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Devem ser pautados pela suavidade,  
pelo perfil mais acolhedor.  
Por Míriam Aguiar, página 4

EMPRESAS E A 
VACINAÇÃO
Como medida extrema, podem dispensar 
os empregados por justa causa?  
Por Luis Henrique Borrozzino, página 2

HORA DE
RECOMEÇAR
Construção de agenda positiva depende 
da integração dos atores envolvidos.  
Por Aldo Gonçalves, página 2

Pandemia 
contribuiu para 
aumento de 
desigualdades

A pandemia aumentou as de-
sigualdades sociais e impactou 
diretamente a vida das crianças, 
principalmente as que vivem em 
situação de vulnerabilidade. É o 
que mostra o levantamento feito 
a partir de microdados da Pnad 
Contínua, do IBGE, pelo eco-
nomista Naercio Menezes Filho, 
pesquisador do Centro de Ges-
tão e Políticas Públicas do Insper 
e membro do comitê científico 
do Núcleo Ciência Pela Infância 
(NCPI). Os dados foram apresen-
tados durante o IX Simpósio In-
ternacional de Desenvolvimento 
da Primeira Infância.

Segundo o estudo, o desem-
prego afetou muito mais os pais 
com menor escolaridade e as fa-
mílias negras, indígenas e pardas. 
Em 2020, cerca de 57% dos pais 
menos escolarizados trabalhavam, 
contra quase 73% entre os mais 
graduados. Já a taxa de ocupação 
para pais de famílias com crianças 
de zero a seis anos caiu 12% entre 
pretos, pardos e indígenas, contra 
7% para pais brancos e amarelos.

O impacto da pandemia nos di-
ferentes recortes racial e educação 
se reflete também no ensino à dis-
tância. Crianças com famílias com 
menos educação tiveram menos 
atividades escolares feitas em casa 
do que as com escolaridade maior 
(83% contra 87%).

Já sobre economia, um levan-
tamento feito pelo pesquisador 
mostra que programas de com-
plemento de renda, como o Bolsa 
Família, não são suficientes para 
tirar as famílias vulneráveis da si-
tuação de pobreza.

Pedalada nos precatórios 
pressionará os juros
Instituição do Senado alerta para passivo exponencial

De acordo com a Institui-
ção Fiscal Independente 
(IFI) do Senado, com li-

mite de gastos anuais com preca-
tórios pelo valor de 2016 (corrigi-
do pela inflação acumulada em 12 
meses até junho do ano anterior), 
como previsto no texto substitu-
tivo da PEC 23/2021, haverá fol-
ga de R$ 48,6 bilhões no Teto de 
Gastos Públicos em 2022.

De um total de R$ 89,1 bilhões 
de precatórios pendentes, o go-
verno pagaria R$ 40,5 bilhões 
no ano que vem. Os valores dos 
precatórios a receber poderão ser 
usados para comprar imóveis, qui-
tar dívida ativa, adquirir ações de 
empresas públicas e amortizar dí-
vidas, ressalta a IFI.

Precatórios são dívidas da 
União reconhecidas pela Justiça, 
boa parte delas a serem pagas a es-
tados e municípios. Um pedido de 
vista adiou a votação da matéria 
na Comissão Especial da Câmara 
para 19 de outubro, às 14h. Para 
a IFI, o represamento de precató-
rios poderá trazer problemas para 
o país.

“A postergação de parte rele-
vante das despesas com preca-
tórios pode ensejar discussões 
sobre outros gastos obrigató-
rios, como os previdenciários e 
de pessoal. As sentenças judi-
ciais, especialmente no âmbito 
federal, sempre foram tomadas 
como gastos primários obriga-
tórios, que devem ser pagos à 

vista. O limite ora proposto, na 
prática, levará à criação de um 
passivo com tendência exponen-
cial de crescimento, a depender 
dos novos fluxos de precatórios 
a partir de 2023”, diz a nota téc-
nica, segundo a Agência Senado.

A instituição também avalia 
que, ao permitir parcelamen-
to de dívidas previdenciárias, 
novidade trazida pelo substi-
tutivo, a medida poderá causar 
impacto negativo nas contas 
dos municípios. Na avaliação 
da IFI, o texto substitutivo da 
PEC altera o Teto de Gastos, 
o que pode aumentar a percep-
ção de risco dos investidores e 
aumento dos juros e da dívida 
pública.

Empréstimos a taxas fixas ameaçam 
ganhos dos bancos, afirma Fitch
Juros em alta afetam margens de lucro

As altas taxas de juros e a 
elevada inflação devem 
pressionar os spreads e os 

lucros dos bancos brasileiros, mas 
esses desafios devem ser adminis-
tráveis, dados os níveis de capital 
e liquidez do sistema bancário, os 
prudentes padrões de subscrição e 
as elevadas provisões já constituí-
das. A afirmação está em relatório 
publicado nesta sexta-feira pela 
Fitch Ratings.

Em função das hipotecas e de 
outros empréstimos de longo pra-
zo, os bancos brasileiros apresen-
tam um descasamento estrutural 

natural de longo prazo entre ati-
vos e passivos, fazendo com que 
os custos de financiamento sejam 
reprecificados mais rapidamente 
do que os rendimentos recebidos 
pelos ativos de longo prazo.

A incompatibilidade de ativos e 
passivos é mais evidente em tem-
pos de aumento de juros, já que 
os custos de captação geralmente 
são indexados a taxas variáveis, ao 
contrário dos empréstimos, nos 
quais as taxas são fixas. A Fitch 
estima que 87% dos US$ 800 bi-
lhões em empréstimos do sistema 
bancário têm taxa fixa, com os 

13% restantes, flutuantes.
O endividamento das famílias 

no Brasil era de 59,9% em junho, 
o maior desde que o Banco Cen-
tral começou a monitorar o indi-
cador em 2005, com pagamentos 
de empréstimos residenciais con-
sumindo 37,1% da renda dispo-
nível. “No entanto, as tendências 
gerais de qualidade de crédito em 
empréstimos de varejo (que repre-
sentam quase 60% do crédito total 
do sistema), devem permanecer 
administráveis, dados os padrões 
conservadores de subscrição dos 
bancos”, prevê a Fitch. Página 8

Inflação bate 
recorde em 
setembro e
vai a 2 dígitos

Como o Monitor Mercantil 
antecipou há três meses, a infla-
ção oficial passou dos 2 dígitos. 
O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do 
IBGE, teve alta de 1,16% em se-
tembro, a maior para o mês desde 
1994. Com isso, o indicador acu-
mula altas de 6,90% no ano e de 
10,25% nos últimos 12 meses.

Oito dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados subi-
ram em setembro, com destaque 
para habitação (2,56%), por conta 
de energia elétrica. Os preços do 
gás de botijão (3,91%) e da gasoli-
na (2,32%) também pesaram.

E a Petrobras anunciou novo 
reajuste para gasolina e gás de 
cozinha, de 7,2% a partir deste 
sábado. Segundo a companhia, 
o preço da gasolina na saída das 
refinarias passará a ser, em média, 
de R$ 2,18 por litro. Página 3 e 
Três Perguntas, página 5

Conama acaba 
com limites de 
emissões em 
plataformas

O Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama) liberou os li-
mites de emissão de gases de gera-
dores de energia elétrica em plata-
formas marítimas de produção de 
petróleo, em reunião convocada 
em regime de urgência para esta 
quinta-feira (7).

