão das matérias da ordem do dia, as sócias decidiram, por unanimidade de 
votos e sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a redução desproporcional do capital social da Sociedade, no valor de R$ 85.955.108,00 (oitenta 
e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e oito Reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da 
Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 85.955.108 (oitenta e cinco milhões, 
novecentas e cinquenta e cinco mil, cento e oito) quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade da sócia Ana Beatriz, 
passando o capital social dos atuais R$ 86.955.108,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e oito Reais) para 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, com restituição à sócia Ana Beatriz do valor 
correspondente às quotas canceladas, a ser pago, dentro do período de 1 (um) ano a contar da presente data, em moeda corrente nacional 
e/ou em bens, conforme venha a ser definido pela administração da Sociedade até a respectiva data de pagamento. 5.1.1. Consignar que a 
deliberação aprovada no item 5.1 acima somente tornar-se-á eficaz após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos 
credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do Artigo 1.084, parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, e 
desde que (a) não haja oposição de qualquer credor; ou (b) se houver oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento do crédito 
impugnado ou o depósito judicial do respectivo valor, momento em que as quotistas promoverão a respectiva alteração do contrato social da 
Sociedade, a fim de refletir a redução de capital ora aprovada. 5.2. Aprovar a autorização para a administração da Sociedade praticar todos 
os atos necessários para a efetivação da deliberação proposta e aprovada pelas quotistas da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de setembro de 2021. Mesa: Ana Beatriz Poli Veronezi - Presidente; Maria Dirce 
Poli Veronezi - Secretária. Sócias: Ana Beatriz Poli Veronezi; Maria Dirce Poli Veronezi.

GOLF Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 02.029.632/0001-03 - NIRE 35.218.802.047

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27 de setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 27 dias do mês de setembro de 2021, às 08:00 horas, na sede da Golf Participações Ltda., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466, 22° andar, conjunto 223, Bela Vista, CEP 01228-200 (“Sociedade”).  
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada e em vigor (“Código Civil”), em decorrência da presença de sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da 
Sociedade, a saber: (i) Alessandro Poli Veronezi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
20.896.246-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 153.188.398-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço profissional na Avenida Angélica, nº 2.466, 24° andar, Cerqueira César, CEP 01228-200 (“Alessandro”); e (ii) Maria Dirce Poli Veronezi, 
brasileira, casada, professora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 3.573.923 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 184.157.338-87, 
residente e domiciliada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, nº 193, apartamento 101, Vila Lanzara, CEP 07115-030. 
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou a Sra. Maria Dirce Poli Veronezi para secretariá-lo.  
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução desproporcional do capital social da Sociedade, no valor de R$ 241.369.999,00 (duzentos e 
quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove Reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social 
da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da 
Sociedade de titularidade do sócio Alessandro; e (ii) a autorização para a administração da Sociedade praticar todos os atos necessários para a 
efetivação da deliberação proposta e aprovada pelos quotistas da Sociedade. 5. Deliberações: Dado o início aos trabalhos e após a discussão das 
matérias da ordem do dia, os sócios decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a redução desproporcional do 
capital social da Sociedade, no valor de R$ 241.369.999,00 (duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e 
noventa e nove Reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, 
mediante o cancelamento de 241.369.999 (duzentos e quarenta e um milhões, trezentas e sessenta e nove mil, novecentas e noventa e nove) 
quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade do sócio Alessandro, passando o capital social dos atuais R$ 242.369.999,00 
(duzentos e quarenta e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove Reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
Reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, com restituição ao sócio Alessandro do valor correspondente às quotas canceladas, a ser 
pago, dentro do período de 1 (um) ano a contar da presente data, em moeda corrente nacional e/ou em bens, conforme venha a ser definido pela 
administração da Sociedade até a respectiva data de pagamento. 5.1.1. Consignar que a deliberação aprovada no item 5.1 acima somente tornar-
se-á eficaz após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente 
ata, nos termos do Artigo 1.084, parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, e desde que (a) não haja oposição de qualquer credor; ou (b) se houver 
oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento do crédito impugnado ou o depósito judicial do respectivo valor, momento em que os 
sócios promoverão a respectiva alteração do contrato social da Sociedade, a fim de refletir a redução de capital ora aprovada. 5.2. Aprovar a 
autorização para a administração da Sociedade praticar todos os atos necessários para a efetivação da deliberação proposta e aprovada pelos 
quotistas da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de setembro de 2021. Mesa: 
Alessandro Poli Veronezi - Presidente; Maria Dirce Poli Veronezi - Secretária. Sócios: Alessandro Poli Veronezi, Maria Dirce Poli Veronezi.

Produção de aço volta  
no nível pré-pandemia
A indústria brasileira 

do aço conseguiu 
retomar a sua ca-

pacidade parada e a pro-
dução voltou ao patamar 
pré-pandemia. De acordo 
com o presidente do Con-
selho Diretor do Aço Brasil 
e Vice-Presidente da Ger-
dau Aços Brasil, Argentina 
e Uruguai, Marcos Faraco, 
no auge da pandemia a in-
dústria operou com apenas 
40% da sua capacidade, mas 
diante de medidas governa-
mentais e dos cenários mi-
cro e macroeconômicos, o 
setor conseguiu se recupe-
rar.

Faraco abordou a drásti-
ca redução das exportações 
do setor do aço brasileiro 
que ocorreu na pandemia, 
para atender o mercado in-
terno, além da evolução do 
preço das commodities em 
todo o mundo, em um nível 
que não era registrado des-
de 2000.

Segundo ele, a expecta-
tiva para 2021 é de que o 
setor tenha um crescimen-
to em torno de 14% na 
produção de aço bruto, em 
relação a 2020. Nas vendas 
internas, a projeção é de alta 
de 19% e de 24% no consu-
mo aparente:

“Todas as nossas expec-
tativas seguem muito positi-
vas. Estamos iniciando um 
círculo virtuoso e longo. 
Consideramos como priori-
dade a recuperação da com-
petitividade sistêmica do se-
tor do aço brasileiro, e isso 
está diretamente ligado ao 
Custo Brasil. É imprescin-
dível a aprovação da refor-
ma tributária, sendo ampla, 
diminuindo a cumulativida-
de de impostos”.

Junto com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, o presidente do 

Conselho Diretor do Insti-
tuto Aço Brasil participou 
da abertura do Congresso 
Aço Brasil 2021, que reuniu 
nesta quarta-feira, autorida-
des, empresários e especia-
listas, de forma virtual, para 
debater as perspectivas e a 
importância do setor do aço 
para a economia brasileira.

O ministro destacou, em 
sua apresentação virtual, que 
o Brasil, assim como outros 
países, atravessou a pande-
mia da covid-19 que provo-
cou a maior recessão global 
desde a Segunda Guerra 
Mundial, mas a economia 
tem mostrado “uma forta-
leza muito grande e grande 
resiliência”. Para isso, segun-
do Tarcísio de Freitas, o país 
tem contado com a indústria 
do aço, produto, que na vi-
são dele, é um indicador an-
tecedente da economia.

“Indústria que de janeiro 
a agosto, deste ano, produ-
ziu em termos de aço bruto 
mais de 24 milhões de tone-
ladas, com crescimento de 
20,9% em relação aos pri-
meiros oito meses do ano 
passado. Temos visto cres-
cimento nas vendas inter-
nas e no consumo aparente 
de produtos siderúrgicos. 
Aço é um indicador de an-
tecedência. Significa que na 
esteira desse crescimento 
do consumo de aço, veri-
ficaremos também o cres-
cimento do nosso produto 
interno bruto”, observou.

Infraestrutura

Tarcísio de Freitas afir-
mou que a indústria do aço 
tem produzido e atendido à 
demanda, que atualmente já 
está em patamares maiores 
do que os anteriores à pan-
demia. E é, a partir disso, 
que o governo busca ex-

pandir a infraestrutura com 
investimentos do setor pri-
vado. “A nossa missão no 
Ministério de Infraestrutura 
é fazer com que mais aço 
seja demandado e mais aço 
seja produzido. Nós vamos 
fazer isso mediante os in-
vestimentos em infraestru-
tura”, disse, acrescentando 
que o governo de Jair Bol-
sonaro é o que mais leiloou 
aeroportos para a iniciativa 
privada (34), mais realizou 
certames de arrendamentos 
portuários (29), mais assi-
nou contratos de adesão pa-
ra terminais privados (99), 
além dos leilões de ferrovias 
e de rodovias.

“Estamos buscando o in-
vestimento em infraestrutu-
ra pela via do capital priva-
do. É a forma da gente fazer 
a provisão da infraestrutura 
em um cenário de extrema 
restrição fiscal. Já foram 74 
leilões de ativos realizados 
com sucesso e mais de R$ 
80 bilhões de investimentos 
contratados e a jornada não 
para por aí. Vamos iniciar 
agora uma nova jornada de 
leilões, incluindo o leilão da 
Rodovia Presidente Dutra, 
a ligação do Rio de Janeiro 
com São Paulo, incluindo 
mais 16 aeroportos com 
Congonhas e o Santos Du-
mont”, completou.

Tarcísio de Freitas afir-
mou que o Brasil caminha 
“a passos largos” para que 
no final de 2022 alcançar 
mais de R$ 300 bilhões 
contratados com a inicia-
tiva privada, que vão to-
mar corpo nos próximos 
anos. “Lá para 2024, 2025 
e 2026, quando os investi-
mentos contratados com o 
setor privado estiverem se 
materializando, o Brasil vai 
se transformar realmente 
em um grande canteiro de 

obras e isso é geração de 
emprego na veia, isso é con-
sumo de aço. Isso é desen-
volvimento”, concluiu.

Ainda no encontro, o 
presidente-executivo do 
Instituto Aço Brasil, Mar-
co Polo de Mello Lopes, 
afirmou que a expectativa 
do setor indicava que 2020 
seria o ano da recuperação. 
“Começamos o ano ope-
rando com 63% da nossa 
capacidade instalada, veio a 
pandemia, com a pandemia 
veio o isolamento social ne-
cessário e importante, mas 
junto com o isolamento 
social veio uma gravíssima 
crise de demanda que na 
nossa percepção não foi 
divulgada e nem analisada 
com profundidade”, disse.

“Veio a retomada, religa-
mos os equipamentos e essa 
estupenda reação do setor, 
já em junho colocando mais 
no mercado interno do que 
se colocava no período que 
antecedeu a economia”, 
acrescentou.

De acordo com Marco 
Polo, o setor do aço tem um 
parque produtor com 31 
usinas e capacidade instala-
da de 51 milhões de tone-
ladas/ano de aço bruto. Os 
investimentos entre 2008 e 
2020 foram equivalentes a 
US$ 28,2 bilhões. A previ-
são para o período 2021 a 
2025 é de mais US$ 8 bi-
lhões e uma produção de 
aço bruto de 31,4 milhões 
de toneladas.

O Brasil é o nono maior 
produtor de aço no mun-
do e está muito próximo 
da posição da Alemanha. 
A construção civil, o setor 
de bens de capital e o auto-
motivo representam são os 
segmentos que mais conso-
mem o produto no Brasil. 
No total atingem 82,1%.
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ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
AVISO AOS ACIONISTAS

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL – CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97 – Documentos: Co-
municamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede da Companhia localizada na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro - RJ, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021. Maurí-
cio Bastos de Almeida, Diretor.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
23/09/2021. Data, Local e Horário: Ao 23/09/2021, às 09:00hs (BRT), por 
tele/videoconferência (Microsoft Teams). Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari 
– Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a seguinte proposta: Distribuição de dividendos intercalares 
com base em balanço semestral correspondente ao primeiro semestre de 2021. 
Deliberações: Considerando a recomendação dos Diretores da Companhia, 
os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade 
de votos: ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
2022, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 520 milhões 
à conta de lucros auferidos até o primeiro semestre de 2021, com base em 
balanço semestral, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 
6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a serem 
pagos aos acionistas em ou antes de 31/10/2021. Encerramento: Oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. 
Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar 
– Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José Carlos de 
Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, 
José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano 
Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da 
ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração 
da Companhia. RJ, 23/09/2021. Carolina Assano Massocato Escobar - 
Secretária. Jucerja nº 4502865 em 28/09/2021.

OT PARTNERS S.A.
CNPJ/MF n.º 41.795.277/0001-35 - NIRE 33.3.0033777-6 JUCERJA

Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 
Realizada em 30 de Julho de 2021: Local e Presenças: sede social 
da Companhia, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na 
Av. das Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca. 
Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações Tomadas 
Por Unanimidade:  Aprovado(a) (i) o balancete contábil intermediário 
levantado em 30 de junho de 2021, o qual encontra-se arquivado na 
sede social da Companhia, com base no Parágrafo Primeiro do Estatuto 
Social da Cia, no qual foi apurado um lucro líquido no montante de  
R$ 4.515.706,93; e (ii) o pagamento, a título de dividendos intermediários, 
com base no referido balancete, do montante de R$ 3.377.157,65, cujo 
valor não afetará a constituição da reserva legal para o exercício social 
a findar-se em 31 de dezembro de 2021, a ser atribuído aos acionistas 
da Companhia, com base em suas respectivas participações acionárias, 
e pago no prazo de até 60 dias a contar da presente data. Arquivada na 
JUCERJA em 03/09/2021 sob o n.º 00004450076, Sec. Geral Bernardo 
F. S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede social 
da Companhia.

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA- GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021

I – DATA, HORA e LOCAL: dia 29 de abril de 2021, às 17h (dezessete 
horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro 
S.A., situada na Avenida Rio Branco, nº 245, 6° andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, (...) II – MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Luciana 
da Costa Martins de Almeida, representante do Acionista Controlador; 
Secretário: Igor Barbosa Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência 
e responsável pela Secretaria de Governança da AGÊNCIA. 
III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas que 
representam a totalidade do capital social, afastado, portanto, eventual 
vício de convocação por força do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 
IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO A DISTÂNCIA: 
Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e 
informando tratar-se de assembleia digital, conforme disposto no art. 
121, Parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976 e na Instrução Normativa 
DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. A participação e a votação a 
distância dos senhores Acionistas ocorreu mediante atuação remota, 
via Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ, (...) V – ORDEM 
DO DIA: 1 – Reformulação do Conselho de Administração, para o 
atual mandato de 2019/2021, (...) 2 – Alteração do Parágrafo Único 
do art. 11 do Estatuto Social (...) 3 – Inclusão de Parágrafo Único no 
art. 24 do Estatuto Social (...) 4 – Alteração do Parágrafo Único do 
art. 25 do Estatuto Social (...) 5 – Consolidação do Estatuto Social 
após as alterações dos itens 2 a 4 acima. VI – DELIBERAÇÃO: 
Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram, conforme 
instruído no Processo eletrônico SEI-220009/000112/2021: 1 – Pela 
reformulação do Conselho de Administração, para o atual mandato de 
2019/2021, (...) 2 – Pela aprovação dos itens 2 a 4 da ordem do dia, 
passando o Estatuto Social a vigorar (...) VIII – ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-
se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e 
aprovada, foi por todos assinada. Presidente: Sra. Luciana da Costa 
Martins de Almeida; Secretário: Sr. Igor Barbosa Oliveira; Acionistas: 
Estado do Rio de Janeiro, representado pela Sra. Luciana da Costa 
Martins de Almeida, (...) e Companhia de Desenvolvimento Industrial 
do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, representada por seu Diretor 
de Administração e Finanças, Sr. Carlos Adriano Klafke dos Santos. 
(...) OBSERVAÇÕES: 1 – Este documento é parte transcrita da Ata 
lavrada no livro respectivo de Atas das Assembleias Gerais nº 4, 
fls. 98 a 120. 2 – A Ata original relativa a este Extrato foi arquivada 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, em 
16/7/2021 sob o nº 00004147580. Igor Barbosa Oliveira – Secretário.