A revisão da resolução 
382/2016, aprovada por unani-
midade, elimina na prática quais-
quer limites normativos para as 
emissões de poluentes atmosfé-
ricos, alerta a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP). Original-
mente, a reunião ocorreria em 
dezembro, mas foi antecipada. 
O pleito é de interesse da in-
dústria de óleo e teve apoio do 
Instituto Brasileiro do Petróleo 
(IBP) e da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), de acor-
do com a entidade.

“O açodamento desse proces-
so é gritante. Um assunto de tal 
importância foi aprovado sem 
qualquer outra visão que não a 
dos proponentes”, destaca Fátima 
Borghi, procuradora regional da 
República representante do Mi-
nistério Público Federal no Cona-
ma. “Não há limite, não tem o que 
fiscalizar”.

Financiamento imobiliário apresenta descasamento entre ativos e passivos
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Por Aldo Gonçalves

Apesar de acumular 
sucessivos resultados 
negativos nas vendas, 

o comércio do Rio de Janeiro 
começa, timidamente, a enxer-
gar alguma melhora. Com a 
aproximação do Dia das Crian-
ças, da Black Friday e do Na-
tal, data mais importante para 
o varejo, que pode representar 
cerca de 30% ou mais do fa-
turamento anual para vários 
segmentos, o comércio carioca 
aposta no crescimento das ven-
das para fechar bem o ano.

Pesquisas recentes, realiza-
das pelo CDLRio e pelo Sindi-
lojasRio, mostram que, mesmo 
ainda diante de um cenário de 
muitas incertezas, a maioria 
dos comerciantes está otimis-
ta em relação ao aumento das 
vendas. Do pequeno lojista às 
grandes redes de varejo, estão 
todos preparados para tentar 
aproveitar o período, com lan-
çamentos e promoções que 
conquistem o cliente.

No entanto, com inflação 
em alta, índices de desempre-
go e de informalidade eleva-
dos e violência crescente, es-
tas expectativas poderão ser 
frustradas, se não houver real 
empenho do Poder Público em 

proteger e estimular o comér-
cio formal, combatendo, de 
fato, os velhos problemas que 
tanto afetam o setor: o comér-
cio ilegal, abastecido pelo rou-
bo de cargas, contrabando e 
pirataria, e a desordem urbana.

Além de cobrar medidas efeti-
vas para coibir o comércio ilegal 
e a desordem, o SindilojasRio 
e o CDLRio, ao lado de outras 
entidades representativas do co-
mércio de bens e serviços, têm 
participado ativamente de vários 
fóruns de discussão, reuniões e 
audiências públicas, propondo 
ações e mudanças que podem 
alavancar um novo ciclo de de-
senvolvimento social e econômi-
co no Rio de Janeiro. Exemplo 
disso é a série de reuniões reali-
zadas nos últimos meses, visan-
do à revitalização do Centro, 
que tem discutido, entre outras 
ideias, a criação de um hub digi-
tal na região.

Em outras frentes, estamos 
lutando para que a reforma tri-
butária efetivamente contem-
ple as demandas do setor pro-

dutivo. Tributos e burocracia 
em excesso penalizam o setor 
produtivo, os consumidores, e 
geram insegurança jurídica.

Também estamos apoiando 
o PL 1.026/21, em tramitação 
na Câmara dos Deputados, que 
muda o índice utilizado para o 
reajuste de aluguéis do IGP-M 
para o IPCA. Neste mesmo 
sentido, integramos ações no 
Supremo Tribunal Federal, em 
busca de uma decisão jurídica 
favorável para que o reajuste 
dos aluguéis acompanhe de 
forma coerente a escala infla-
cionária do país e traga mais 
equilíbrio às negociações.

A construção de uma agenda 
positiva, seja para o país, seja 
para o Rio de Janeiro, depende 
da integração dos atores envol-
vidos, das diferentes esferas do 
poder público e do setor pro-
dutivo. Depende da disposição 
para superar diferenças em 
prol das mudanças que tanto 
almejamos, para retomarmos o 
caminho do crescimento eco-
nômico com justiça social.

As dificuldades são muitas, 
mas acreditamos que, com tra-
balho, diálogo e união, é possí-
vel vencê-las. É hora de reco-
meçar.

Aldo Gonçalves é presidente do 
SindilojasRio e do CDLRio.
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Hora de recomeçar As empresas podem solicitar 
a carteira de vacinação?

Mais que abuso, um crime

Por Luis Henrique 
Borrozzino

Os arts. 157 e 158 da CLT, 
bem com a Norma Regula-
mentadora 1 (NR1), preve-

em que a saúde dos trabalhadores, no 
que tange aos riscos ambientais de tra-
balho, é de responsabilidade do em-
pregador. Logo, todas as medidas que 
forem adotadas para controlar e elimi-
nar os riscos de contaminação como 
o uso de máscara, higienização das 
mãos e equipamentos que utilizam, 
orientações quanto ao distanciamento 
social e até mesmo o pedido da car-
teira de vacinação são extremamente 
importantes.

Até porque, vale lembrar que a Co-
vid-19 pode ser considerada doença 
ocupacional e gerar um ônus signi-
ficativo para a empresa, como uma 
eventual estabilidade provisória do 
empregado. De qualquer modo, como 
também é sabido, jamais enfrentamos 
uma situação análoga e, diante da atu-
alidade do assunto, são poucos os jul-
gados sobre esse tema.

A despeito disso, o Ministério Pú-
blico do Trabalho, por meio de seu 
Grupo de Trabalho Nacional, publi-
cou o “Guia Técnico Interno do MPT 
sobre Vacinação da Covid-19”, onde 
destacou:

“Quanto aos empregados rurais 
e profissionais de saúde, há normas 
prevendo a compulsoriedade da vaci-
nação em face de outros riscos bioló-
gicos, seja por meio do custeio pelo 
empregador (NR 32), seja por meio 
da possibilidade de acesso aos órgãos 
de saúde que promovem a vacinação 
(NR 31).”

Tal exigência (sobre a vacina da Co-
vid), no entanto, deve estar no PCM-
SO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) da empresa.

No que tange à recusa dos funcio-
nários a se imunizarem, o MPT dis-
põe que a empresa não deve penalizar 
seu colaborador sem antes prestar as 
orientações e informações necessárias 
sobre a importância da imunização 
coletiva:

“Nesse contexto, se houver recusa 
injustificada do empregado à vacina-
ção, pode-se caracterizar ato faltoso, 
nos termos da legislação. Todavia, a 
empresa não deve utilizar, de imedia-
to, a pena máxima ou qualquer outra 
penalidade, sem antes informar ao tra-
balhador sobre os benefícios da vaci-
na e a importância da vacinação coleti-
va, além de propiciar-lhe atendimento 
médico, com esclarecimentos sobre a 
eficácia e segurança do imunizante.”

Isso, sob o fundamento de que 
a vacinação individual acaba sendo 
pressuposto essencial para a imuniza-
ção coletiva e controle da pandemia 
e, desde que o funcionário tenha sido 
devidamente informados sobre seus 

benefícios, a rigor, não poderia se ne-
gar a ser vacinado.

Logo, em prol da coletividade e, na 
tentativa de disseminação da doença, 
o entendimento que vem se pacifican-
do na retomada do trabalho presencial 
é de que as empresas estão autorizadas 
a solicitarem que seus funcionários se-
jam imunizados e que demonstrem 
suas carteiras de vacinação.

Caso algum colaborador não queira 
ser imunizado sem justificativa plausí-
vel, a sugestão, na linha das orienta-
ções do MPT é que a empresa o in-
forme e oriente (formalmente) sobre 
os benefícios da vacinação individual 
em prol de toda sociedade, colhendo 
sua assinatura. Mantida a posição, a 
empresa poderá adverti-lo e, excep-
cionalmente, até mesmo dispensá-lo 
por justa causa.

E esse foi o entendimento do TRT2, 
que ratificou a decisão de primeira ins-
tância e manteve a demissão por justa 
causa de uma auxiliar de limpeza que 
atuava em um Hospital e se recusou a 
ser imunizada contra a Covid-19, sob 
o seguinte argumento:

“Considerando a gravidade e a 
amplitude da pandemia, resta paten-
te que se revelou inadequada a re-
cusa da empregada, que trabalha em 
ambiente hospitalar, em se submeter 
ao protocolo de vacinação previsto 
em norma nacional de imunização, e 
referendado pela Organização Mun-
dial da Saúde.”

A título de informação, o hospital 
comprovou nos autos a realização 
de campanhas sobre a gravidade da 
situação e a importância da vacina-
ção, sobretudo aos que trabalham na 
área da saúde e em ambiente hos-
pitalar, tendo apresentado diversas 
advertências que foram aplicadas na 
trabalhadora.

A magistrada de primeira instância, 
por sua vez, defendeu que a saúde e 
proteção de todos os trabalhadores 
se sobrepõem ao direito individual da 
trabalhadora que, ainda, sequer apre-
sentou qualquer justificativa médica 
para defender sua posição:

“A necessidade de promover e 
proteger a saúde de todos os tra-
balhadores e pacientes do hospital, 
bem como de toda a população, de-
ve se sobrepor ao direito individual 
da autora em se abster de cumprir a 
obrigação de ser vacinada”, comple-
tou a magistrada.

Portanto, não há dúvidas de que o 
direito coletivo se sobrepõe ao indi-
vidual e que, é lícito que as empresas 
exijam que seus colaboradores sejam 
imunizados e continuem adotando to-
dos os cuidados necessários para evi-
tarem a disseminação da Covid-19.

Luis Henrique Borrozzino é sócio do escritório 
Miglioli e Bianchi Advogados e membro efetivo da 
Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP.

Por Marcos Espínola

Com a Covid-19, tudo 
mudou. De 2020 pra 
cá, os nervos de toda 

a sociedade ficaram a flora da 
pele. Medo de contaminação, 
solidão, da morte. Foram mui-
tos os sentimentos diante de 
um noticiário diário que con-
tabiliza o número crescente de 
óbitos, sofrimento de famílias 
inteiras, uma crise sanitária e de 
saúde sem precedentes no últi-
mo século. Um clima realmente 
desfavorável para o psicológico 
de todos nós.

No entanto, quando se pen-
sa que nada pode piorar, de 
forma absurda e inexplicável, 
um cidadão agride uma ciclista 
numa das maiores aberrações 
já vistas nos últimos tempos. 
Mais do que um abuso, a ati-
tude foi horrenda, criminosa e 
merece todos os rigores puni-
tivos.

A misoginia tem sido muito 
discutida nos últimos tempos. 
E espera-se que a discussão 

avance cada vez mais, pois 
gestos inaceitáveis como este 
devem ser rigorosamente puni-
dos e rechaçados da sociedade. 
Não se trata de um abuso sexu-
al, com o gesto de passar a mão 
nas nádegas da moça, mas a ta-
manha falta de respeito com a 
mulher, uma aversão histórica 
e que passa a ser o ponto chave 
nessa história.

Aonde estamos e aonde que-
remos chegar, vendo, em pleno 
século 21, um homem agir as-
sim, com desprezo a uma mu-
lher indefesa que pedalava sem 
sequer imaginar que alguém 
seria capaz de um disparate 
desse? Uma agressão que po-
deria ter tido consequências 
drásticas, como a morte da ci-
clista que caiu, tendo, graças a 
Deus, escoriações sem nenhu-
ma lesão grave, considerando 
o físico, pois o psicológico foi 
gravemente violado.

A violência doméstica contra 
mulher está atingindo números 
absurdos e ganhando as ruas. 
Não são poucos os flagrantes 

por câmeras de residências e 
comércios, de homens socan-
do namoradas ou cônjuges 
sem a menor piedade.

Definitivamente, não é abuso. 
É um vício de tratar a mulher 
como inferior. Um desrespei-
to gratuito. Agressão covarde, 
confiança na impunidade.

Não… não é assédio. Esse 
cidadão cometeu o crime de 
importunação sexual e lesão 
corporal que, repito, poderia 
ter culminado numa tragédia 
muito maior.

Para muitos, infelizmente, 
o tema ainda é discutível, pois 
num estado democrático de 
direito, todos têm o direito a 
defesa; porém, como cidadão, 
fica difícil enxergar qualquer 
razoabilidade numa atitude la-
mentável como essa, cuja a fi-
gura feminina, mais uma vez, 
foi um alvo fácil, indefeso e 
vítima de uma violência injus-
tificável.

Marcos Espínola é advogado criminalista e 
especialista em segurança pública.
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Bolsonaro invade TV Brasil

De agosto de 2020 a julho de 2021, a transmissão 
da TV Brasil, canal do Estado brasileiro, foi inter-

rompida 208 vezes para a entrada ao vivo de eventos com 
o presidente Jair Bolsonaro. “É mais do que um evento 
a cada dois dias”, relata o Dossiê da Censura na Empresa 
Brasil de Comunicação – EBC (outubro 2021), realizado pela 
Comissão de Empregados da EBC, Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj) e mais 3 entidades.

Uma das transmissões mais marcantes foi a do jogo 
beneficente “Natal Sem Fome”, em 28 de dezembro de 
2020, quando ambos os times se esforçaram para Bolson-
aro fazer um gol, e ele caiu de cara na grama após marcar.

Conselhos na mira

Não é só o Conselho Federal de Medicina que anda 
sob escrutínio público. O Conselho Regional de Engen-
haria e Agronomia de SP (Crea-SP) foi denunciado no 
Tribunal de Contas da União (TCU) sobre “pretensas 
irregularidades havidas no Chamamento Público 1/2020”, 
aquisição e construção de imóvel, mediante permuta de 
imóveis de propriedade do Conselho, para instalação da 
sede da entidade (Processo: 008.435/2021-9).

O TCU deferiu o pedido de medida cautelar, por 
entender que deveria ser realizada licitação. Com base na 
avaliação dos imóveis, a possível contratação envolveria “o 
considerável montante de R$ 198.351.000,00.”

Doente e desgovernado

Pandemia e pandemônio – Relatos indignados de um Brasil doente e 
desgovernado (Batel) é o novo livro de Ricardo Cravo Albin. A 
obra reúne 46 crônicas publicadas semanalmente ao longo de 
2020 sobre a pandemia, registrando os descalabros do governo 
brasileiro, principalmente seu presidente, no enfrentamento do 
problema. Textos de apresentação da escritora Nélida Piñon e 
dos cientistas Margareth Dalcolmo e Jerson Lima.