Agência Estadual de Fomento

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.682.038/0001-00 - NIRE 33.300.275.541
Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas 
cumulativamente em 29.3.2021. Data, Hora e Local: Em 29.3.2021, às 
17h30, na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Mesa: Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: 
Vinicius Marinho da Cruz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa 
KPMG Auditores Independentes. Publicações Prévias: Os documentos de 
que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da 
Administração e dos Auditores Independentes, o Parecer dos Atuários Auditores 
Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social 
findo em 31.12.2020, foram publicados em 26.2.2021 nos jornais “Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro”, páginas 81 a 89, e “Monitor Mercantil”, páginas 
16 a 22. Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade 
com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Assembleia Geral 
Extraordinária: • aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta 
da Diretoria, registrada na Reunião daquele órgão de 22.3.2021, dispensada 
sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para 
alterar o estatuto social no “caput” do artigo 7º, modificando a denominação do 
cargo de Diretor-Geral para Diretor-Presidente, com a consequente alteração 
da redação dos Parágrafos Segundo e Quinto do Artigo 8º, Artigos 10 e 11; e no 
artigo 9º, excluindo as alíneas “c” e “e”, renumerando-se as demais. Em 
consequência, as redações dos mencionados dispositivos passarão a ser as 
seguintes, após a homologação do processo pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP: “Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma 
Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, 
estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 3 
(três) a 11 (onze) membros, distribuídos nas seguintes categorias de cargos: 
Diretor-Presidente, Diretor-Gerente e Diretor. Artigo 8º) - Parágrafo Segundo 
- Ressalvadas as exceções previstas expressamente neste Estatuto, a 
Sociedade só se obriga mediante assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 
(dois) Diretores, devendo um deles estar no exercício do cargo de Diretor-
Presidente ou Diretor-Gerente. Parágrafo Quinto - Em caso de ausência ou 
impedimento temporário de qualquer Diretor, inclusive do Diretor-Presidente, a 
própria Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros. Em caso 
de vaga, a eleição do substituto se fará de acordo com o que dispõe o Artigo 7º, 
deste Estatuto. Artigo 9º) Compete à Diretoria, reunida e deliberando de 
conformidade com o presente Estatuto: a) deliberar sobre as condições das 
operações ativas e passivas; b) estabelecer o limite de endividamento da 
Sociedade; c) cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com 
probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade; d) fixar a orientação 
geral dos negócios da Sociedade; e) limitado ao montante global anual 
aprovado pela assembleia geral, realizar a distribuição das verbas de 
remuneração e previdenciária aos administradores; f) autorizar a concessão de 
qualquer modalidade de doação, contribuição ou auxílio, independentemente 
do beneficiário; g) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos 
fiscais; h) submeter à assembleia geral propostas objetivando aumento ou 
redução do capital social, grupamento, bonificação, ou desdobramento de suas 
ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas estatutárias da 
Sociedade. Artigo 10) Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela 
lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: 
a) Diretor-Presidente: I. presidir as reuniões da Diretoria; II. orientar as 
atividades sociais e fazer executar a política estabelecida e as deliberações da 
própria Diretoria; III. distribuir entre o Diretor-Gerente e Diretores, atribuições 
nas diversas áreas operacionais e administrativas da Sociedade; IV. dirimir 
dúvidas ou controvérsias surgidas na administração executiva da Sociedade; 
b) Diretor-Gerente: o desempenho das funções que lhes forem atribuídas, 
reportando-se ao Diretor-Presidente; c) Diretores: coordenar e dirigir as 
atividades de suas respectivas Diretorias, reportando-se ao DiretorPresidente 
ou Diretor-Gerente a que ficarem subordinados. Artigo 11) A Diretoria fará 
reuniões sempre que necessário, deliberando validamente desde que presente 
mais da metade dos Diretores em exercício, com a presença obrigatória do 
titular do cargo de Diretor-Presidente ou seu substituto. As reuniões serão 
realizadas sempre que convocados os seus membros pelo Diretor-Presidente 
ou por no mínimo 2 (dois) Diretores. A Diretoria deliberará por maioria de votos, 
cabendo ao Diretor-Presidente voto de qualidade, no caso de empate.”. 
Assembleia Geral Ordinária: 1) tomaram as contas dos Administradores e 
aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 
social findo em 31.12.2020; 2) aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na 
Reunião daquele Órgão, de 2.2.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se 
de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31.12.2020 no valor de R$283.477.089,29, conforme 
segue: R$14.173.854,46 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; 
R$169.303.234,83 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e 
R$100.000.000,00 para distribuição à Bradesco Seguros S.A., dos quais: (i) 
R$45.000.000,00 como dividendos; e (ii) R$55.000.000,00 a título de juros 
sobre capital próprio, ambos declarados e pagos em 28.12.2020; 3) reelegeram, 
para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor-Presidente: Ney 
Ferraz Dias, brasileiro, casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 
813.465.577-72, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 
19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretor-Gerente: 
Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/SSP-
SP, CPF 749.510.847/91; Diretores: Gedson Oliveira Santos, brasileiro, 
casado, securitário, RG 63.978.640-6 SSP/SP, CPF 261.708.518/05; Pedro 
Bosquiero Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 
14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24, todos com endereço profissional 
na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, 
SP, CEP 06472-900; Saint’Clair Pereira Lima, brasileiro, divorciado, atuário, 
RG 08.160.742-6/IFP-RJ, CPF 038.025.307/05, com endereço profissional na 
Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-
675; Valdirene Soares Secato, brasileira, casada, administradora de 
empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58; e Vinicius 
Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, 
CPF 074.063.487-97, ambos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. 
Todos terão mandato de 3 (três) anos, até 29.3.2024, estendendo-se até a 
posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se 
realizar no ano de 2024. Os Diretores reeleitos preenchem as condições 
previstas na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de 
sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 4) fixaram, para o 
exercício de 2021, os valores destinados a custear, para seus administradores, 
a remuneração global, a verba previdenciária e as contribuições ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS que sejam ônus da Sociedade, sendo: a) até 
R$11.515.000,00, dos quais: (i) R$9.400.000,00 como remuneração fixa e 
variável; e (ii) R$2.115.000,00 como contribuições ao INSS, que sejam ônus da 
Sociedade; b) até R$6.600.000,00 para custeio do plano de previdência dos 
administradores. A distribuição das verbas de remuneração e do plano de 
previdência será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a 
Letra “e” do Artigo 9º do Estatuto Social. 5) ratificaram, perante à 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações: 
• Gedson Oliveira Santos - pela implementação de controles internos das 
atividades da Sociedade; pelos controles internos específicos para a prevenção 
contra fraudes; e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, 
que trata dos crimes de “Lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; 
• Vinicius Marinho da Cruz - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento 
das normas e procedimentos de contabilidade; e como responsável 
administrativo-financeiro; • Ney Ferraz Dias - pela contratação e supervisão de 
representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; e pela 
contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles 
prestados; • Saint’Clair Pereira Lima - pela Área Técnica de Seguros; pelos 
registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; como 
Diretor de Relações com a SUSEP; e pelo atendimento à Política de Conduta 
no Relacionamento com os Clientes (Resolução CNSP nº 382, de 4.3.2020). 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal 
da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os 
trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes 
e assinada, inclusive pela representante da empresa KPMG Auditores 
Independentes, inscrição CRC 1SP224130/O-0, senhora Érika Carvalho 
Ramos. aa) Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; 
Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., 
representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e 
Ismael Ferraz; Auditora: Érika Carvalho Ramos. Declaração: Declaramos para 
os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio 
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente: 
Ney Ferraz Dias; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. Jucerja - Certifico o 
arquivamento em 10/09/2021 sob o nº 00004452238.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22 de setembro de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 22 de setembro de 2021, às 15:00h, os acionistas 
da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) se reuniram na sede da Companhia, 
na Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, Botafogo, CEP 22.250-
180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Registre-se que a Assembleia 
ocorreu de forma exclusivamente digital por meio de sistema eletrônico de 
participação, conforme facultado pelo art. 21-C da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481/09. 2. Convocação: Edital de convocação 
publicado nas edições dos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2021 às fls. 8, 5 e 9 
do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e às fls. 5, 5 e 5 do jornal Monitor 
Mercantil, respectivamente. 3. Presença: Compareceram à Assembleia Geral 
Extraordinária acionistas representando 52,65% do capital social com direito 
a voto, excluídas as ações em tesouraria detidas pela Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Ordem 
do Dia: (i) ratificar a contratação da empresa Wulaia Consultoria e Assessoria 
Financeira Ltda., realizada previamente pela administração da Companhia, 
para elaboração do Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro (“Laudo 
256”) da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (“Multidisplay”), 
incluindo sua única subsidiária, a M4 Produtos e Serviços S.A. (“M4Produtos” e, 
conjuntamente com a Multidisplay, “M4U”); (ii) aprovar os termos do Laudo 256; 
(iii) aprovar a aquisição da totalidade das ações de emissão da Multidisplay; (iv) 
autorizar a prática de todos os atos necessários à implementação da deliberação 
constante dos itens acima. 1. Leitura dos documentos, recebimento de votos 
e lavratura da ata: O Presidente da mesa propôs: (i) a dispensa da leitura dos 
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que foram 
previamente disponibilizados, sendo de inteiro conhecimento dos acionistas, 
nos termos do Art. 134 da Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”); (ii) que as 
declarações de votos, protestos e dissidências apresentadas sejam numeradas, 
recebidas e autenticadas pela mesa e fiquem arquivadas na sede da Companhia, 
nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, da LSA. 2. Mesa: Presidente: Sr. Rodin 
Spielmann de Sá. Secretário: Atademes Branco Pereira, por designação do 
Presidente da Assembleia Geral de Acionistas, tudo conforme os termos do 
artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. 3. Deliberações: As seguintes 
deliberações foram tomadas pelos acionistas presentes: 3.1. Preliminarmente, 
por unanimidade, autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia 
Geral Extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º 
da LSA, bem como a publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária 
com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 
130, § 2º, da LSA. 3.2. Ratificar e aprovar, por unanimidade dos votos proferidos 
pelos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas, tendo sido 
computados 46.813.985 votos favoráveis, sem quaisquer votos contrários, 
a nomeação e contratação, realizadas previamente pela administração da 
Companhia, da empresa especializada Wulaia Consultoria e Assessoria 
Financeira Ltda., cujas informações foram descritas na proposta de administração 
a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária e colocadas previamente 
à disposição dos acionistas da Companhia, tendo a empresa especializada 
procedido à avaliação da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos 
S.A. (“M4U”), incluindo sua única subsidiária, a M4 Produtos e Serviços S.A. 
(“M4Produtos”), companhias inscritas no CNPJ/MF sob o nº 04.193.879/0001-
96 e 09.614.276/0001-34 respectivamente, para as finalidades previstas no 
§1º e inciso II do artigo 256 da LSA, com a elaboração do respectivo laudo de 
avaliação (“Laudo de Avaliação”); 3.3. Aprovar, por maioria de votos proferidos 
pelos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas, tendo 
sido computados 43.907.800 votos favoráveis e 2.906.185 abstenções, sem 
quaisquer votos contrários, o Laudo de Avaliação, após examinado e discutido, 
o qual foi previamente colocado à disposição dos acionistas nos termos da 
regulamentação em vigor e ficará arquivado na sede da Companhia. Consignar 
que, nos termos do Laudo de Avaliação preparado pela Wulaia Consultoria e 
Assessoria Financeira Ltda., que procedeu às avaliações aplicáveis do inciso 
II do artigo 256 da LSA, o preço médio de cada ação para aquisição de 100% 
(cem por cento) do capital social total e votante da M4U não ultrapassa uma vez 
e meia o maior dos valores de que trata referido inciso II do artigo 256 da LSA, 
de modo que os acionistas dissidentes da presente deliberação não farão jus 
ao direito de retirada; e 3.4. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos pelos 
acionistas presentes, tendo sido computados 46.813.985 votos favoráveis, sem 
abstenções ou votos contrários, a aquisição, pela Companhia, nos termos e 
condições estabelecidos na proposta da administração a que se refere esta 
Assembleia Geral Extraordinária, (i) de 16.003 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, de emissão da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos 
S.A. (“M4U”) representativas de 100% (cem por cento) do capital social total e 
votante da M4U, companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.193.879/0001-96, 
ações estas atualmente detidas pela Cielo S.A.; e (ii) indiretamente, do controle 
acionário da M4 Produtos e Serviços S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 09.614.276/0001-34 (“M4Produtos”), considerando que a totalidade das 
ações de emissão da M4Produtos é atualmente detida pela M4U, autorizando os 
diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários 
à formalização da aquisição do controle da M4U pela Companhia, ora aprovada, 
perante os órgãos públicos e terceiros em geral. 3.5. Autorizar, por unanimidade, 
os membros dos órgãos da administração da Companhia a praticarem todos 
os atos necessários à implementação das deliberações tomadas e aprovadas 
nesta Assembleia Geral Extraordinária. 4. Encerramento: Retomando-se os 
trabalhos e nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lida, conferida 
e achada conforme, sendo assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa, 
assim como pelos acionistas presentes, sendo autorizada sua publicação com a 
omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pela Lei 6.404/76. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de setembro 
de 2021. Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 28/09/2021 sob o 
nº 4502653. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à EVELYN BEER, e aos Condôminos Espólio de TAUBA
LONDON, na pessoa de seu representante legal, MARCOS
LONDON e AIDA HELENA LONDON, com o prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0283233-
49.2013.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
PRESIDENTE WEITZMAN contra EVELYN BEER, na forma abaixo:
A DRA. MABEL CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE
VASCONCELOS, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por
este edital aos interessados, que nos dias 07.10.2021 e
13.10.2021, às 15:00 horas, no Auditório de Leilões do Sindicato
dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro, situado na Avenida
Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e
simultaneamente através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido, o Apartamento
507, do edifício situado na Rua de Santana, nº 156, Centro/RJ.-
Avaliação: R$ 184.659,48 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos
e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).- 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.

Reajustes do diesel agravam crise no transporte público

A Associação Nacio-
nal das Empresas 
de Transportes 

Urbanos (NTU) criticou 
em nota o aumento do 
preço do diesel. O com-
bustível move a frota na-
cional de ônibus urbanos 
e de caráter urbano e é um 
insumo fundamental para 
a prestação do serviço es-
sencial à população.

De acordo com a enti-
dade, o diesel responde 
em média por 26,6% do 
custo total das empresas 
operadoras; como os rea-
justes aplicados ao diesel 
este ano representam uma 
alta acumulada de 51% no 
preço do combustível, o 
impacto direto no custo 
das empresas operadoras 
do transporte público por 

ônibus urbano é de 13,5%, 
o que deve ser repassado, 
de imediato, para as tarifas 
públicas naqueles sistemas 
de transporte que não têm 
subvenção pública.

Segundo a NTU, a alta 
do diesel nos níveis atu-
ais compromete de forma 
irreversível a recuperação 
do setor de transporte 
público, que registra pre-

juízo de mais de R$ 16,7 
bilhões acumulado no pe-
ríodo de março de 2020 a 
junho de 2021 em função 
da queda da demanda de 
passageiros pagantes, re-
sultado das medidas de 
isolamento social para 
a contenção da pande-
mia da Covid-19. A crise 
já custou mais de 87 mil 
postos de trabalho no se-

tor e levou à interrupção 
definitiva das atividades 
de 36 empresas operado-
ras.

“A NTU apela ao Gover-
no Federal, aos governado-
res dos estados e à direção 
da Petrobras no sentido de 
que seja buscada uma so-
lução compartilhada para 
essa questão, que conduza 
a uma nova política de pre-

ços que equacione o preço 
do diesel e demais com-
bustíveis de forma efetiva 
e permanente, evitando al-
tas expressivas e sucessivas 
que comprometem a pres-
tação de serviços públicos, 
geram impactos inflacioná-
rios e afetam negativamen-
te todos os brasileiros, em 
especial os mais vulnerá-
veis”, finaliza a nota.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2019. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários. A Diretoria.

SOCIEDADE TÉCNICA MONTEIRO ARANHA S.A. CNPJ  33.053.976/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 (Em MR$)
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante .................................................................... 13.036 25.494
Disponibilidades ........................................................... 1.290 4.941
Aplicações financeiras ................................................. – 2
Tributos a recuperar ..................................................... 7.420 4.075
Dividendos e JCP a receber ........................................ 1.230 2.625
Contas a receber.......................................................... 2.201 4
Créditos com Operações Financeiras ......................... 895 13.847
Não Circulante ............................................................ 235.395 223.589
Partes relacionadas ..................................................... – 1
Investimentos
 Participações em coligadas ....................................... 234.128 222.296
 Propriedade para Investimento .................................. 1.000 1.000
Imobilizado ................................................................... 267 292
Total do Ativo .............................................................. 248.431 249.083
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante .................................................................... 131.222 136.795
Tributos a recolher ....................................................... 137 289
Contas a pagar............................................................. 2 20
Empréstimos nacionais ................................................ 32.129 30.713
Empréstimos estrangeiros ........................................... 96.232 99.599
Obrigações com Operações Financeiras .................... 2.722 –
Partes relacionadas ..................................................... – 6.174
Não Circulante ............................................................ 61.229 58.517
Partes relacionadas ..................................................... 61.229 58.517
Patrimônio Líquido .................................................... 55.980 53.771
Capital social ................................................................ 71.349 69.049
Adiantamento p/ futuro aumento de capital ................. – 2.300
Ajuste de Avaliação Patrimonial .................................. (2.623) (2.233)
Prejuízos acumulados .................................................. (12.746) (15.345)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................... 248.431 249.083

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (Em MR$)
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
De participações societárias
 Equivalência patrimonial ............................................... 15.850 5.633
Administrativas e gerais .................................................. (2.211) (2.013)
Outras, líquidas ............................................................... 46 180
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro 13.685 3.800
Receitas Financeiras ...................................................... 39.182 66.938
Despesas Financeiras .................................................... (50.274) (80.400)
Resultado antes do IR e CSLL .................................... 2.593 (9.662)
Lucro (Prejuízo) do Exercício ...................................... 2.593 (9.662)

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

Ca-
pital 

Social

Adianta-
mento p/

Futuro 
Aumento

de Capital

Ajuste 
de Ava-

liação 
Patri-

monial

Lucros 
(Pre-

juízos) 
Acumu-

lados
Total 
Geral

Saldo em 31/12/2017 ................ 69.049 2.300 (835) (7.388) 63.126
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – 1.705 1.705
Saldo Ajustado 31/12/2017 ...... 69.049 2.300 (835) (5.683) 64.831
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 Reflexa MOAR3 ........................ – – (1.398) – (1.398)
Prejuízo do exercício .................. – – – (9.662) (9.662)
Saldo em 31/12/2018 ................ 69.049 2.300 (2.233) (15.345) 53.771
Aumento de Capital com saldo
 de AFAC .................................... 2.300 (2.300) – – –
Ajuste Lucros (Prejuízos)
 Acumulados Reflexa MOAR3 .. – – – 6 6
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 Reflexa MOAR3 ........................ – – (390) – (390)
Lucro do exercício ...................... – – – 2.593 2.593
Saldo em 31/12/2019 ................ 71.349 – (2.623) (12.746) 55.980

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2019 (Em MR$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício ........................ 2.593 (9.662)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial ........................... (15.850) (5.633)
Variação Percentual de Participação .............................. (46) (180)
Depreciação e Amortização ............................................ 32 32
Juros sobre empréstimos ............................................... 2.271 590
Variação cambial s/ empréstimos estrangeiros .............. (1.714) 11.422
Diferenciais SWAP .......................................................... 1.827 (9.661)

(10.887) (13.092)
Redução (Aumento) nos Ativos
Contas a receber............................................................. (2.197) (4)
Aplicações Financeiras ................................................... 2 1.167
Dividendos recebidos ...................................................... 15.504 17.802
JCP recebidos ................................................................. 11.595 9.070
Impostos a recuperar ...................................................... (3.345) (2.884)

21.559 25.151
Aumento (Redução) nos Passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias .............................. (152) (96)
Outras obrigações ........................................................... (18) 8
Juros sobre empréstimos ............................................... (372) (1.426)

(542) (1.514)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades 
Operacionais 10.130 10.545
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Partes Relacionadas ....................................................... 1 51
Adições ao imobilizado ................................................... (7) –
Adições em investimentos .............................................. (22.024) (12.473)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
 Investimento (22.030) (12.422)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Ingresso (liquidação) de empréstimos ............................ (2.136) (40.244)
Recebimentos (pagamentos) de diferenciais SWAP ..... 13.847 –
Partes relacionadas ........................................................ (3.462) 43.195
Adiantamento para futuro aumento de capital ............... (2.300) –
Aumento do capital social ............................................... 2.300 –
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
 Financiamento ............................................................. 8.249 2.951
Variação Líquida de Disponibilidades ........................ (3.651) 1.074
Disponibilidades no início do exercício ........................... 4.941 3.867
Disponibilidades no fim do exercício .............................. 1.290 4.941
Variação Líquida de Disponibilidades ........................ (3.651) 1.074

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1) Contexto operacional: A empresa tem como objeto social a administração de 
seu patrimônio imobiliário, bem como o desenvolvimento e a incorporação de em-
preendimentos imobiliários, destinados à compra e venda. 2) Principais políticas 
contábeis: O resultado é apurado pelo regime de competência. Os ativos circulante 
e não circulante são apresentados ao valor de custo, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. As aplicações financeiras são re-
gistradas ao custo, acrescidas dos rendimentos computados até a data do balanço. O 
imobilizado é mensurado pelo valor de custo histórico menos depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração 
o tempo de vida útil estimado dos bens. Os passivos circulante e não circulante são 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 3) Disponibilida-
des (Caixa e equivalentes de caixa): A Companhia mantém aplicações financeiras 
em investimentos que, devido ao baixo risco e liquidez imediata, são considerados 
como equivalentes de caixa. O quadro abaixo apresenta os saldos desses ativos:

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018
Caixa e Bancos .................................... 5 4
CDB ...................................................... – 1
Fundo renda fixa .................................. 1.285 4.936

1.290 4.941
4) Tributos a recuperar: Conta principalmente representada por imposto de renda 
sobre Juros sobre Capital Próprio e sobre recebimentos decorrentes de derivativo 
de hedge (SWAP). O quadro abaixo apresenta o saldo dos tributos a recuperar:

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018
IRPJ ...................................................... 7.408 3.995
CSLL .................................................... 12 80

7.420 4.075
5) Investimentos: Representados principalmente pela participação no capital social 
da Monteiro Aranha S.A., sociedade anônima de capital aberto, reconhecida inicial-
mente pelo seu valor de custo e avaliada pelo método de equivalência patrimonial. 
Em 31/12/2019 a empresa detém 1.969.959 Ações da Monteiro Aranha S.A. com o 
percentual de participação de 16,08%. 6) Empréstimos: A Companhia contratou 
empréstimos nacionais e estrangeiros para aquisição de ações de emissão de 
Monteiro Aranha S.A. Os empréstimos internacionais contratados em 2019 com 
Itaú Unibanco S.A. (Nassau) são convertidos de euros para reais, os contratados 
com Itaú BBA International PLC (Londres) são convertidos de euros e dólares 
americanos para reais, o empréstimo internacional contratado com o Santander é 

em reais e não houve sobre este o impacto de variações cambiais. O empréstimo 
internacional contratado com Itaú em 2018 é convertido de euros para reais. Os 
quadros abaixo apresentam os saldos desses empréstimos:
Empréstimos Nacionais (Em MR$)

31/12/2019 31/12/2018
Banco 
Safra

Banco 
ABC Total

Banco 
Safra

Banco 
ABC Total

Saldo Inicial .................... 513 30.200 30.713 3.549 40.252 43.801
Juros incorridos ............. 2 2.391 2.393 164 3.012 3.176
Amortizações ................. (515) (462) (977) (3.200) (13.064) (16.264)
Saldo Final .................... – 32.129 32.129 513 30.200 30.713
Empréstimos Estrangeiros (Em MR$)

31/12/2019 31/12/2018
Itaú 

Nassau
Itaú 

Londres
Santander 

Lux. Total
Itaú 

Nassau
Saldo Inicial .............. 99.599 – – 99.599 114.532
Captações ................ 81.537 76.000 10.000 167.537 25.000
Juros incorridos ....... 1.769 249 512 2.530 6.374
Variações Cambiais . 4.104 (2.394) – 1.710 20.711
Amortizações ........... (174.708) (50) (386) (175.144) (67.018)
Saldo Final .............. 12.301 73.805 10.126 96.232 99.599
7) Créditos e obrigações com operações financeiras (SWAP): Para cada um 
dos empréstimos em moeda estrangeira foram firmados contratos de swap, a fim 
de proteger a Companhia das variações cambiais, tendo posição ativa em moeda 
estrangeira com taxa de juros correspondente à taxa efetiva do empréstimo es-
trangeiro e posição passiva em taxa de juros pós-fixada. A Companhia não utiliza 
a contabilidade de hedge para nenhuma de suas operações de proteção, desta 
forma com relação a aplicação dos requisitos de hedge da IFRS 9, não houve im-
pacto nas demonstrações financeiras da Companhia. 8) Obrigações com partes 
relacionadas: Representadas principalmente pelas obrigações com acionistas e 
pelo contrato de aquisição de ações de emissão de Monteiro Aranha S.A., junto 
à Bergen Participações Ltda., com vencimento final em 2021. O quadro abaixo 
apresenta os saldos das obrigações com partes relacionadas:

Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018
Bergen Participações Ltda.  ................. 2.910 13.162
Diretores e Acionistas .......................... 58.319 51.529

61.229 64.691

9) Capital Social: Em 16/12/2019 a Companhia realizou aumento de capital 
mediante capitalização de créditos AFAC detidos por seus acionistas e emitiu 
591.812.016 novas ações. O capital subscrito e integralizado em 31/12/2019 está 
representado por 18.358.683.687 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor 
nominal. 10) Resultado do exercício: A empresa apresentou lucro de R$ 2.593 mil 
(Dois milhões quinhentos e noventa e três mil reais) no exercício de 2019. (a) Re-
sultado financeiro: O quadro abaixo apresenta o saldo do resultado financeiro:
Receitas financeiras Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018
 Rendimentos s/ aplicações financeiras 197 202
 Derivativo SWAP ................................... 21.214 46.045
 Variações cambiais ............................... 17.542 20.627
 Juros s/ impostos a recuperar ............... 228 63
 Outras receitas financeiras ................... 1 1

39.182 66.938
Despesas financeiras
 Derivativo SWAP ................................... (26.098) (31.149)
 Juros s/ empréstimos nacionais............ (2.393) (3.176)
 Juros s/ empréstimos estrangeiros ....... (2.530) (5.785)
 Variações cambiais ............................... (19.252) (40.288)
 Outras despesas financeiras ................ (1) (2)

(50.274) (80.400)
Resultado financeiro líquido ............... (11.092) (13.462)
Domiciano Sá - Diretor. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - 
Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Nelson 
Monteiro da Rocha - Diretor. Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho - Diretor.

Contadora: Elisabeth Siqueira de Faria
CPF: 452.181.707-63 - CRC-RJ 062.873/O-3

Telecom Investimentos S.A.
CNPJ nº 22.330.694/0001-68

DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora.