Não existe corrupção na direita

Guaidó foi pego transferindo lucro de empresa venezu-
elana situada na Colômbia para uma companhia no Panamá, 
paraíso fiscal. A empresa, confiscada pelo governo colombia-
no aos venezuelanos, está à beira da falência. Fosse Maduro, a 
mídia chancelaria: desvio de recursos públicos.

Rápidas

O publicitário Bruno Aguilera, coordenador de Marketing 
da Finch e da Mandaliti, falará sobre Tecnologia e Comuni-
cação, dia 22, às 10h, na Facha *** A FGV Direito Rio lança 
o livro Temas em Direito e Economia do Trabalho, coordenado 
pelos professores Armando Castelar Pinheiro, Antônio 
José Maristrello Porto e Patrícia Sampaio. Pode ser baixado 
gratuitamente em direitorio.fgv.br/conhecimento/temas-em-
direito-e-economia-do-trabalho *** A 2ª edição do Concrete 
Show Xperience (CSX) acontecerá de 26 a 28 de outubro, 
em formato digital. Inscrições: concreteshow.e-event.com.
br *** Está aberta a venda de ingressos para a Expo Fran-
chising ABF Rio (11 a 13 de novembro), que volta a ser 
realizada presencialmente depois de 2 anos: bit.ly/ingressos-
expofranchisingabfrio2021 *** A FGV Transportes, em 
parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABCOMM), está desenvolvendo o Índice de Qualidade da 
Logística do E-commerce (IQLE), para avaliar como o cli-
ente vê a qualidade da entrega das compras pela internet *** 
Feliz Dia de N.S. Aparecida *** A coluna dá um descanso a 
seus leitores e voltará só em novembro.

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

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S.A.
CNPJ/MF 05.063.249/0001-60 - NIRE 33.3.0028722-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa de Transmissão do 
Alto Uruguai S.A. (“ETAU” ou “Companhia”) para se reunirem em assembleia 
geral extraordinária a ser realizada em 18 de outubro de 2021, às 11:00h, 
na sede da Companhia, localizada na Praça Quinze de Novembro, 20, 6º 
andar, Sala 602 (parte), Centro, no Rio de Janeiro – RJ, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Contratação de serviço de operação e manutenção 
(“O&M”). Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2021. Erik da Costa Breyer - 
Presidente do Conselho de Administração; Marco Antônio Resende Fa-
ria - Diretor Geral e Financeiro; Marcelo Dias Loichate - Diretor Técnico.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma das disposições legais e estatutárias, fica convocada a filiada e
vinculada, que se encontre em dia com suas obrigações junto a FLOAERJ,
a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 05 de
novembro de 2021, às 10h em primeira convocação com a maioria dos
filiados ou às 10h30min com qualquer número, na cidade do Rio de Janeiro
– RJ, Rua Bibiano Pereira da Rocha, 2, Flamengo, para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: 1) Eleição e posse do Presidente e Vice e do
Conselho Fiscal da FLOAERJ. Despacho: Fica nomeada a Comissão Eleito-
ral nos termos do Art. 76 do Estatuto Social da FLOAERJ composta pelo
Senhor Gilberto Arbues Ribeiro representante da ARBUES – Associação
Projeto Recomeçar, Senhor Carlos Nazareno da Rosa Maia representante
Academia Marques Gym LTDA e o Senhor Carlos André Pederneiras de
Castro representante legal da Academia Pederneiras EIRELI.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021
Carlos Magno Barros da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA NACIONAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

De conformidade com o Artigo 30 do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira,
ficam convocados os membros da Assembleia Nacional da CVB para reu-
nião ordinária a ser realizada no Salão Nobre da Entidade, localizado em
sua sede, Praça Cruz Vermelha, 10, no dia 30 de outubro de 2021,
sábado, às 8:30h em primeira convocação e às 9:00h em segunda convo-
cação com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1. Ratificação de decisões da Junta de Governo Nacional.
2. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. 3. Art. 28, II: Eleição de
membros para a AN. 4. Art. 29, I, alínea “a”: Eleição da nova Diretoria
Nacional. 5. Art. 29, I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”: Preenchimento das
vagas das Comissões Nacionais e Junta de Governo Nacional. 6. Art. 29,
VIII: Aprovação das prestações de contas dos anos 2019 e 2020. 7. Art.
29, VII: Deliberação sobre o orçamento anual da CVB para 2022. 8. Art. 29,
VI: Aprovação dos Relatórios de Atividades dos anos 2019 e 2020. 9. Art.
29, V: Aprovação do Plano Nacional/ Planejamento Estratégico da Institui-
ção. 10. Aprovação do Programa de Reestruturação da CVB. 11. Assuntos
Gerais. Informamos que, conforme o Decreto Municipal nº 49.335/2021, em
vigor na cidade do Rio de Janeiro, será obrigatória a apresentação do
comprovante de vacinação contra a COVID-19 de todos os participantes
da Assembleia. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2021.

Júlio Cals de Alencar
Presidente Nacional

S/A EDITORA TRIBUNA DA IMPRENSA
CNPJ N.º 33.556.697/0001-30 / Nire n.º 33.3000870-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O senhor Presidente em conformidade ao Estatuto da S/A EDITORA TRIBUNA
DA IMPRENSA, convoca seus acionistas para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1. Eleição do seu Presidente; do Diretor Administrativo e
Conselho Fiscal no triênio 2021/2024 e 2. Assuntos Gerais a realizar-se na
Rua do Lavradio, 98, nesta cidade, no dia 25 de Outubro de 2021, às 09:00
horas em primeira chamada e em segunda chamada as 10:00 horas, encer-
rando a reunião às 18:00 horas. Ordem do Dia: 1- Eleição dos titulares dos
cargos dos componentes do órgão de Presidência, Administração e Conse-
lho Fiscal;2- Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 09 de Outubro de 2021.

S/A Editora Tribuna da Imprensa

Inflação anualizada chega a dois dígitos 
Dos nove grupos de produtos e serviços só um subiu em setembro

Estagnação econô-
mica, baixo cresci-
mento e juros altos 

são alguns dos efeitos da 
alta da inflação. Em setem-
bro, a inflação teve alta de 
1,16%, a maior para o mês 
desde 1994, quando o índi-
ce foi de 1,53%. Com isso, 
o indicador acumula altas 
de 6,90% no ano e chega a 
ser medida com dois dígi-
tos ao atingir 10,25% nos 
últimos 12 meses, acima 
do registrado nos 12 me-
ses imediatamente anterio-
res (9,68%). Em setembro 
de 2020, a variação mensal 
foi de 0,64%. Os dados são 
do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado nesta 
sexta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Oito dos nove grupos 
de produtos e serviços pes-
quisados subiram em se-
tembro, com destaque para 
habitação (2,56%), que foi 
puxado pelo aumento de 
6,47% na conta de ener-
gia elétrica. Em setembro, 
passou a valer a bandeira 
tarifária “escassez hídrica”, 
que acrescenta R$ 14,20 
na conta de luz a cada 100 
kWh consumidos. No mês 
anterior, vigorou a bandei-
ra vermelha patamar 2, em 
que o acréscimo é menor, 
R$ 9,49. Além disso, houve 
reajustes tarifários em Be-
lém, Vitória e São Luís.