As demonstrações contábeis completas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Balanços patrimoniais – 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 14.090 6.803 282.934 52.105
Caixa e equivalentes de caixa 363 5.329 173.921 25.165
Contas a receber - - 41.756 11.795
Estoques - - 15.520 9.557
Adiantamentos a fornecedores - - 4.901 3.389
Tributos a recuperar 445 - 9.238 1.941
Dividendos e juros sobre o 
capital próprio a receber 13.282 1.474 - -

Instrumentos financeiros 
derivativos - - 36.377 -

Outros ativos - - 1.221 258
Não circulante 385.357 167.879 934.389 450.133
Transações com partes 
relacionadas - - - -
Tributos diferidos - - 11.310 4.113
Tributos a recuperar - - 6.530 1.538
Depósitos judiciais - - 490 382
Outros ativos - - 167 40

Investimentos 385.357 167.879 - -
Imobilizado - - 189.018 65.768
Intangível - - 713.401 372.309
Ativo de direito de uso - - 13.473 5.983
Total do ativo 399.447 174.682 1.217.323 502.238

Controladora Consolidado
Passivo 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 101.591 434 277.862 41.160
Fornecedores - - 22.832 12.459
Empréstimos e financiamentos 97.825 - 98.187 571
Passivo de arrendamento - - 2.981 1.484
Pessoal, encargos e benefícios 
sociais - - 19.477 10.327

I.R. e contribuição social a pagar 159 - 7.792 5.702
Impostos e contribuições sociais 
a recolher 498 9 13.305 6.836

Obrigações por aquisição de 
participação societária - - 53.167 -

Dividendos e juros sobre o 
capital próprio 3.109 425 15.286 1.898

Instrumentos financeiros 
derivativos - - 36.598 -

Outros passivos - - 8.237 1.883
Passivo não circulante 242.470 154 530.774 119.132
Fornecedores - - 1.973 1.703
Passivo de arrendamento - - 9.193 4.499
Empréstimos e financiamentos 242.390 - 242.409 218
Impostos, taxas e contribuições 
a recolher - - 4.372 2.168

Obrigações por aquisição de 
participação societária - - 224.184 88.001

Provisões para demandas 
judiciais - - 43.466 22.383

Obrigações com partes 
relacionadas 80 154 80 154

Outros passivos - - 5.097 6
Total do passivo 344.061 588 808.636 160.292
Patrimônio líquido atribuído ao 
controlador 55.386 174.094 55.386 174.094
Capital social 25.362 120.439 25.362 120.439
Reservas de capital 24.180 52.290 24.180 52.290
Reservas de lucro 5.844 1.365 5.844 1.365
Participação de acionistas não 
controladores - - 353.301 167.852

Total do patrimônio líquido 55.386 174.094 408.687 341.946
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 399.447 174.682 1.217.323 502.238

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido – Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Reserva de 

capital

Capital 
Social

Reservas 
de retenção de 

lucros
Reserva 

legal
Transação com 

acionistas

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Patrimônio 
líquido atribuído 
a controladores

Participação 
de não 

controladores
Patrimônio 

líquido total
Saldo em 31.12.2018 4.625 - - - (3.838) 787 - 787
Aumento de capital 115.814 - - - - 115.814 - 115.814
Ganho (perda) com transação com sócios - - - 52.290 - 52.290 161.492 213.782
Lucro líquido do exercício - - - - 5.628 5.628 6.360 11.988
Constituição de Reserva Legal - - 90 - (90) - - -
Dividendos - - - - (425) (425) - (425)
Reserva de retenção de lucros - 1.275 - - (1.275) - - -
Saldo em 31.12.2019 120.439 1.275 90 52.290 - 174.094 167.852 341.946
Aumento de capital 3.300 - - - - 3.300 53.142 56.442
Ganho (perda) com transação com 
sócios - - - (28.110) - (28.110) 31.578 3.468
Cisão parcial (98.377) - - - - (98.377) 98.377 -
Lucro líquido do exercício - - - - 5.874 5.874 8.926 14.800
Constituição de Reserva Legal - - 294 - (294) - - -
Dividendos - - - - (1.395) (1.395) (6.574) (7.969)
Reserva de retenção de lucros - 4.185 - - (4.185) - - -
Saldo em 31.12.2020 25.362 5.460 384 24.180 - 55.386 353.301 408.687

Demonstrações dos resultados – Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Receita operacional líquida - - 211.281 121.509
Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas - - (41.984) (21.599)

Lucro bruto - - 169.297 99.910
Receitas (despesas) operacionais 9.076 5.583 (119.888) (68.349)
Despesas com vendas - - (21.361) (14.210)
Gerais e administrativas (1.526) (782) (69.899) (42.586)
Depreciação e amortização - - (30.763) (9.712)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas - 4 2.135 (1.841)
Resultado de equivalência patrimonial 10.602 6.361 - -

Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos 9.076 5.583 49.409 31.561
Receitas financeiras 5.755 79 4.211 1.469
Despesas financeiras (8.359) (15) (26.232) (9.992)

Lucro antes do Imposto de Renda e contribuição social 6.472 5.647 27.388 23.038
Imposto de Renda e contribuição social corrente (598) (19) (19.785) (15.163)
Imposto de Renda. e contribuição social diferido - - 7.197 4.113
Lucro líquido do exercício 5.874 5.628 14.800 11.988
Atribuído a acionistas controladores 5.874 5.628 5.874 5.628
Atribuído a acionistas não controladores - - 8.926 6.360

Demonstrações dos resultados abrangentes – Exercício findo em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Lucro líquido do exercício 5.874 5.628 14.800 11.988
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do 
exercício, líquidos dos tributos 5.874 5.628 14.800 11.988
Atribuído a acionistas 
controladores 5.874 5.628 5.874 5.628
Atribuído a acionistas não 
controladores - - 8.926 6.360

Contexto operacional: A Telecom Investimentos S.A. (“Telecom” ou “Compa-
nhia”), anteriormente designada Vinci Projetos de Infraestrutura XIV S.A.,é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro. A Companhia foi constituída em 27 de abri de 2015 e sua sede social 
está localizada na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002.

Controladora Consolidado
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Das atividades operacionais
Lucro antes do I.R. e contribuição 
social 6.472 5.647 27.388 23.038
Provisão para perda de crédito 
esperada - - 6.258 3.059
Depreciação e amortização - - 30.763 9.712
Resultado de equivalência 
patrimonial (10.602) (6.361) - -
Resultado por ajuste de inventário - - (3.289) -
Juros sobre empréstimos e 
financiamentos 5.570 - 5.669 232
Juros sobre obrigações por 
aquisições de participações 
societárias - - 3.419 4.669
Resultado sobre instrumentos 
financeiros derivativos - - 221 -
Reserva para pagamento 
baseado em ações - - 3.405 1.568
Ajuste a valor presente de 
passivos de arrendamento - - 2.804 663
Venda de ativo imobilizado e 
intangível - - 265 1.522
Provisão de juros sobre capital 
próprio (3.285) - 6.222 -
Provisão para demandas judiciais - - (407) 279

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber - - (21.221) (6.379)
Estoques - - (2.674) 704
Adiantamento a fornecedores - - (1.253) (252)
Tributos a recuperar (445) - (9.564) (3.058)
Depósitos judiciais - - (108) (382)
Contas a receber com partes 
relacionadas - 192 - 192
Outros ativos - - (702) 108
(Decréscimo) acréscimo em 
passivos
Fornecedores - - 4.531 8.336
Pessoal, encargos e benefícios 
sociais - - 3.655 5.170
Impostos, taxas e contribuições 498 (95) (7.863) 3.072
Demandas judiciais pagas - - - (114)
Obrigações com partes 
relacionadas (74) 74 (74) 74

Controladora Consolidado
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Outros passivos - - 10.914 1.171
(1.866) (543) 58.359 53.384

I.R. e contribuição social pagos (448) (10) (17.695) (10.462)
Caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) atividades 
operacionais (2.314) (553) 40.664 42.922
Fluxo de caixa das atividades de 
investimento
Aporte de capital (investimento) 
na Vero S.A. (340.597) (110.702) - -
Aquisição Grupo Vero, líquido 
de caixa adquirido - - (38.690) (77.704)
Aquisição MKanet, líquido de 
caixa adquirido - - (44.637) -
Aquisição INB, líquido de caixa 
adquirido - - (25.472) -
Acréscimo no ativo imobilizado 
e intangível - - (127.480) (52.584)

Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento (340.597) (110.702) (236.279) (130.288)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento

Captação de empréstimos e 
financiamentos 363.973 - 363.973 -

Empréstimos e financiamentos 
pagos (29.328) - (29.969) (1.503)

Passivo de arrendamentos pagos - - (6.215) (2.550)
Aumento de capital 3.300 115.814 16.582 115.814
Caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) atividades de 
financiamento 337.945 115.814 344.371 111.761

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (4.966) 4.559 148.756 24.395

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5.329 770 25.165 770
No fim do exercício 363 5.329 173.921 25.165
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (4.966) 4.559 148.756 24.395

Demonstrações dos fluxos de caixa – Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DIRETORIA: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Gabriel Felzenszwalb
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RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2020. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários. A Diretoria.

SOCIEDADE TÉCNICA MONTEIRO ARANHA S.A. CNPJ  33.053.976/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 (Em MR$)
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante .................................................................... 187.915 13.036
Disponibilidades ........................................................... 164.480 1.290
Tributos a recuperar ..................................................... 16.014 7.420
Dividendos e JCP a receber ........................................ 1.640 1.230
Contas a receber.......................................................... 5.210 2.201
Créditos com Operações Financeiras ......................... – 895
Despesas Antecipadas ................................................ 571 –
Não Circulante ............................................................ 220.086 235.395
Investimentos
 Participações em coligadas ....................................... 218.852 234.128
 Propriedade para Investimento .................................. 1.000 1.000
Imobilizado ................................................................... 234 267
Total do Ativo .............................................................. 408.001 248.431
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante .................................................................... 364.193 131.222
Contas a pagar............................................................. 20 2
Obrigações sociais e trabalhistas ................................ 4 –
Tributos a recolher ....................................................... 195 137
Empréstimos nacionais ................................................ 363.974 32.129
Empréstimos estrangeiros ........................................... – 96.232
Obrigações com Operações Financeiras .................... – 2.722
Não Circulante ............................................................ 1.342 61.229
Partes relacionadas ..................................................... 1.342 61.229
Patrimônio Líquido .................................................... 42.466 55.980
Capital social ................................................................ 71.349 71.349
Ajuste de Avaliação Patrimonial .................................. (4.663) (2.623)
Prejuízos acumulados .................................................. (24.220) (12.746)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................... 408.001 248.431

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 (Em MR$)
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
De participações societárias
 Equivalência patrimonial ............................................... (1.503) 15.850
Administrativas e gerais .................................................. (2.830) (2.211)
Outras receitas (despesas) operacionais
 Perda de imobilizado ..................................................... (10) –
 Outras receitas .............................................................. 28 46
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro (4.315) 13.685
Receitas Financeiras ...................................................... 59.519 39.182
Despesas Financeiras .................................................... (66.683) (50.274)
Resultado antes do IR e CSLL .................................... (11.479) 2.593
Lucro (Prejuízo) do Exercício ...................................... (11.479) 2.593

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2020 (Em MR$)

Ca-
pital 

Social

Adianta-
mento p/

Futuro 
Aumento

de Capital

Ajuste 
de Ava-

liação 
Patri-

monial

Lucros 
(Pre-

juízos) 
Acumu-

lados
Total 
Geral

Saldo em 31/12/2018 ................ 69.049 2.300 (2.233) (15.345) 53.771
Aumento de Capital com saldo
 de AFAC 2.300 (2.300) – – –
Ajuste Lucros (Prejuízos)
 Acumulados Reflexa MOAR3 .. – – – 6 6
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 Reflexa MOAR3 ........................ – – (390) – (390)
Lucro do exercício ...................... – – – 2.593 2.593
Saldo em 31/12/2019 ................ 71.349 – (2.623) (12.746) 55.980
Ajuste Lucros (Prejuízos)
 Acumulados Reflexa MOAR3 .. – – – 5 5
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 Reflexa MOAR3 ........................ – (2.040) – (2.040)
Prejuízo do exercício .................. – – – (11.479) (11.479)
Saldo em 31/12/2020 ................ 71.349 – (4.663) (24.220) 42.466

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2020 (Em MR$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício .......................... (11.479) 2.593
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial ........................... 1.503 (15.850)
Variação Percentual de Participação .............................. – (46)
Depreciação e Amortização ............................................ 29 32
Juros sobre empréstimos ............................................... 2.974 2.271
Variação cambial s/ empréstimos estrangeiros .............. – (1.714)
Diferenciais SWAP .......................................................... – 1.827

(6.973) (10.887)
Redução (Aumento) nos Ativos
Contas a receber............................................................. (3.009) (2.197)
Aplicações Financeiras ................................................... – 2
Dividendos recebidos ...................................................... 3.537 15.504
JCP recebidos ................................................................. 7.791 11.595
Impostos a recuperar ...................................................... (8.594) (3.345)
Despesas antecipadas.................................................... (571) –

(846) 21.559
Aumento (Redução) nos Passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias .............................. 62 (152)
Outras obrigações ........................................................... 18 (18)
Juros sobre empréstimos ............................................... (2.471) (372)

(2.391) (542)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (10.210) 10.130
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Partes Relacionadas ....................................................... – 1
Adições ao imobilizado ................................................... (6) (7)
Baixa de imobilizado ....................................................... 10 –
Adições em investimentos .............................................. – (22.024)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
 Investimento ................................................................ 4 (22.030)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Ingresso (liquidação) de empréstimos ............................ 235.110 (2.136)
Recebimentos (pagamentos) de diferenciais SWAP ..... (1.827) 13.847
Partes relacionadas ........................................................ (59.887) (3.462)
Adiantamento para futuro aumento de capital ............... – (2.300)
Aumento do capital social ............................................... – 2.300
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
 Financiamento 173.396 8.249
Variação Líquida de Disponibilidades ........................ 163.190 (3.651)
Disponibilidades no início do exercício ........................... 1.290 4.941
Disponibilidades no fim do exercício .............................. 164.480 1.290
Variação Líquida de Disponibilidades ........................ 163.190 (3.651)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1) Contexto operacional: A empresa tem como objeto social a administração 
de seu patrimônio imobiliário, bem como o desenvolvimento e a incorporação de 
empreendimentos imobiliários, destinados à compra e venda. 2) Principais po-
líticas contábeis: O resultado é apurado pelo regime de competência. Os ativos 
circulante e não circulante são apresentados ao valor de custo, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. As aplicações 
financeiras são registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos computados 
até a data do balanço. O imobilizado é mensurado pelo valor de custo histórico 
menos depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear 
às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. Os 
passivos circulante e não circulante são demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas. 3) Disponibilidades (Caixa e equivalentes 
de caixa): A Companhia mantém aplicações financeiras em investimentos que, 
devido ao baixo risco e liquidez imediata, são considerados como equivalentes 
de caixa. O quadro abaixo apresenta os saldos desses ativos:

Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019
Caixa e Bancos .................................... 8 5
CDB ...................................................... 164.472 –
Fundo renda fixa .................................. – 1.285

164.480 1.290
4) Tributos a recuperar: Conta principalmente representada por imposto de 

renda retido sobre recebimentos decorrentes de derivativo de hedge (SWAP) e 
sobre recebimentos de Juros sobre Capital Próprio. O quadro abaixo apresenta 
o saldo dos tributos a recuperar:

Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019
IRPJ ...................................................... 16.003 7.408
CSLL .................................................... 11 12

16.014 7.420
5) Investimentos: Representados principalmente pela participação no capital 
social da Monteiro Aranha S.A., sociedade anônima de capital aberto, reconhe-
cida inicialmente pelo seu valor de custo e avaliada pelo método de equivalência 
patrimonial. Em 31/12/2020 a empresa detém 1.969.959 Ações da Monteiro 
Aranha S.A. com o percentual de participação de 16,08%. 6) Empréstimos: A 
Companhia contratou empréstimos nacionais e estrangeiros para aquisição de 
ações de emissão de Monteiro Aranha S.A. O empréstimo internacional contratado 
em 2020 junto ao Itaú BBA International PLC (Londres) é convertido de euros para 
reais. Os empréstimos internacionais contratados em 2019 com Itaú Unibanco 
S.A. (Nassau) são convertidos de euros para reais, os contratados com Itaú BBA 
International PLC (Londres) são convertidos de euros e dólares americanos para 
reais, o empréstimo internacional contratado com o Santander é em reais e não 
houve sobre este o impacto de variações cambiais.

Os quadros abaixo apresentam os saldos desses empréstimos:
Empréstimos Nacionais (Em MR$) 31/12/2020 31/12/2019

Banco ABC Banco Santander Banco Itaú Banco BTG Total Banco Safra Banco ABC Total
Saldo Inicial .................................................. 32.129 – – – 32.129 513 30.200 30.713
Captações .................................................... 30.000 10.005 306.000 25.000 371.005 – – –
Juros incorridos ............................................ 476 274 4.263 9 5.022 2 2.391 2.393
Amortizações ............................................... (32.311) (10.279) (1.592) – (44.182) (515) (462) (977)
Saldo Final .................................................. 30.294 – 308.671 25.009 363.974 – 32.129 32.129
Empréstimos Estrangeiros (Em MR$) 31/12/2020 31/12/2019

Itaú Nassau Itaú Londres Santander Lux. Total Itaú Nassau Itaú Londres Santander Lux. Total
Saldo Inicial .................................................. 12.301 73.805 10.126 96.232 99.599 – – 99.599
Captações .................................................... – 55.000 – 55.000 81.537 76.000 10.000 167.537
Juros incorridos ............................................ 19 1.769 169 1.957 1.769 249 512 2.530
Variações Cambiais ..................................... 452 41.673 – 42.125 4.104 (2.394) – 1.710
Amortizações ............................................... (12.772) (172.247) (10.295) (195.314) (174.708) (50) (386) (175.144)
Saldo Final .................................................. – – – – 12.301 73.805 10.126 96.232
7) Créditos e obrigações com operações financeiras (SWAP): Para cada um dos empréstimos em moeda estrangeira foram firmados contratos de swap, a fim de 
proteger a Companhia das variações cambiais, tendo posição ativa em moeda estrangeira com taxa de juros correspondente à taxa efetiva do empréstimo estrangeiro 
e posição passiva em taxa de juros pós-fixada. A Companhia não utiliza a contabilidade de hedge para nenhuma de suas operações de proteção, desta forma com 
relação a aplicação dos requisitos de hedge da IFRS 9, não houve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. 8) Obrigações com partes relacionadas: 

Representadas principalmente pelas obrigações com acionistas. Em 2019 também 
representadas pelo contrato de aquisições de ações de emissão de Monteiro Aranha 
S.A., junto à Bergen Participações Ltda., que foi liquidado em 2020. O quadro abaixo 
apresenta os saldos das obrigações com partes relacionadas:

Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019
Bergen Participações Ltda.  .................... – 2.910
Diretores e Acionistas ............................. 1.342 58.319

1.342 61.229
9) Capital Social: O capital subscrito e integralizado em 31/12/2020 está represen-
tado por 18.358.683.687 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. 
Em 16/12/2019 a Companhia realizou aumento de capital mediante capitalização 
de créditos AFAC detidos por seus acionistas e emitiu 591.812.016 novas ações. 
10) Resultado do exercício: A empresa apresentou prejuízo de R$ 11.479 mil (Onze 
milhões quatrocentos e setenta e nove mil reais) no exercício de 2020. (a) Resultado 
financeiro: O quadro abaixo apresenta o saldo do resultado financeiro:
Receitas financeiras Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019
 Rendimentos s/ aplicações financeiras 805 197
 Derivativo SWAP ................................... 51.195 21.214
 Variações cambiais ............................... 7.322 17.542
 Juros s/ impostos a recuperar ............... 197 228
 Outras receitas financeiras ................... – 1

59.519 39.182
Despesas financeiras
 Derivativo SWAP ................................... (10.257) (26.098)
 Juros s/ empréstimos nacionais............ (5.022) (2.393)
 Juros s/ empréstimos estrangeiros ....... (1.957) (2.530)
 Variações cambiais ............................... (49.447) (19.252)
 Outras despesas financeiras ................ – (1)

(66.683) (50.274)
Resultado financeiro líquido ............... (7.164) (11.092)

Domiciano Sá - Diretor. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Nelson Monteiro da Rocha - Diretor. Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho - Diretor
Contadora: Joyce Pereira da Silva - CPF: 165.551.977-81 - CRC: RJ-129581/O-9

Três perguntas: Inteligência Artificial – perspectivas e startups
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
as perspectivas da 
Inteligência Arti-

ficial (IA) para o mercado 
corporativo e financeiro 
com Marcio Aguiar, diretor 
da NVIDIA Enterprise pa-
ra América Latina, empresa 
multinacional de tecnologia 
e líder em computação de 
IA (Nasdaq, NVDA; B3, 
NVDC34). Também con-
versamos sobre o programa 
NVIDIA Inception, focado 
em startups que utilizam 
IA. O programa chegou 
recentemente ao Brasil e já 
possui cases como iSPOR-
TiSTiCS, Mr. Turing e No-
leak.

A companhia, que já está 
no ano fiscal de 2022, re-
portou no primeiro semes-
tre, encerrado em agosto, 
uma receita bruta de US$ 
6,51 bilhões, sendo que US$ 
3,06 bilhões foram prove-
nientes da divisão de jogos 
(gaming) e US$ 2,37 bilhões 
da divisão de Data Center. 
Comparado ao mesmo pe-

ríodo do ano fiscal de 2021, 
o crescimento da receita foi 
de 68%. A margem bruta 
da NVIDIA foi de 64,8% 
e seu lucro foi de US$ 2,37 
bilhões.

Na sua opinião, a IA 
ainda é um assunto dis-
tante ou ela já está pre-
sente de forma contun-
dente na vida das pessoas 
e empresas?

Muitas pessoas acreditam 
que a IA é algo do futuro, 
mas isso é totalmente equi-
vocado. A IA já faz parte 
do nosso dia a dia e muitas 
vezes não nos damos conta 
dessa realidade. Em nosso 
smartphone, por exemplo, 
recebemos todos os dias 
recomendações personali-
zadas em diferentes aplica-
tivos. Por trás disso, há uma 
solução de IA que permite 
esse funcionamento. Ou-
tros exemplos que podemos 
destacar é a aplicação da IA 
na automação residencial, 
além do atendimento ao 
cliente com os conhecidos 
“chatbots”. 

Ressalto que praticamen-
te todas as empresas que 
desejam trabalhar com IA 
acabam usando tecnologias 
da divisão Enterprise da 
NVIDIA. Temos soluções 
personalizadas para os prin-
cipais setores e mercados 
mundiais.

Como você tem visto o 
uso da IA pelo mercado 
corporativo e pelo mer-
cado financeiro? Quais 
são as perspectivas da IA 
nesses mercados para os 
próximos anos?

Tanto no mercado corpo-
rativo quanto no financeiro, 
a IA está sendo aplicada ati-
vamente em diversas fren-
tes. No mercado financeiro, 
destaco a melhoria de al-
guns recursos de previsibi-
lidade. Com as ferramentas 
de IA, os bancos, fintechs e 
até mesmo investidores po-
dem realizar melhores pre-
visões do setor. Dessa for-
ma, eles têm menores riscos 
de perdas.

No caso de trading, ope-
ração de compra e venda 

de ativos, a aplicação mais 
utilizada dessas tecnologias 
é o uso de robôs que pos-
suem parâmetros pré-defi-
nidos e conseguem operar a 
compra e venda de maneira 
muito mais eficaz do que 
um ser humano.

Já no mercado corpo-
rativo, podemos ver o uso 
da IA em várias frentes. 
A divisão Enterprise da 
NVIDIA tem soluções 
disponíveis para diferen-
tes setores como o de saú-
de, de telecomunicações, 
energia (óleo e gás), cida-
des inteligentes, manufatu-
ra, mídia e entretenimento. 
Por conta da pandemia da 
Covid-19, as demandas 
das áreas da saúde e robó-
tica vêm crescendo expo-
nencialmente.

Como funciona o pro-
grama NVIDIA Incep-
tion? Este programa é 
um fundo de investi-
mento? Ele possui rela-
ção com fundos de ven-
ture capital? O que mais 
tem chamado a atenção 

da NVIDIA Enterprise 
nas startups que estão 
desenvolvendo projetos 
relacionados à IA? Co-
mo vocês estão vendo as 
startups brasileiras des-
te setor?

O NVIDIA Inception 
não é um fundo de investi-
mento e não possui relação 
com os fundos de venture 
capital. O programa é mui-
to mais do que isso. A NVI-
DIA leva conhecimento e 
acelera empresas por meio 
de suas plataformas de tec-
nologia. Atualmente, con-
tamos com mais de 8,5 mil 
startups de IA em todo o 
mundo, representando 1/3 
de todas as startups de IA 
existentes.

A plataforma de acelera-
ção oferece gratuitamente 
suporte, experiência e tec-
nologia go-to-market, tu-
do feito sob medida para a 
evolução de um novo ne-
gócio. A companhia acom-
panha todas as etapas deste 
processo.  

No Brasil, houve um 
“boom” de startups nos 

últimos anos. Segundo 
dados da empresa de ino-
vação Distrito, só nos 
sete primeiros meses de 
2021, o volume de apor-
tes em startups brasileiras 
alcançou a marca de US$ 
5,6 bilhões, superando os 
US$ 3,5 bilhões investidos 
em todo o ano de 2020. 
É um mercado que tende 
a crescer cada vez mais e 
a NVIDIA está atenta ao 
cenário.

Buscamos estreitar nos-
sas relações com esse mer-
cado e investir para o cres-
cimento dele. Com um 
financiamento acumulado 
total de mais de US$ 60 bi-
lhões e membros em 90 pa-
íses, o NVIDIA Inception é 
um dos maiores ecossiste-
mas de inicialização de IA 
do mundo.

A NVIDIA Enterprise 
quer mudar a tecnologia 
brasileira, pois não deve-
mos ser apenas um país 
que consome tecnologia. 
Devemos ser um país que 
também está à frente des-
sas inovações.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2021
Data, Hora e Local: Em 28 de junho de 2021, às 9h, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro 
Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de 
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), que participaram por meio de 
videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Composição da 
Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Cristiano Maron Ayres - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre as 
seguintes matérias: I - Aprovar a proposta de declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas 
da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 Estatuto Social da Companhia, a ser imputado aos dividendos 
mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2021; II - Aprovar a abertura do Programa de Recompra de 
Units da Companhia (“Programa de Recompra”), nos termos do inciso viii do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; 
III - autorizar a Diretoria Executiva e a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os 
atos necessários à realização da recompra de Units, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela 
Diretoria Executiva da Companhia relacionados com o tema e IV - Ratificar as designações deliberadas no item V 
(Deliberações), subitem (v), da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2021, 
promovendo ainda determinados remanejamentos e retificações. Deliberações: Após discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
aprovaram: I - a proposta, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2022, 
relativa à declaração e ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do 
Estatuto Social da Companhia, com base no lucro apurado no período, no montante total bruto de 
R$ 14.999.460,00 (quatorze milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta reais), equivalentes 
a R$ 0,021300 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,063900 por Unit), que após deduzido o valor relativo ao Imposto 
de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante líquido de 
R$ 12.749.541,00 (doze milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e quarenta e um reais), equivalentes 
a R$ 0,018105 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,054315 por Unit), com exceção dos acionistas imunes e/ou 
isentos. Restou consignado que (i) os acionistas constantes da base acionária da Companhia em 01 de julho de 
2021 (inclusive) farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados. Dessa forma, a partir de 02 de julho de 
2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Juros sobre o Capital Próprio”; (ii) os Juros sobre o 
Capital Próprio ora aprovados serão (a) imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos 
pela Companhia referentes ao exercício de 2021, e (b) pagos a partir do dia 12 de julho de 2021, sem nenhuma 
remuneração a título de atualização monetária; (iii) o valor dos Juros sobre o Capital Próprio proposto no ano-base 
atende aos limites estabelecidos na legislação fiscal; (iv) o Conselho de Administração autorizou a Diretoria Executiva 
a adotar as providências necessárias para a publicação do competente “Aviso aos Acionistas”, para divulgação ao 
mercado da deliberação ora tomada e (v) os documentos de suporte dos referidos proventos ficarão arquivados na 
sede social da Companhia. II - aprovaram a abertura do Programa de Recompra de Units da Companhia (“Programa 
de Recompra”), nos termos do inciso viii do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, conforme definições abaixo: 
(a) Objetivo do Programa de Recompra: O Programa de Recompra tem por objetivo a aquisição de Units de emissão 
da Companhia (representativas de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia), 
respeitados os limites legais e com base em recursos disponíveis, para permanência em tesouraria, posterior 
cancelamento ou ainda, eventual recolocação das Units no mercado. Os efeitos econômicos esperados são: 
a) maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital; e 
b) maior retorno financeiro aos acionistas, uma vez que as Units adquiridas são retiradas de circulação e o montante 
destinado aos dividendos/juros sobre o capital próprio passam a ser distribuídos para uma quantidade menor de Units. 
(b) Quantidades de ações em circulação e em tesouraria: Nesta data, a Companhia possuí 104.004.989 (cento e 
quatro milhões, quatro mil e novecentas e oitenta e nove) ações ordinárias e 208.009.973 (duzentos e oito milhões, 
nove mil e novecentas e setenta e três) ações preferenciais de emissão do Banco em circulação (“Ações em 
Circulação”). O Banco não possui valores mobiliários em tesouraria nesta data. (c) Quantidade de ações que 
poderão ser adquiridas ou alienadas: A Companhia poderá adquirir até 10.400.498 (dez milhões, quatrocentos mil, 
quatrocentas e noventa e oito) Units, correspondentes a até 10,0% das Ações em Circulação e a até 4,43% da 
totalidade das ações emitidas pelo Banco. A Companhia não possui valores mobiliário em tesouraria. (d) Preço e 
modo de aquisição: As operações de aquisição serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, Mercadorias e 
Futuros (“B3”), a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o momento e a quantidade ações a 
serem adquiridas, seja em uma única operação ou em uma série de operações, respeitando os limites previstos na 
regulamentação aplicável. (e) Destinação dos recursos auferidos, se for o caso: As Units adquiridas no âmbito 
deste Programa de Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no mercado. Caso seja 
aprovada a alienação de ações, os recursos auferidos serão destinados às operações da Companhia. (f) Prazo 
máximo para a liquidação das operações autorizadas: O prazo máximo para a liquidação das operações 
autorizadas é de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 junho de 2021, tendo como termo final o dia 28 de junho 
de 2022, cabendo à Diretoria da Companhia definir as datas em que a recompra será efetivamente executada. 
(g) Instituições intermediárias: As aquisições de Units de emissão da Companhia serão realizadas exclusivamente 
na B3, a preços de mercado, com a intermediação da (i) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040; (ii) Credit Suisse (Brasil) S.A. 
CTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, CEP 04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita 
no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3500 - 3º andar, 04538-132. (h) Recursos disponíveis a serem utilizados: A recompra de Units será 
realizada por meio da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Capital, observado o disposto na 
Instrução CVM 567/15, que conforme informações financeiras referentes à 31.03.2021, totalizam R$ 278.732.185,24. 
A continuidade da existência de recursos disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias Units 
deverá ser verificada com base nas demonstrações contábeis mais recentes divulgadas pela Companhia anteriormente 
à efetiva transferência, para o Banco, da titularidade das Units de sua emissão. (i) Valores projetados do resultado 
do exercício: Não será admitida a utilização de valores projetados para o resultado de exercício em curso para 
lastrear as operações realizadas no âmbito do Programa de Recompra. (j) Verificações da Diretoria: A Diretoria 
somente poderá efetivar as aquisições se tiver tomado todas as diligências necessárias para assegurar que: (a) a 
liquidação de cada operação em seu vencimento é compatível com a situação financeira da Companhia, não afetando 
o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento do dividendo obrigatório; e (b) na hipótese 
de verificação de existência de recursos disponíveis com base em demonstrações contábeis intermediárias ou 
refletidas nos formulários de informações trimestrais - ITR, não há fatos previsíveis capazes de ensejar alterações 
significativas no montante de tais recursos ao longo do restante do exercício social. (k) Direitos das ações mantidas 
em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as ações subjacentes às Units, enquanto mantidas em tesouraria, 
não terão direitos patrimoniais ou políticos. Consoante o § 2º do art. 10 da ICVM 567/15, as ações em tesouraria serão 
desconsideradas no cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos na Lei das S.A. e na regulamentação 
do mercado de valores mobiliários. (l) Bonificação em ações, grupamento e desdobramento: Caso venha a ser 
aprovado qualquer grupamento, desdobramento ou bonificação em ações da Companhia, o número de ações 
subjacentes às Units em tesouraria será alterado de maneira a corrigir a expressão numérica do volume das ações de 
emissão própria em poder da Companhia, sem que isso tenha como consequência a modificação do saldo da conta 
patrimonial que lastreou a aquisição. III - A autorização para a Diretoria e a administração da Companhia adotar todas 