“Essa bandeira foi aciona-
da por conta da crise hídrica. 
A falta de chuvas tem preju-
dicado os reservatórios das 
usinas hidrelétricas, que são 
a principal fonte de energia 
elétrica no país. Com isso, foi 
necessário acionar as terme-

létricas, que têm um custo 
maior de geração de energia. 
Assim, a energia elétrica teve 
de longe o maior impacto 
individual no índice no mês, 
com 0,31 ponto percentual, 
acumulando alta de 28,82% 
em 12 meses”, explica o ge-
rente do IPCA, Pedro Kisla-
nov.

Queda do poder de compra

“A alta nos preços dos 
combustíveis continua a 
destruir o poder de compra 
do trabalhador, puxando 
para cima os custos de itens 
essenciais como alimentos 
e transportes. Enquanto 
a equivocada política de 
preço de paridade de im-
portação (PPI) praticada 
pela gestão da Petrobras 
não mudar, a escalada da 
inflação será cada vez mais 
elevada”. A afirmação é do 
coordenador-geral da Fede-
ração Única dos Petrolei-
ros (FUP), Deyvid Bacelar, 
ao comentar o Índice de 
1,16% em setembro

“Em todas as compa-
rações o quadro é desola-
dor”, constata Bacelar. Foi 
a maior taxa para meses de 
setembro desde o início do 
Plano Real, em 1994. No 
ano, a inflação acumulou 
6,9%; em 12 meses a taxa 
é de 10,25% - é a primeira 
vez em mais de cinco anos 
que a taxa anual atinge dois 
dígitos. Os combustíveis 
continuaram a subir em se-
tembro, segundo o IPCA, 
puxados pelas altas da ga-
solina (2,32%) e do etanol 
(3,79%). Além disso, o gás 
veicular (0,68%) e o óleo 
diesel (0,67%) também fica-
ram mais caros.

Mais aumento da Petrobras
A Petrobras realizará ajus-

te no preço do GLP para as 
distribuidoras. A partir deste 
sábado, o preço médio de 
venda do GLP passará de 
R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, 
equivalente a R$ 50,15 por 
13kg, refletindo reajuste mé-
dio de R$ 0,26 por kg. Para a 
gasolina A, o preço médio de 
venda da Petrobras, para as 
distribuidoras, passará de R$ 
2,78 para R$ 2,98 por litro, 
refletindo reajuste médio de 
R$ 0,20 por litro.

Considerando a mistura 
obrigatória de 27% de eta-
nol anidro e 73% de gasoli-
na A para a composição da 
gasolina comercializada nos 
postos, a parcela da Petro-
bras no preço da gasolina 
na bomba passará a ser de 

R$ 2,18 por litro em média. 
Uma variação de R$ 0,15 
por litro.

“Esses ajustes são impor-
tantes para garantir que o 
mercado siga sendo suprido 
em bases econômicas e sem 
riscos de desabastecimento 
pelos diferentes atores res-
ponsáveis pelo atendimento 
às diversas regiões brasilei-
ras: distribuidores, importa-
dores e outros produtores, 
além da Petrobras. E refle-
tem parte da elevação nos 
patamares internacionais de 
preços de petróleo, impac-
tados pela oferta limitada 
frente ao crescimento da 
demanda mundial, e da taxa 
de câmbio, dado o fortaleci-
mento do dólar em âmbito 
global”, justificou a estatal.

No mês de setembro, 
os combustíveis pesaram 
7,26% na composição do 
índice geral. Os preços do 
gás de botijão subiram ain-
da mais no mês passado 
(3,91%) e acumulam alta 
de 34,67% nos últimos 12 
meses, penalizando, sobre-
tudo, a população de baixa 
renda, obrigada a substituir 
o gás pela lenha, para cozi-
nhar. O economista do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos, subseção FUP 
(Dieese/FUP), Cloviomar 
Cararine, destaca a disse-
minação dos reajustes nos 
preços dos derivados nos 
outros preços: 

“Os aumentos no diesel 
e no gás de cozinha têm in-
fluenciado demais produtos, 
seja na cadeia de produção 

ou no transporte. A gasolina 
e o etanol afetam também, 
de forma mais direta, os 
trabalhadores de aplicativo, 
reduzindo sua renda”. So-
mente neste ano, em nove 
meses, o preço da gasolina 
nas refinarias da Petrobras 
sofreu 10 reajustes de alta. 
No mesmo período, os va-
lores do diesel e do gás de 
cozinha tiveram, respectiva-
mente, 12 e sete reajustes. 
Esses seguidos aumentos 
impactam diretamente na 
variação dos preços dos 
postos de revenda. Pesquisa 
da Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustível (ANP) mostra 
que, no mesmo período, a 
gasolina sofreu 23 reajustes 
em alta, número idêntico 
para o diesel; já o gás de co-
zinha subiu 24 vezes

Covid-19: 600 mil mortes em mil dias 

Do dia 17 de março 
de 2020 até esta 
sexta-feira o Bra-

sil chegou a 600.077 mor-
tos pela Covid-19, segundo 
informação divulgada pelo 
consórcio de veículos de 
imprensa. O número de in-
fectados pela doença atual-
mente atingiu a 21.893.752. 

O Brasil se torna o se-
gundo país do mundo a 
superar a marca de 600 mil 

mortes confirmadas por 
Covid-19, atrás apenas dos 
Estados Unidos. O número 
é atingido em um momento 
de arrefecimento da doença 
diante do avanço da vacina-
ção, apesar do temor pela 
propagação da variante del-
ta, considerada mais trans-
missível.

As marcas são atingidas 
em um momento em que a 
pandemia está em desace-

leração no país, com mé-
dia de mortes diárias está 
em 438, o menor número 
desde novembro do ano 
passado.

Esses resultados certa-
mente não entrarão na lista 
das comemorações de 1 mil 
dias do atual governo. O 
quadro é ainda mais grave 
se for levado em conta que 
essa tragédia está ocorrendo 
nos últimos 571 dias, pou-

co mais da metade dos dias 
comemorativos. O quadro 
humanitário adverso pode-
ria ter sido menos contun-
dente com o uso de vacinas, 
que ao longo da pandemia 
vinha sendo desestimulada 
pelo presidente da Repúbli-
ca. Segundo o portal G1, o 
Brasil ainda é o 3º país com 
a maior média diária de no-
vas mortes, atrás apenas de 
Estados Unidos e Rússia.
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Zodíaco dos 
vinhos: Peixes

Chegamos ao último signo do Zodíaco! A trama 
mitológica que envolve a criação da constelação de 

peixes é muito antiga – remonta à civilização babilônica. 
Peixes era a representação da deusa do amor, Afrodite, 
e seu filho Eros, ambos transformados em peixes, para 
escaparem do monstro Tifão (já citado em Capricórnio), 
que fora enviado por outros povos para enfrentar os 
deuses do Olimpo. Afrodite teria atado uma corda entre 
si e Eros para que não se perdessem um do outro ao se 
jogarem no rio. Assim se tem a representação dos dois 
peixes.

O planeta regente de Peixes é Netuno, o mais distante 
em relação ao Sol, com temperaturas de 200ºC negativos 
e ventos que podem atingir até 2 mil km/h. Tem ainda 
uma extensa órbita, cujo movimento de translação leva 
um tempo equivalente a 164 anos terrestres. A velocid-
ade, a temperatura, a noção de tempo do “planeta azul” 
podem ser associados, em certa medida, à imensidão do 
mundo oceânico e sua baixa luminosidade, temperatura, 
profundidade e mistério.