as providências e praticar todos os atos necessários à realização do Programa de Recompra, bem como a ratificação 
dos demais atos já praticados pela Diretoria ou administração da Companhia, visando à realização do Programa de 
Recompra, sendo que a Diretoria e a administração da Companhia deverão reportar periodicamente aos Conselheiros 
as recompras efetuadas e limites disponíveis. IV - Ratificar as designações de diretores aprovadas pelo subitem “v” do 
item V (Deliberações) da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2021, e promover 
ainda os seguintes remanejamentos e retificações: (a) alterar a designação do Sr. Eduardo Centola (CPF/ME sob o 
nº 151.840.668-88) como Diretor-CoPresidente, o qual exercerá somente o cargo de Diretor Executivo da Companhia, 
(b) em função do quanto previsto pelo item (a), acima, retificar a nomenclatura da designação do Sr. Cristiano Maron 
Ayres (CPF/ME sob o nº 076.323.937-22) enquanto Diretor-CoPresidente, a qual passa a ser a de Diretor-Presidente 
da Companhia, sem qualquer alteração em sua designação, cargos ou funções, e (c) remanejar o cargo do Sr. Ronaldo 
Fabiano Baeta Guimarães Júnior (CPF/ME sob o nº 922.919.377-15), de Diretor Operacional para Diretor Executivo 
da Companhia. Ratificam-se ainda os atos já praticados pelos diretores designados no subitem “v” do item V 
(Deliberações) da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2021, conforme designações 
ali constantes. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada 
conforme, foi por todos assinada. Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Cristiano Maron Ayres - Secretário. 
Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio 
Antunes Lopes e Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro, 28 de junho de 2021. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Cristiano Maron Ayres - Secretário da 
Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 07/07/2021 sob o Número 
00004115830 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. Banco Modal S.A. - CNPJ/ME 
nº 30.723.886/0001-62 - NIRE 333.0000581-1 - Companhia Aberta de Capital Autorizado - Anexo 30-XXXVI - O 
Banco Modal S.A. (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada, apresenta a seguir, as informações previstas no Anexo 30-XXXVI relativo à negociação de valores 
mobiliários de própria emissão. 1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados 
da operação: O Programa de Recompra tem por objetivo a aquisição de Units de emissão do Banco (representativas 
de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Banco), respeitados os limites legais e com 
base em recursos disponíveis, para permanência em tesouraria, posterior cancelamento ou ainda, eventual 
recolocação das Units no mercado. Os efeitos econômicos esperados pelo Banco são (i) maximizar a geração de valor 
para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital; e (ii) maior retorno financeiro aos 
acionistas, uma vez que as Units adquiridas são retiradas de circulação e o montante destinado aos dividendos/juros 
sobre o capital próprio passam a ser distribuídos para uma quantidade menor de Units. 2. Informar as quantidades 
de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria: Nesta data, o Banco possui 104.004.989 (cento e 
quatro milhões, quatro mil e novecentas e oitenta e nove) ações ordinárias e 208.009.973 (duzentos e oito milhões, 
nove mil e novecentas e setenta e três) ações preferenciais de emissão do Banco em circulação (“Ações em 
Circulação”). O Banco não possui valores mobiliários em tesouraria nesta data. 3. Informar a quantidade de ações 
que poderão ser adquiridas ou alienadas: O Banco poderá adquirir, conforme aprovado pelo seu Conselho de 
Administração, até 10.400.498 (dez milhões, quatrocentos mil, quatrocentas e noventa e oito) Units, correspondentes 
a até 10,00% das Ações em Circulação e até 4,43% da totalidade das ações emitidas pelo Banco. 4. Descrever as 
principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a utilizar, se houver: Não 
aplicável, tendo em vista que o Banco não utilizará instrumentos derivativos no âmbito do Programa de Recompra. 
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a contraparte 
das operações: Não aplicável, pois as recompras serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), não 
havendo conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações. 6. Na hipótese de operações cursadas fora 
de mercados organizados de valores mobiliários, informar: a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações 
serão adquiridas (alienadas); e Não aplicável, pois as operações de aquisição serão realizadas na B3, a preços de 
mercado. b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez por 
cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à 
média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores; Não aplicável, pois as operações de 
aquisição serão realizadas na B3, a preço de mercado. 7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá 
sobre a composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade: O Programa de 
Recompra não trará impactos na composição do controle acionário ou na estrutura administrativa do Banco. 
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, tal como 
definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 8º 
da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009: Todas as aquisições no âmbito do Programa de Recompra 
do Banco serão realizadas na B3, não sendo possível ao Banco identificar a contraparte dessas operações. 9. Indicar 
a destinação dos recursos auferidos, se for o caso: As Units adquiridas no âmbito deste Programa de Recompra 
serão mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no mercado. Caso seja aprovada a alienação de ações, os 
recursos auferidos serão destinados às operações do Banco. 10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das 
operações autorizadas: O prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas é de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 28 junho de 2021, tendo como termo final o dia 28 de junho de 2022, cabendo à Diretoria do 
Banco definir as datas em que a recompra será efetivamente executada. 11. Identificar instituições que atuarão 
como intermediárias, se houver: As aquisições de Units de emissão do Banco serão realizadas exclusivamente na 
B3, a preços de mercado, com a intermediação da (i) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040; (ii) Credit Suisse (Brasil) S.A. 
CTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, CEP 04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita 
no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3500 - 3º andar, 04538-132. 12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do 
art. 7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015. A recompra de ações será realizada por meio 
da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Capital, observado o disposto na Instrução CVM 567/15, 
que conforme informações financeiras referentes à 31 de março de 2021, totalizam R$ 278.732.185,24. A continuidade 
da existência de recursos disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias Units deverá ser verificada 
com base nas demonstrações contábeis mais recentes divulgadas pelo Banco anteriormente à efetiva transferência, 
para o Banco, da titularidade das Units de sua emissão. 13. Especificar as razões pelas quais os membros do 
Conselho de administração se sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento 
das obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos. O 
Conselho de Administração entende que a situação financeira atual da Companhia é compatível com a possível 
execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas, não sendo vislumbrado prejuízo ao cumprimento das 
obrigações assumidas com seus credores, tampouco comprometimento no pagamento de dividendos obrigatórios, 
fixos ou mínimos. Essa conclusão resulta da avaliação do potencial montante financeiro a ser empregado no Programa 
de Recompra quando comparado com (i) o nível de obrigações assumidas com credores; (ii) o montante, não restrito, 
disponível em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras do Banco e; (iii) a expectativa de geração de caixa 
pelo Banco ao longo do exercício social. A efetiva recompra do número total de Units previsto no Programa de 
Recompra dependerá da existência de recursos disponíveis no momento da aquisição das Units, de modo a atender 
os ditames previstos no art. 7º da Instrução CVM 567/15.

Produção nacional de  
petróleo caiu 1,6% em agosto 
Tupi, na Bacia de Santos, foi o campo mais produtivo

No mês de agosto, 
os campos de Bú-
zios, Atapu e Sul 

de Tupi, todos produzin-
do sob o regime de cessão 
onerosa no pré-sal da Bacia 
de Santos, estiveram entre 
os maiores produtores na-
cionais A cessão onerosa é 
um regime de contratação 
direta de áreas específicas 
de petróleo da União para a 
Petróleo Brasileiro S.A. (Pe-
trobras).

Os dados foram divul-
gados nesta quarta-feira no 
Boletim Mensal da Produ-
ção de Petróleo e Gás Na-
tural do mês de agosto de 
2021 da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis ( ANP), 
que traz os dados consoli-
dados da produção nacio-
nal. 

Búzios, com 669,3 mil 
boe/d (barris de óleo equi-
valente por dia) ficou em 
segundo lugar, atrás apenas 
do campo de Tupi, que pro-
duziu 1,2 milhão de boe/d. 
Atapu foi o sexto, produ-
zindo 158,1 mil boe/d e Sul 
de Tupi ficou na 11ª posi-
ção, produzindo 69,1 mil 
boe/d.

Agosto marcou o iní-
cio da produção de Sépia, 
também sob o regime de 

cessão onerosa no pré-sal 
da Bacia de Santos, regis-
trando 8,6 mil boe/d. Os 
volumes excedentes de 
Sépia e Atapu serão ofer-
tados na Segunda Rodada 
de Licitações dos Volu-
mes Excedentes da Cessão 
Onerosa, prevista para ser 
realizada em 17 de dezem-
bro deste ano.

Produção nacional

A produção nacional 
em agosto totalizou 3,856 
MMboe/d (milhões de bar-
ris de óleo equivalente por 
dia), sendo 2,997 MMbbl/d 
(milhões de barris diários) 
de petróleo e 137 MMm3/d 
(milhões de metros cúbicos 
por dia) de gás natural.

Houve redução de 1,6% 
na produção de petróleo 
em comparação com o 
mês anterior e de 2,9% em 
comparação com agosto 
de 2020. Já no gás natural 
houve redução de 1,9% em 
comparação com o mês an-
terior e aumento de 2,3% 
se comparado a agosto de 
2020.

Pré-sal

A produção do pré-sal 
no mês de agosto totalizou 

2,764 MMboe/d (milhões 
de barris de óleo equivalen-
te), sendo 2,193 MMbbl/d 
(milhões de barris por dia) 
de petróleo e 90,8 MMm³/d 
(milhões de metros cúbicos 
diários) de gás natural.

Houve redução de 1,5% 
em relação ao mês anterior 
e de 0,4% se comparada 
ao mesmo mês de 2020. A 
produção do Pré-sal teve 
origem em 131 poços e cor-
respondeu a 71,7% do total 
produzido no Brasil

Em agosto, o aprovei-
tamento de gás natural foi 
de 97,7%. Foram dispo-
nibilizados ao mercado 
55,3 MMm³/dia. A queima 
de gás no mês foi de 3,1 
MMm³/d, uma redução 
de 11,8% se comparada ao 
mês anterior e de 22,4% se 
comparada ao mesmo mês 
em 2020.

Origem da produção

No mês de agosto os 
campos marítimos produ-
ziram 97,2% do petróleo e 
81,9% do gás natural. Os 
campos operados pela Pe-
trobras foram responsáveis 
por 92,5% do petróleo e do 
gás natural produzidos no 
Brasil. O campo de Tupi, 
no pré-sal da Bacia de San-

tos, foi o maior produtor de 
petróleo e gás natural, regis-
trando 922 Mbbl/d de pe-
tróleo e 41,9 MMm3/d de 
gás natural.

A plataforma Petrobras 
70, produzindo no campo 
de Atapu por meio de qua-
tro poços a ela interligados, 
foi a instalação com maior 
produção de petróleo, com 
159.200 bbl/d.

A instalação Polo Arara, 
produzindo nos campos 
de Arara Azul, Carapaú-
na, Cupiúba, Rio Urucu e 
Sudoeste Urucu, por meio 
de 29 poços a ela inter-
ligados, foi a instalação 
com maior produção de 
gás natural, produzindo 
6,800 Mmm³/d. Estreito, 
na Bacia Potiguar, teve o 
maior número de poços 
produtores terrestres: 992. 
Tupi, na Bacia de Santos, 
foi o campo marítimo com 
maior número de poços 
produtores: 63.

Acumulações marginais

Esses campos produzi-
ram 366,9 boe/d, sendo 
93,3 bbl/d de petróleo e 
43,5 Mm³/d de gás natural. 
O campo de Iraí, operado 
pela Petroborn, foi o maior 
produtor, com 267,2 boe/d.

FUP: Culpa da  
alta dos combustíveis é do 
PPI adotado pela Petrobras

“O verdade i -
ro culpa-
do pelos 

sucessivos reajustes dos 
combustíveis é a política 
de preço de paridade de 
importação (PPI), adotada 
pela gestão da Petrobras, 
que se baseia nas cotações 
internacionais do petróleo, 
na variação do dólar e nos 
custos de importação, sem 
levar em conta que o Bra-
sil produz internamente 
cerca de 90% do petróleo 
que consome. Não adianta 
o jogo de empurra em bus-
ca de responsáveis pela alta 
dos derivados. O ICMS e as 
margens de distribuidoras 
e postos são percentuais 
cobrados sobre o preço na 
refinaria”, afirmou o coor-
denador geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar. 

Ele disse nesta quarta-
feira que a participação da 
Petrobras nos preços dos 
combustíveis, nas refinarias, 

vem aumentando desde a im-
plantação do PPI, em 2016. 
Era de 30% no preço do li-
tro da gasolina, atualmente é 
de 33,4%; no diesel, passou 
de 48% para 52,1%; e no 
GLP, saiu de 23% para atu-
ais 47,5%, segundo acompa-
nhamento do Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 

“A participação dos im-
postos foi mantida a mes-
ma neste período, enquanto 
a participação da Petrobras 
cresceu”, ressaltou o di-
rigente da FUP. O Diesel 
aumentou 60,1%, desde o 
início da pandemia com o 
reajuste de 8,89% no preço 
do óleo diesel, em vigor a 
partir desta quarta-feira, o 
aumento acumulado pelo 
produto neste ano, nas re-
finarias, atinge 50,9%, mais 
de sete vezes a inflação do 
período, de 7,02%, medida 
pelo IPCA (Índice Nacional 
de Preço ao Consumidor). 
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CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)
ADMINISTRADORA CARIOCA DE SHOPPING CENTERS S/C LTDA -
01.945.808/0001-04, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através
do processo nº 14/200.925/2011, Licença Ambiental Municipal LMI, de
número 2121/2021, com validade de 48 meses (Vencimento em 22/09/
2025) para modificação com acréscimo de área em edificação comercial
existente destinada a shopping-center (ATC = 132.391,54m²) situada na
Av. Vicente de Carvalho, nº909 - Vicente de Carvalho, RJ.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 05 de agosto de 2021 

Ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se 
os acionistas, das INDÚSTRIAS GRANFINO S.A. às dezesseis horas, na 
sede social da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 1525, em Nova Iguaçu, 
Estado do Rio de Janeiro. Mesa: Renata Baroni Coelho, Presidente; Silvia 
Maria Soares Coelho Lantimant, Presidente do Conselho, Secretária 
Maria de Fatima de Almeida Coelho. Em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária; Convocação: Dispensada a comprovação de convocação 
prévia pela imprensa, face ao que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores. Presença: 
Diretores representando a totalidade dos membros da Diretoria. Ordem 
do Dia: (i) Deliberar sobre a abertura de filial no Estado de São Paulo; 
Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) Foi aprovada a abertura de 
uma filial, no Estado de São Paulo, que terá como atividade a “Moagem e 
Fabricação de Produtos de Origem Vegetal não especificados anteriormente 
” (CNAE: 10.69-4/00) CNAE principal;  e os secundários (CNAE: 10.66-0-
00) Fabricação de Alimentos para Animais - e (CNAE:46.91-5-00) Comercio 
Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos 
Alimentícios e  funcionará no seguinte endereço: Rua Brasil nº 00 Chacaras 
Urbanas, Tupã, SP , Cep: 17607.090 no Município de Tupã no Estado de 
São Paulo. Retornando à pauta, Sra. Presidente, franqueou a palavra e 
como não houvesse quem dela desejasse fazer uso e nada mais havendo 
a tratar a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a 
lavratura da presente Ata, que após sua leitura foi aprovada pelos presentes, 
datada e assinado por mim secretário, pela Presidente, e demais acionistas. 
Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2021. (Ass.) Maria de Fátima de Almeida 
Coelho – secretário, Renata Baroni Coelho - presidente, seguindo-se abaixo 
relação nominal dos demais Acionistas presentes, Silvia Maria Soares 
Coelho Lantimant, Cleucio Gonçalves Lantimant, Ana Lucia de Almeida 
Coelho, Fernando de Almeida Coelho, Maria de Fátima de Almeida Coelho, 
Elizabeth Gomes Coelho, José Antonio Gomes Coelho, Paulo Roberto 
Gomes Coelho, e Sebastião Lopes de Oliveira. Certifico que a presente é 
cópia fiel da Ata transcrita no livro das Atas das Assembleias Gerais. Nova 
Iguaçu, 05 de agosto de 2021. (Ass.) Renata Baroni Coelho – Presidente 
Maria de Fatima de Almeida Coelho – Secretária. Jucerja nº 4475430 em 
23/09/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Conseguro 2021
Pandemia leva comunicação a entender a necessidade e informar

Na pandemia, dois 
pontos foram 
diferenciais em 

termos de comunicação: 
entender a necessidade das 
pessoas e informar, afirmou 
o publicitário Washing-
ton Olivetto ao abordar, 
nesta quarta-feira, o tema 
“Os desafios da comunica-
ção em uma sociedade em 
transformação”, no painel 
que integra a 10ª edição da 
Conseguro, evento da Con-
federação Nacional das Se-
guradoras (CNseg).

“As empresas que me-
lhor se comportaram 
foram aquelas que se 
preocuparam mais com in-
formação do que vendas. 
Naquele momento, infor-
mar era mais importante 
que persuadir”, destacou. 
“Em publicidade, a busca 
sempre foi transformar 
o consumidor em mídia, 

gratuita e crível, e isso não 
é uma novidade em função 
do ambiente online”, afir-
mou. 

Para o publicitário, “em 
comunicação, se não hou-
ver uma grande ideia, nada 
acontece”. E ressaltou: “A 
principal mudança é que 
antes havia um monólogo, 
mas com a digitalização, 
o diálogo prevalece; essa 
grande ideia tem a obriga-
ção de ser grande e única 
em si, mas não basta ter o 
tema da mídia considerada 
prioritária. Ela deve ganhar 
as características de cada 
mídia, mesmo sendo a mes-
ma ideia”.

Para abordar os desafios 
da comunicação em uma 
sociedade em transforma-
ção, a Conseguro – maior 
evento do mercado segura-
dor nacional – reuniu Oli-
vetto, a antropóloga Hilaine 

Yaccoub, especializada em 
antropologia do consumo, 
e o presidente da Comissão 
de Comunicação e Marke-
ting da CNseg e diretor de 
Marketing do Grupo Bra-
desco Seguros, Alexandre 
Nogueira. A mediação do 
encontro foi realizada por 
Antônio Penteado Men-
donça, sócio do Penteado 
Mendonça e Char Advoca-
cia, também colunista do 
Estado de São Paulo.

No painel, Washigton 
Olivetto destacou tam-
bém: “A melhor publici-
dade é aquela que parece 
não ter autor. Velhinhas 
italianas conversando em 
janelas em uma vila em 
São Paulo formam uma re-
de social. Da mesma for-
ma, era costume voltar de 
viagem e reunir os amigos 
para comer fondue e mos-
trar as fotos, o que ho-

je acontece no Instagram. 
A projeção de imagens 
continua, os sonhos e an-
seios não mudaram, mas 
a forma de comunicar ga-
nhou novos contornos”.

Em sua participação no 
painel, Hilaine Yaccoub sa-
lientou: “O consumo é um 
fato social. Antes mesmo 
do nascimento e até a mor-
te, o consumo está presente 
de forma prática, simbólica 
e emocional. E com a pro-
fusão das redes sociais, as 
comunidades digitais ser-
vem como canal de reco-
mendações”.

De acordo com a antro-
póloga, “as pessoas olham 
para as marcas como se 
fossem pessoas, esperam 
posicionamentos, pedidos 
de desculpas se algo politi-
camente incorreto foi pro-
ferido, mesmo que não seja 
politicamente incorreto pa-

ra boa parte da população”.
No evento, a abordagem 

do tema para o universo do 
seguro foi conduzida por 
Alexandre Nogueira, presi-
dente da Comissão de Co-
municação e Marketing da 
CNseg, ao contextualizar 
que o setor tem um desa-
fio muito maior na comu-
nicação, em função de sua 
amplitude de atuação. “É 
uma quantidade grande de 
segmentos que abrange, co-
mo seguro de vida, saúde, 
previdência e capitalização, 
e cada uma dessas modali-
dades tem as suas caracte-
rísticas e seus próprios de-
safios”, explicou.

Nogueira refletiu tam-
bém que o seguro faz parte 
da vida das pessoas em di-
versos momentos. “Temos 
produtos e serviços para 
todo o espectro de atuação 
de vida das pessoas. A rela-

ção de consumo e a relação 
de proteção da cultura do 
seguro deve andar lado a la-
do”, observou.

 O presidente da Comis-
são de Comunicação e Ma-
rketing da CNseg reforçou, 
ainda, que outro desafio é 
o desconhecimento, por 
parte da população, dos be-
nefícios do seguro. Porém, 
segundo ele, o isolamento 
social ampliou a percepção 
de risco. “As pessoas refle-
tiram sobre a proteção, es-
tabilidade, continuidade e 
planejamento para o futu-
ro”, salientou.

 O mediador, Antonio 
Penteado Mendonça, consi-
derou o debate estratégico. 
“O tema é extremamente 
relevante porque traz o que 
está acontecendo no mun-
do em termos de comunica-
ção e a profunda mudança 
ao longo dos anos”, avaliou.

CVG-RJ: ‘Oscar do Seguro’ e posse  
a diretoria para biênio 2021-2023 

Conhecido como o 
“Oscar do Segu-
ro”, a cerimônia foi 

realizada nesta terça-feira 
(28), no Rio de Janeiro, com 
transmissão diretamente do 
Prodigy Hotel, ao vivo, pelo 
canal do YouTube do CVG-
RJ. Antecedendo o evento, 
a diretoria para o biênio 
2021-2023  foi reconduzi-
da e tomou posse. Em seu 
discurso, o presidente do 
CVG-RJ, Octávio Perissé, 
destacou a força do setor e 
sua rápida adaptação ao tão 
propalado “novo normal”.

“As novas tecnologias 
chegaram para ficar, dan-
do um impulso enorme ao 
mercado durante a pande-
mia. Nesta imensa vitrine 
virtual, o canal corretor 
será fortalecido, esclare-
cendo pontos importantes 
dos contratos, das apólices, 
dos produtos de seguros”, 
destacou Perissé. “No pri-
meiro semestre de 2021, a 
arrecadação total do setor 
ultrapassou R$ 145 bilhões, 
avançando 19,8% sobre o 
mesmo período do ano an-
terior – foi o maior cresci-
mento no primeiro semes-
tre dos últimos cinco anos”, 
enfatizou.

Cuidados e superação

O presidente da Federa-
ção Nacional dos Correto-
res de Seguros (Fenacor), 
Armando Vergílio, celebrou 
o “Oscar do Seguro” e dis-
se que “o momento ainda é 
de tomar cuidados, mas na 
certeza de que vamos su-
perar mais essas barreiras e 
dificuldades”. “Foi a dedi-
cação desses profissionais 
que permitiu atravessar esse 
desafio tão grande por que 
passamos ao longo deste 

período tão difícil”, refor-
çou o presidente da Con-
federação Nacional das Se-
guradoras (CNseg), Márcio 
Coriolano.

Os presidentes do Sin-
dicato dos Corretores de 
Seguros do Rio de Janei-
ro (Sindseg-RJ), Henrique 
Brandão, do Clube de Cor-
retores do Rio (CCS-RJ), 
Luiz Mário Rutowitsch, e 
da Associação dos Corre-
tores de Seguros (Aconseg-
RJ), Jofre Nolasco, também 
gravaram vídeos elogiando 
a imensa contribuição do 
CVG-RJ ao segmento de 
Vida e Benefícios.

A Capemisa foi premia-
da como Seguradora do 
Ano. “É uma alegria re-
ceber mais um ‘Oscar do 
Seguro’ para a nossa cole-
ção. Quero ressaltar a se-
riedade do CVG-RJ nesta 
premiação”, agradeceu o 
diretor comercial da Cape-
misa, Fábio Lessa.

Já o prêmio de Mulher 
de Seguro do Ano foi para 
a CEO da Liberty Seguros, 
Patrícia Chacon, que afir-
mou ser “uma honra estar 
recebendo este prêmio.” E o 
CEO da Icatu Seguros, Lu-
ciano Snel, foi contemplado 
como Homem de Seguros 
do Ano. “Estou emociona-
do com essa homenagem. 
O momento atual é um dos 
que o setor de seguros mais 
contribuiu para a socieda-
de, com indenizações para 
famílias prosseguirem suas 
vidas, para pequenos co-
merciantes manterem seus 
negócios”, ressaltou Snel.

O prêmio de Destaque 
Profissional do Ano foi 
para a superintendente 
comercial regional da Su-
lAmérica Seguros, Ester 
Teixeira. E o de Destaque 

Profissional de Segurado-
ra/Operadora /Assesso-
ria foi para o diretor co-
mercial N/NE/RJ e ES 
da Porto Seguro, Marcos 
Silva. O prêmio de Segura-
dora Saúde foi para a Su-
lAmérica Seguros.

Já o de Melhor Produto 
foi para a MBM Segurado-
ra, pelo produto Multivida. 
O prêmio de Seguro Vida 
foi para a MAG Seguros. 
E a Melhor Campanha de 
Marketing foi da Brades-
co Seguros. E, finalmente, 
o prêmio de Corretora de 
Seguro do Ano foi para a 
Segna Consultoria em Se-
guros.

O secretário do Conse-
lho Consultivo do CVG-RJ, 
Ademir Marins, deu posse 
à diretoria. Em seu discur-
so, ele lamentou as perdas 
para a pandemia: “Quero 
prestar uma homenagem 
ao fundador e primeiro pre-
sidente do CVG-RJ, Minas 
Mardirossian, e ao nosso 
querido Danilo Sobreira, 
que também foi presidente 
do Conselho. Duas perdas 
irreparáveis de dois profis-
sionais exemplares, além 
dos caros Delmar Pereira 
da Silva, do conselheiro e 
do ex-presidente Antônio 

Ribeiro, e do grande com-
panheiro Renato Rocha e 
de tantos outros profissio-
nais do mercado.”

A composição da dire-
toria do CVG-RJ para o 
Biênio 2021-2023 é a se-
guinte: Diretoria Executiva: 
Octávio Colbert Perissé, 
presidente; Enio Miraglia, 
vice-presidente; Edson Ca-
lheiros, diretor de ensino; 
Wellington Costa, diretor 
social; e Gilberto Villela, di-
retor financeiro. Diretores 
adjuntos: Tatiana Antonia-
zzi; Sonia Marra; Paulo Ga-
lindo; Rogério Soucasaux e 
Vinícius Brandão. Conselho 
consultivo: Lúcio Marques 
(presidente) e Ademir Ma-
rins (secretário). O Conse-
lho fiscal será presidido por 
Ronaldo Marques dos San-
tos (Icatu).

“Esperamos no curto 
prazo de tempo poder vol-
tar a abraçar, cumprimen-
tar as pessoas, retomar o 
atendimento presencial, 
tão característico do nosso 
setor. Muito bom também 
ver uma jovem, como a 
Patrícia Chacon, CEO da 
Liberty, se destacando no 
mercado”, disse o vice-
presidente do CVG-RJ, 
Enio Miraglia.

Moby e Vieira visam ampliar 
oferta de seguros estratégica

Segmentar as ações, focar 
no atendimento para ofe-
recer o seguro adequado, 
atrelado ao perfil do segu-
rado, é um diferencial para 
uma corretora de seguros. 
Com objetivo de aproveitar 
novas oportunidades de ne-
gócios garantindo a eficiên-
cia nas operações, a Moby 
Corretora de Seguros e a 
Vieira Corretora de Segu-
ros passam a somar forças 
em produtos nas quais são 
especialistas. Produtos co-
mo Seguro Garantia, Fiança 
Locatícia e Riscos de Enge-
nharia serão oferecidos pela 
Moby com a consultoria da 
Vieira Corretora de Segu-
ros, assim como os produ-
tos Auto e Saúde da Vieira, 
que contarão com todo su-
porte da Moby.

Para um dos sócios da 

Moby, Arley Boullosa, par-
cerias estratégicas são es-
senciais não só para auxiliar 
no crescimento, mas tam-
bém pode ser uma alterna-
tiva para prestar um atendi-
mento qualificado. “Somos 
muito competitivos os pro-
dutos automóvel e saúde. 
Isso não quer dizer que não 
fazemos outros produtos, 
quando aparecem consultas 
dos clientes solicitando co-
tação. Sempre tivemos mui-
to foco na nossa estratégia 
e no planejamento, pros-
pectando na internet, lea-
ds dos dois produtos.” Os 
executivos Arley Boullosa e 
Fernando Vieira, já atuavam 
juntos nas áreas de ensino e 
consultoria, definiram um 
planejamento para unirem 
força e aumentarem suas 
participações no mercado.