Dos piscianos, último signo de água, diz-se que são 
muito sensíveis, intuitivos, espiritualistas, amorosos. A 
fruição do amor é menos familial, como em Câncer, ou 
sexual, como em Escorpião; trata-se de um amor mais 
universal, inclusivo, oceânico. A urgência das demandas 
muito concretas incomoda seus nativos. Há uma enorme 
sensibilidade e facilidade de absorção das energias do 
entorno, o que os torna muito frágeis e sujeitos aos 
escapismos.

Os vinhos que podem representar Peixes devem ser 
pautados pela suavidade, pelo perfil mais acolhedor, 
que não excita nem irrita, mas acalma e podem levar à 
reflexão, à meditação. Açúcar residual mais alto ou in-
citado pelos aromas (mel, fruta), acidez menos evidente, 
taninos em baixa proporção ou já suavizados.

O vinho do primeiro decanato é de uma cepa branca 
e traz um pouco do frescor de um signo de ar, que o an-
tecede, mas está também associada ao dulçor. Essa uva 
participa de forma majoritária do corte dos vinhos bran-
cos doces de Bordeaux, França, cujos bagos são acom-
etidos da chamada “podridão nobre” – uma desidratação 
natural, provocada pela ação do fungo Botrytis cinerea. 
Este é um fungo que pode ser associado a doenças da 
umidade nos vinhedos, mas, em certas regiões, tem uma 
ação benéfica e ajuda as cepas a concentrarem açúcar, 
permitindo a produção de vinhos licorosos muito ricos. 
O vinho de Sauternes e regiões vizinhas podem usar 
Sauvignon Blanc e Muscadelle, mas Sémillon tem impor-
tante papel em sua trama aromática.

O vinho clássico pisciano é comumente chamado 
de Vinho de Meditação: o Amarone della Valpolicella. 
Produzido na região do Veneto, Itália, é uma joia rara, 
que tem um método de produção também diferenciado, 
o qual envolve a “passificação” das uvas visando à con-
centração de açúcar. Neste caso, o vinho não fica doce, 
pois é todo transformado em álcool, resultando em um 
vinho encorpado, mas muito redondo, com um bouquet 
potente e envolvente de frutas secas, tabaco, especiarias 
e até de café amargo (amaro é amargo em italiano), fruto 
do trabalho com as uvas Corvina, Rondinella e Molinara 
e na vinícola. 

Já no terceiro decanato, o vinho pisciano vai ganhan-
do, moderadamente, a energia do ariano. Dolcetto é uma 
cepa do Piemonte, Itália que faz um contraponto aos 
tânicos vinhos de guarda da região (Barolos e Barbares-
co), gerando vinhos amáveis, muito frutados, de acidez e 
taninos mais baixos.

E, assim, Peixes começa a se reconectar com as vi-
brações do mundo, da luz, da terra, subindo das profun-
dezas do oceano para emergir no primeiro decanato de 
Áries e reiniciar a sua jornada. Assim também termina a 
nossa viagem pelo universo dos humores do zodíaco e 
dos vinhos, que nos ajudam a significar e a vivenciar esse 
“negócio” mágico que é a vida.

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

vinhos. Blog: miriamaguiar.com.br/blog

Pensando em pegar um empréstimo online?
Fique de olho nessas dicas para não cair em furada!

Boletos atrasados, 
dívidas, emergên-
cias e gastos ines-

perados. Quando a vida 
financeira foge do controle 
e as contas não fecham no 
final do mês, muitas vezes é 
preciso buscar soluções por 
meio de um empréstimo 
pessoal online.

Conseguir dinheiro empres-
tado pela internet pode ser 
uma alternativa rápida e efi-
ciente para a hora do sufoco. 
Com parcelas e juros acessí-
veis, além de pouca burocracia, 
o empréstimo pessoal online é 
uma opção interessante e pode 
ajudar até mesmo quem está 
com o nome negativado.

Porém, é preciso estar aten-
to ao realizar esses contratos. 
Muitos criminosos aproveitam 
o momento de vulnerabilidade 
das vítimas e a facilidade que a 
internet oferece para aplicarem 
golpes e ações fraudulentas. 
Assim, a situação que já estava 
difícil, fica ainda mais compli-
cada.

No entanto, não é preci-
so se desesperar. É possível 
conseguir dinheiro empres-
tado na internet sem se me-
ter em furadas. Há empresas 
no mercado que oferecem 
dinheiro rápido de maneira 
legal, segura, prática e sem 
burocracia.

Para isso, basta observar 
alguns detalhes que garan-
tem se a instituição é con-
fiável. Confira essas dicas 
antes de pegar seu emprés-

timo pessoal online:

Pesquise bastante

O primeiro passo para 
quem busca um emprésti-
mo pessoal online é pesqui-
sar bem. Não tenha pressa 
e avalie todos os detalhes, 
como CNPJ, endereço fixo, 
redes sociais, fotos, con-
tatos e indicações. Essas 
informações irão ajudar a 
confirmar se a instituição 
existe de fato. Também é 
importante analisar a re-
putação da empresa, bem 
como comentários e avalia-
ções, nas redes sociais.

Verifique se o site  
é de confiança

Outro quesito funda-
mental na hora de pegar 
dinheiro emprestado pela 
internet é verificar os deta-
lhes do site da empresa. Um 
dos pontos é o endereço 
eletrônico, que deve conter 
no início as letras https, e 
não apenas http. Além dis-
so, os sites seguros para 
conseguir dinheiro rápido 
devem conter o símbolo de 
um cadeado. Isso significa 
que o site é confiável e que 
os dados dos visitantes são 
criptografados.

Cuidado com redes  
sociais e WhatsApp

Em alguns casos, crimi-

nosos entram em contato 
pelo WhatsApp, oferecen-
do propostas tentadoras e 
condições especiais para 
um empréstimo pessoal 
online. Não caia nessa! A 
recomendação é não for-
necer nenhum dado pes-
soal, como número da 
conta, documentos ou có-
digo do WhatsApp, e nem 
realizar nenhum depósito. 
O mesmo vale para as de-
mais redes sociais. Nenhu-
ma instituição de credibi-
lidade irá solicitar dados 
ou documentos por estes 
meios. Geralmente, o pro-
cesso é feito diretamente 
pelos sites ou aplicativos 
das empresas.

Nunca faça depósitos 
antecipados

Este é um dos pontos 
que merece maior atenção. 
Antes de pegar dinheiro 
emprestado na internet, é 
importante ter em mente 
que nenhuma instituição le-
gítima irá solicitar depósitos 

antecipados. Esta prática é 
considerada ilegal e não é 
permitida pelo Banco Cen-
tral. Portanto, se pedirem 
alguma quantia em troca do 
empréstimo pessoal online, 
corra!

Crédito para negativados

Seguindo essas orienta-
ções, é possível sim conse-
guir um empréstimo pes-
soal online, mesmo com o 
nome negativado. Algumas 
empresas, como a Super-
sim (https://www.super-
sim.com.br), realizam esse 
processo de forma prática e 
segura, dentro de todos os 
requisitos legais. A empresa 
oferece dinheiro empresta-
do, sem burocracia, poden-
do chegar a até R$ 2.500. 
Esta é uma opção confiável 
e que pode ajudar a resolver 
os problemas financeiros, 
oferecendo dinheiro rápido, 
de maneira tranquila e sem 
dor de cabeça.

Projetos Especiais

Apagão em redes sociais atingiu  
cerca de 70% dos pequenos negócios
Sete em 10 MPEs usam redes sociais para vendas

O pior apagão das 
plataformas per-
tencentes ao gru-

po Facebook (Instagram, 
Whatsapp e Facebook) 
desde 2008 não afetou ape-
nas as interações em redes 
sociais, na última segunda-
-feira. Prejudicou também 
as vendas dos pequenos 
negócios, usam essas mídias 
como ferramenta de divul-
gação e vendas. De acordo 
com pesquisa feita pelo Se-
brae, sete em cada dez em-
preendedores brasileiros já 
trabalham com vendas on-
line. Desses 84% via What-
sApp, 54% via Instagram e 

51% pelo Facebook.
Já segundo levantamento 

do Sebrae, os negócios dos 
setores de varejo e serviços, 
que comercializam direta-
mente para o consumidor 
final, são mais impactados 
quando canais de relaciona-
mento com o público saem 
do ar. Segundo o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, as 
micro e pequenas empresas 
dependem cada vez mais 
dessas redes sociais para 
divulgação, relacionamento 
com os clientes e para fe-
char negócio.

“No início da pandemia 
(maio de 2020), o percentu-

al de empreendedores que 
utilizavam as redes sociais 
era de 59%. Com as restri-
ções de abertura e com o 
isolamento, os pequenos 
negócios tiveram que inovar 
e mudar a forma de vender 
e de divulgar seus produtos 
e serviços. Desse modo, em 
alguns segmentos, o núme-
ro de empresas atuando no 
ambiente virtual teve um in-
cremento superior a 20%”, 
comenta Melles.

De acordo com levanta-
mento da plataforma Loja 
Integrada, 75% dos peque-
nos e médios lojistas usam 
aplicativos como canal di-

reto de vendas com seus 
clientes – além da loja virtu-
al. Segundo o estudo, quase 
68% dos lojistas da LI afir-
mam usar o Whatsapp co-
mo principal ferramenta de 
atendimento ao cliente, se-
guido pelo Instagram (15%) 
e pelo e-mail (5,6%). A 
pesquisa foi realizada com 
3.060 lojistas virtuais de to-
do o país durante o mês de 
junho de 2021 por meio de 
questionário na internet. O 
Whatsapp é um dos aplica-
tivos mais utilizados pelos 
brasileiros, com 120 mi-
lhões de usuários ativos no 
país e 1,5 bilhão no mundo.

Planos coletivos empresariais  
puxam alta na saúde suplementar

A contratação de pla-
nos coletivos em-
presariais impul-

sionou aumento de 5% do 
número de beneficiários 
de planos de saúde no 
intervalo de 12 meses en-
cerrados em agosto deste 
ano. Com o resultado, os 
planos coletivos atingiram 
a marca de 39.483.931 be-
neficiários. Os dados fo-
ram apurados pela Nota 

de Acompanhamento de 
Beneficiários (NAB) nº 
62, do Instituto de Estu-
dos de Saúde Suplementar 
(Iess).

“Os planos coletivos já 
representam 81,5% dos 
vínculos de planos médico-
-hospitalares no país. Esse é 
um indicativo de que cada 
vez mais empresas inves-
tem nesse benefício visan-
do o desempenho e o bem-

-estar dos colaboradores e 
seus familiares”, opina José 
Cechin, superintendente-
-executivo do Iess.

As regiões Norte e 
Nordeste apresentaram 
os maiores aumentos de, 
respectivamente, 5,3% e 
3,6% no intervalo anali-
sado. Os principais desta-
ques estaduais no período 
de 12 meses foram no Rio 
Grande do Norte (9,5%) e 

Amazonas (8,9%). Em nú-
meros absolutos, a região 
Sudeste teve o principal 
acréscimo: 927.995 bene-
ficiários, sendo a maior 
parte no estado de São 
Paulo, com 519.019 novos 
vínculos. A maior queda, 
entretanto, ocorreu no es-
tado do Maranhão, com 
perda de 11.365 beneficiá-
rios entre agosto de 2020 e 
agosto de 2021.
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Três perguntas: inflação de setembro – quadro atual e perspectivas
Por Jorge Priori

A inflação de setem-
bro, medida pelo 
Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), foi de 1,16%, a 
maior variação para um mês 
de setembro desde 1994 
(1,53%). Em agosto, o IP-
CA havia ficado em 0,87%. 
No ano, a inflação acumula 
alta de 6,90%, e nos últimos 
12 meses, alta de 10,25%.

Conversamos com Mau-
ricio Nakahodo, economis-
ta sênior do Banco MUFG 
Brasil, operação brasileira 
do Mitsubishi UFJ Finan-
cial Group, sobre o atual 
quadro inflacionário, a efe-
tividade da Selic no comba-
te à inflação e se o que está 
acontecendo no Brasil é um 
processo isolado ou está em 
linha com o que está acon-
tecendo no exterior.

Como você avalia o 
atual quadro inflacioná-
rio brasileiro?

O quadro de pressões 
inflacionárias está concen-
trado, principalmente, em 
alimentos, energia elétrica, 
combustíveis e, mais recen-
temente, preços de veículos 
e pressões pontuais em ser-
viços.

A alta da inflação de ali-
mentos e energia elétrica 
está diretamente relacio-
nada ao clima, diante da 

escassez de chuvas neste 
período seco que, nor-
malmente, vai de parte de 
abril até início de outubro. 
Isso afeta algumas culturas 
agrícolas e levou ao baixo 
nível dos reservatórios das 
hidrelétricas com o con-
sequente acionamento de 
mais termelétricas, que 
possuem custo mais eleva-
do de geração de energia.

Entendemos que agora, 
quando começa um regime 
de chuvas mais intensas, e, 
principalmente, consideran-
do que no período entre de-
zembro deste ano e feverei-
ro do ano que vem haja um 
regime de chuvas mais pró-
ximo à normalidade, haverá 
condições propícias para o 
plantio e colheita de grãos 
no final deste ano e no ano 
que vem, e também alguma 
recomposição do nível dos 
reservatórios. Ainda assim, 
entendemos que haverá 
preocupações quanto ao ní-
vel dos reservatórios a par-
tir de abril do ano que vem, 
quando começa o período 
mais seco.

O reajuste de combustí-
veis se deve à alta do pre-
ço do petróleo no exterior 
junto com a desvalorização 
do real. Os preços dos veí-
culos refletem o cenário de 
falta de chips eletrônicos, 
que são fortemente fabri-
cados em países do Sudeste 
Asiático, e que têm sofrido 
com surtos de Covid e con-

sequente interrupção da ati-
vidade das fábricas.

No geral, estamos fa-
lando que neste ano, até o 
momento, a inflação foi 
pressionada mais por pro-
blemas que afetaram o lado 
da produção (ou os custos 
de produção) do que pro-
priamente relacionados à 
demanda.

O aumento da taxa Se-
lic é realmente efetivo no 
controle da inflação? Por 
exemplo, ele tem efeito 
sobre os aumentos das 
commodities, combustí-
veis e energia elétrica?