A diretoria do CVG-RJ é reconduzida  
ao cargo durante a cerimônia dos  
Destaques do Ano, o ‘Oscar do Seguro’  

Danielle Monteiro
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Mercado separa joio do trigo,  
penalizando companhias muito  

infladas e com fundamentos ruins

Realização / Produção: Patrocínio:

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

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 2a Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a  Série 
da 2a Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit, nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão (“CRI”) 
da Reit (“TS”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI, para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) no 
dia 07/10/2021, às 14h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para 
fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Instrução n° 625 da CVM de 14/05/2020. A Reit recebeu da Sky Empreendimentos 
Imobiliários Sul de Minas Ltda., da Sky Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda. e da Sky Constru-
ções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda., doravante denominadas “Cedentes”, proposta de 
reestruturação das características dos CRI, conforme permissivo constante na cláusula 16 do TS. Assim, foi convocada a 
presente AGT para que os Titulares dos CRI deliberem, dentre outros pontos, sobre a repactuação proposta pelas Ceden-
tes nos moldes do item (i) da Ordem do Dia, abaixo: (i.i) Aprovar a substituição do índice de atualização monetária dos CRI, 
o IGP-M, pelo IPCA, a partir da data em que for comprovada (inclusive), pelas Cedentes, a prenotação no cartório de regis-
tro de imóveis competente, da Alienação Fiduciária Adicional (conforme Ordem do Dia, item “ii” abaixo), com a conseqüen-
te alteração das cláusulas 1.1, 4.1 (o), 4.1.3.2 e 4.1.3.2.1 do TS, para refletir eventual aprovação: (i.i.i) Aprovado o item (i.i) 
da Ordem do Dia, as Cedentes terão o prazo de 15 dias corridos, contados da deliberação nessa AGT, para o envio dos 
documentos obrigatórios para a constituição da Alienação Fiduciária Adicional, a serem definidos na AGT. Findo o referido 
prazo, caso seja verificado pelo Agente Fiduciário ausência justificada de algum documento ou a necessidade de sua alte-
ração, excepcionalmente, a Reit terá a prerrogativa exclusiva de renovar, uma vez, o referido prazo de 15 dias, com o fim 
de viabilizar a entrega da documentação. (i.i.ii) Após o fim do prazo para apresentação dos documentos obrigatórios, con-
forme o item (i.i.i) acima, as Cedentes terão o prazo máximo de 30 dias corridos para efetuarem a prenotação da Alienação 
Fiduciária Adicional no cartório de registro de imóveis competente, e, uma vez prenotada, tal data será considerada data-
-base mensal a partir da qual passará a ser utilizado o novo índice de atualização monetária dos CRI, o IPCA. (i.ii) Aprovar 
que os recursos provenientes de eventuais Pré-pagamentos (conforme definido na cláusula 15.3 do TS) tenham destinação 
diversa da prevista nas cláusulas 15.3.1 e 15.3.2 do TS e sejam exclusivamente utilizados, até a data de 20/12/2021, para 
a recomposição da Reserva de Liquidez, cujo valor está previsto na cláusula 4.1.17 (vii) do TS. Caso a Reserva de Liquidez 
não seja recomposta nesse prazo, com os recursos dos Pré-Pagamentos, as Cedentes terão um prazo adicional até o dia 
05/01/2022 para recompor a Reserva de Liquidez com recursos próprios, mediante depósito na Conta do Regime Fiduciá-
rio: n° 15924-7, Agência n° 473-1, do Banco Bradesco S.A. (n° 237); (i.iii) Aprovar que durante o período em que as Ceden-
tes terão para recompor a Reserva de Liquidez (até 05/01/2022), caso a arrecadação dos Créditos Imobiliários seja insufi-
ciente para o pagamento das despesas, da remuneração e amortização dos CRI (“PMT”) e as Cedentes não depositem na 
Conta do Regime Fiduciário os recursos para fazer frente a tais obrigações, não será declarado o vencimento antecipado, 
devendo ser convocada pela Reit nova AGT para deliberar pelo descumprimento; (i.iv) Aprovar a autorização para que os 
45 Lotes - Jardim Primavera, a serem oferecidos em garantia de Alienação Fiduciária Adicional, possam ser comercializa-
dos pelas Cedentes, devendo os recursos da comercialização serem utilizados exclusivamente para o pagamento da PMT, 
servindo eventual excedente para a amortização antecipada parcial do saldo devedor dos CRI. A aprovação deste item (i.iv) 
implicará a outorga de nova garantia pelas Cedentes em favor da Reit, de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, con-
forme o disposto no item (ii.i) abaixo; (i.v) Aprovar, na hipótese de comercialização dos lotes objetos da Alienação Fiduciá-
ria Adicional, que após a quitação do saldo devedor da respectiva promessa de compra e venda, haja a liberação do res-
pectivo lote da Alienação Fiduciária Adicional de forma automática pela Emissora, mediante a lavratura do Termo de Auto-
rização de Baixa de Gravame, em 05 dias úteis, a contar da comprovação da quitação do saldo devedor, sem a convocação 
prévia de AGT; Em contrapartida e de forma condicionada à aprovação da proposta de repactuação acima, as Cedentes 
propõem o reforço das garantias prestadas no âmbito da Emissão, nos moldes fixados nos itens (ii) e (ii.i) da Ordem do Dia, 
a seguir discriminados: (ii) Aprovar a inclusão de garantia de alienação fiduciária de imóvel adicional de 45 Lotes - Jardim 
Primavera, a ser prestada pela SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda., em 
benefício da Reit, visando o cumprimento das Obrigações Garantidas (“Alienação Fiduciária Adicional”), cuj o valor, para 
fins de leilão, será aferido e apresentado à Reit, por uma empresa de avaliação especializada, contratada livremente pelas 
Cedentes, às suas expensas, no prazo de 15 dias úteis a contar da AGT; (ii.i) Aprovar a inclusão da garantia de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, a ser outorgada pela SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primave-
ra Alterosa Ltda em favor da Reit, na hipótese de venda dos 45 Lotes - Jardim Primavera, conforme o item (i.iv) acima, com 
a concessão de prazo de 15 dias corridos, contados da deliberação na AGT, para o envio dos documentos obrigatórios para 
a constituição Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a serem definidos na AGT. Findo o referido prazo, caso seja veri-
ficado pelo Agente Fiduciário que algum documento não foi justificadamente, enviado, ou necessite de retificação/altera-
ção, excepcionalmente, a Reit terá a prerrogativa exclusiva de renovar, uma vez, o referido prazo de 15 dias, com o fim de 
viabilizar a entrega da documentação. Propõe-se, ainda, a exclusão da cláusula 10.11 do TS, nos moldes do item (iii) da 
Ordem do Dia, a seguir discriminado: (iii) Aprovar a exclusão da clausula 10.11 do TS, de modo que a partir de então, o 
quórum de aprovação para as matérias não expressamente discriminadas no TS, será o da maioria simples dos CRI em 
circulação, seja em primeira ou em eventual segunda convocação. Ademais, tendo-se em vista a repactuação aprovada 
pelos Titulares dos CRI na AGT realizada em 24/06/2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, segundo o 
entendimento do Agente Fiduciário, algumas definições não constaram de forma expressa, propõe-se sejam aprovadas 
no item (iv) da Ordem do Dia, a seguir discriminado: (iv) Acerca das alterações das deliberações tomadas na AGT 
24/06/2020, aprovar expressamente a definição: a) do Fluxo de Pagamento; b) da alteração da Data de Vencimento dos 
CRI; c) da definição do termo “arrecadação”; e d) a ratificação do período de carência dos CRI. Por fim, como item (v) da 
Ordem do Dia, propõe-se a autorização para que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providên-
cias necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, 
caso necessário. A deliberação constante no item (iii) da Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares 
dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.11 do TS. Já os itens (i.i), (i.ii), (i.iii), (i.iv), 
(i.v), (ii), (ii.i), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem aprovados, deverão obter voto de Titulares dos CRI que representem, 
pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na cláusula 10.10 do TS. Uma vez aprovadas, as matérias da 
Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução n° 625 da CVM de 14/05/2020, a 
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Reit 
àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos 
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de 
Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de represen-
tação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou 
(ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que com-
prove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; 
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou 
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular dos CRI. Os termos que não 
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de 
Janeiro, 29/09/2021. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

A bolha das fake techs já estourou?
Em agosto, o fun-

dador da gestora 
Squadra, Guil-

herme Aché, apontou em 
um evento que o forte tom-
bo das ações de tecnologia 
na bolsa se devia ao estouro 
de uma bolha de fake techs, 
companhias que se vend-
eram como tecnológicas, 
com preços inflados, mas 
que na prática não tinham 
DNA tecnológico.

A questão é: será que o 
banho de sangue das fake 
techs já acabou ou está só 
começando? O Moni-
tor Mercantil consultou 4 
analistas de mercado para 
entender o que justifica este 
movimento e se de fato es-
tamos em uma bolha.

Segundo um levantamen-
to da Comdinheiro, desde 
2020, 14 empresas do setor 
de tecnologia abriram capi-
tal na bolsa brasileira. Des-
tas, apenas 6 acumulam um 
retorno positivo desde a sua 
estreia.

Mas, se considerarmos a 
lista de 73 companhias que 
abriram capital desde 2020, 
entre os 20 piores desem-
penhos apenas 6 empresas 
são do setor de tecnolo-
gia, o que leva o analista 
CNPI Ricardo Schweitzer 
a acreditar que o problema 
não seja uma bolha especí-
fica do setor tech e sim um 
movimento do mercado de 
separar o joio do trigo, pe-

nalizando companhias que 
abriram capital muito in-
fladas e com fundamentos 
ruins.

“Poderíamos também fa-
lar de uma bolha ESG, ou 
uma bolha da construção 
civil. O problema não são 
as techs e sim os valuation 
esquisitos com que certas 
companhias abriram capi-
tal”, defende. Schweitzer 
não descarta que nesse 
grupo teve muitas compan-
hias que se venderam como 
techs, mas na realidade se 
encaixavam muito bem em 
outros setores.

Das 14 empresas clas-
sificadas como tech entre 
os IPOs recentes, o anal-
ista enxerga apenas cinco 
como verdadeiras empre-
sas de tecnologia. Segundo 
ele, o investidor precisa ter 
um olhar crítico de como 
a empresa ganha dinheiro, 
afinal “vender produtos pa-
ra o consumidor por meio 
de canais digitais não torna 
uma empresa tech”, aponta 
Schweitzer.

Sangue na rua

A visão de Carlos Her-
rera, analista da Condor 
Insider, é semelhante. Mais 
do que uma bolha das techs, 
ele acredita que houve o 
surgimento de uma bolha 
das novidades, que incluiu 
além de empresas de tec-

nologia, e-commerce, ESG, 
fazendo com que muitas 
companhias em estágio pré-
operacional levantem uma 
grande quantidade de din-
heiro no mercado de capi-
tais. “Essas empresas não 
deveriam ter feito IPO e 
sim procurado recursos em 
um venture capital ou via 
private equity”, afirma.

Ele exemplifica citando 
uma companhia, que acu-
mulou queda forte desde 
sua estreia e que se vendeu 
como tecnológica, mas de-
pois tentou migrar para a 
venda física.

Segundo Herrera, muitos 
papéis que apresentaram 
narrativas sem fundamen-
tos e saíram extremamente 
caros no IPO ainda têm 
muito espaço para andar. 
“Se tem uma bolha, ela ai-
nda não estourou, pode ter 
muito mais sangue na rua, 
com os papéis recuando 
50% ou mais”, cita.

Bolha pontocom x bolha tech

Em tempos de otimismo 
generalizado, liquidez nos 
mercados e juros baixos, é 
inevitável lembrar da bolha 

pontocom, quando mais 
de 500 empresas norte-
americanas que prestavam 
serviços de internet que-
braram. O incidente iniciou 
na década dos anos 90 e es-
tourou em 2000.

Para Herrera, as princi-
pais semelhanças do mo-
mento atual com a bolha 
pontocom era a sensação 

de novidade. Enquanto 
na época das pontocom o 
movimento ficou por al-
guns anos com mudanças 
tecnológicas, no Brasil, o 
movimento tech foi propi-
ciado pela pandemia, com 
as pessoas acreditando que 
tudo se tornaria digital. “A 
onda tech chegou por aqui 
20 anos depois”, afirma.

Outra semelhança é o 
cenário macroeconômico 
favorável, com taxas de ju-
ros baixas e liquidez abun-
dante, que levou muitas 
empresas a abrirem capital, 
embora muitas delas não 
tinham um grau de ma-
turidade adequado. Eis que 
surge a primeira diferença: 
enquanto nos EUA o setor 
tech estava bem represen-
tado, no Brasil este ainda 
é sub-representado com 

poucas companhias que de 
fato tenham um DNA tec-
nológico. “Os IPOs techs 
foram uma mistura entre a 
fome e a vontade de com-
er”, reforça Herrera.

Cautela com múltiplos

Felipe Fernandes, chefe 
de análise da Flip Investi-
mentos, concorda com isso 
e cita que durante a bolha 
pontocom qualquer empre-
sa ligada à internet enxer-
gou no mercado de capitais 
uma forma de ganhar din-
heiro fácil. “Muitas vezes 
eram projetos, sem planos 
de negócios sólidos, que 
conseguiam o dinheiro do 
investidor por estar em um 
cenário de menor aversão 
ao risco”, lembra ele.

Outra semelhança foram 
os valuations inimagináveis, 
com companhias cujos 
valores estavam extrema-
mente inflados, conflito 
que se repete até hoje. De 
acordo com João Abdouni, 
especialista de investimen-
tos da Inversa, muitos IPOs 
recentes chegaram ao mer-
cado com múltiplos de 50 
até 100 vezes preço/lucro 
(P/L). “O investidor preci-
sa olhar com cautela tudo o 
que seja maior a 20 vezes”, 
alerta.

Esta questão de valuation 
inflado também foi muito 
comum nos anos 2000. Se-

gundo Herrera, ninguém 
questionava a metodologia 
dessa precificação, e em 
99% dos casos os argumen-
tos utilizados para justifi-
car as bolhas pontocom se 
repetem atualmente. “Pa-
rece um xerox de relatórios 
e prospectos”, defende ele.

Neste contexto, Sch-
weitzer alerta o investidor 
para ter cuidado com as 
promessas de crescimento 
faraônico, companhias que 
decidem abrir capital prom-
etendo um crescimento ex-
traordinário e com um valu-
ation nas alturas. “O risco 
de execução é elevado”, ci-
ta. Muitas vezes a ação não 
anda, porque já precificou 
na sua abertura este cresci-
mento futuro.

Embora a bolha ponto-
com tenha provocado uma 
grande marca nos merca-
dos americanos, Abdouni 
destaca que se uma bolha 
estourasse no Brasil hoje o 
golpe seria mais leve. Isso 
porque as principais ações 
do índice Ibovespa ainda 
são as tradicionais – Petro-
bras, Vale, Itaú, Brades-
co, B3, Ambev e até JBS. 
“O efeito não seria tão 
traumático quanto a ponto-
com, e nem todas as empre-
sas techs devem sofrer em 
bloco”, destaca.

Enquanto o joio é sepa-
rado do trigo, será que a 
Squadra acertou em cheio?
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