A taxa Selic tem um 
impacto sobre a inflação 
através de alguns canais 
de transmissão. Primeiro, 
a elevação da Selic ajuda 
a coordenar melhor as ex-
pectativas de inflação para 
o ano que vem, uma vez 
que mostra o comprome-
timento do Banco Central 
em fazer com que a infla-
ção efetiva convirja para 
patamares em torno das 
metas centrais de inflação 
estipuladas para cada ano. 
O papel do BC na coor-
denação de expectativas 
é fundamental, principal-
mente agora, quando há 
uma grande preocupação 
com o potencial repasse 
dos atuais custos de pro-
dução (com combustíveis 
e energia elétrica) para 
os preços ao consumidor 

num momento de reaber-
tura da economia e maior 
mobilidade social.

Outro canal de transmis-
são mais intuitivo é através 
do canal do crédito, pois a 
elevação de juros influencia 
nos juros dos empréstimos 
para pessoas e empresas. 
Isso acaba limitando um 
potencial aquecimento do 
crédito que fomentaria es-
te repasse de custos para o 
consumidor final.

Por fim, tem também o 
impacto através do câmbio, 
uma vez que a elevação dos 
juros torna o real mais atra-
ente para operações chama-
das de carry-trade (títulos 
negociados no mercado 
local pagando juros mais 
elevados). Neste sentido, 
pode influenciar em alguma 
valorização do real ao atrair 
investimentos estrangei-
ros em títulos de renda fi-
xa negociados no mercado 
local. A valorização do real 
reduz o custo dos produtos 
importados e das peças im-
portadas usadas na monta-
gem do produto final, aju-
dando a reduzir as pressões 
inflacionárias.

Os aumentos de preços 
das commodities no exte-
rior, dos combustíveis e da 
energia elétrica que estamos 
vendo neste ano dependem 
mais dos fatores que men-
cionei na primeira resposta, 
e estão fora do controle da 
política monetária. Só há al-

gum efeito através do canal 
do câmbio porque influen-
cia nos preços de commo-
dities em reais, incluindo o 
preço do petróleo.

A alta da Selic é impor-
tante pelos fatores que 
mencionei nesta segunda 
resposta e por causa do 
efeito defasado da alta dos 
juros sobre a atividade eco-
nômica e inflação. O impac-
to não é imediato e ocorre 
de forma gradual ao longo 
de 6 a 9 meses depois. É 
por isso que é importante 
o BC elevar os juros neste 
ano para evitar mais um ano 
de inflação muito elevada 
no ano que vem, com todos 
os custos para a economia 
e a sociedade que a inflação 
gera.

O processo inflacioná-
rio que está acontecendo 
no Brasil é um processo 
isolado ou está em linha 
com o que está aconte-
cendo no exterior?

Parte desta resposta já 
está dada nas respostas 
anteriores. Uma parte do 
processo inflacionário es-
tá relacionado ao que está 
acontecendo no exterior. 
Isto fica claro na cotação 
das commodities no ex-
terior, incluindo a alta do 
preço do petróleo lá fora, e 
nos preços dos veículos no-
vos que têm se elevado por 
conta da escassez de peças e 
componentes. A outra parte 

do processo está relaciona-
da a fatores domésticos. O 
clima, em si, poderíamos 
colocar como algo alinha-
do ao que está acontecendo 
em outros países, pois está 
relacionado aos fenômenos 
climáticos. Contudo, cada 
país, em função de sua loca-
lização, enfrenta problemas 
climáticos distintos em cada 
época do ano.

Neste momento, estamos 
em um cenário bom, de 
maior controle da pande-
mia graças ao bom ritmo da 
vacinação. Neste sentido, a 
maior mobilidade social que 
temos visto é favorável para 
a atividade econômica, em-
bora seja preocupante para 
uma potencial alta da infla-
ção de serviços e também 
do repasse de custos para 
preços de bens em geral.

Questões relacionadas às 
políticas governamentais, 
como, por exemplo, a ava-
liação dos investidores em 
relação às chances de apro-
vação de reformas, o avan-
ço ou não de privatizações 
e concessões, e como o go-
verno está lidando em geral 
com a necessidade de ajuste 
fiscal, acabam influencian-
do a taxa de câmbio. Uma 
eventual percepção negati-
va dos investidores e outros 
agentes do mercado tem 
efeito em algum movimen-
to de enfraquecimento do 
real, com o consequente 
impacto sobre a inflação.

LUXOR PARTICIPAÇÃO S.A. CNPJ Nº 33.858.150/0001-90

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis, temos o prazer de lhes apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, da 
Companhia, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Tais documentos demonstram com clareza a situação econômica-financeira da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas., para esclarecimentos porventura solicitados.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021. A Administração.
BALANÇO EM 31/12/2020, COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES 

REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020
ATIVO 2020 2019
Circulante ..................................................... 9.505.390,82 9.804.409,98
 Disponível ................................................... 8.393.949,32 8.781.216,68
  Caixa e Equivalentes de Caixa.................... 236.932,31 222.054,71
  Títulos e Valores Mobiliários ........................ 8.157.017,01 8.559.161,97
 Realizável .................................................... 1.109.212,88 1.021.063,74
  Impostos e Contribuições a Recuperar ....... 1.109.212,88 1.021.063,74
 Despesas Apropriáveis .............................. 2.228,62 2.129,56
  Seguros ....................................................... 2.228,62 2.129,56
Não Circulante ............................................. 1.151.143,75 1.151.143,75
 Realizável a Longo Prazo .......................... 464.914,08 464.914,08
  Depósitos e Cauções .................................. 464.914,08 464.914,08
 Investimentos ............................................. 550.866,09 550.866,09
  Outros Investimentos................................... 550.866,09 550.866,09
 Intangível ..................................................... 135.363,58 135.363,58
  Direitos de Uso ............................................ 135.363,58 135.363,58
Total do Ativo ............................................... 10.656.534,57 10.955.553,73
PASSIVO 2020 2019
Circulante ..................................................... 20.330,36 34.428,24
 Fornecedores de Materiais ........................... 4.300,00 0,00
 Fornecedores de Serviços............................ 742,87 865,05
 Salários e Encargos a Pagar ........................ 15.249,66 28.141,85
 Impostos e Contribuições ............................. 37,83 5.421,34
Não Circulante ............................................. 945.114,48 954.244,41
 Capital Social a Restituir .............................. 945.114,48 954.244,41
Patrimônio Líquido ...................................... 9.691.089,73 9.966.881,08
 Capital Social................................................ 13.848.273,16 13.848.273,16
 Prejuízos Acumulados .................................. (4.157.488,57) (3.881.592,77)
  Prejuízo de Exercícios Anteriores................ (3.876.499,94) (3.137.546,72)
  Prejuízo do Exercício................................... (280.988,63) (744.046,05)
 Ajustes de Avaliação Patrimonial .................. 305,14 200,69
Total do Passivo .......................................... 10.656.534,57 10.955.553,73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

Histórico
Capital 

Realizado
Resultados 

Acumulados
Ajuste Avaliação 

Patrimonial Total
Saldos em 31/12/2019....................................................................................................... 13.848.273,16 (3.881.592,77) 200,69 9.966.881,08
Ajustes de Exercícios Anteriores:
Crédito original de PIS e COFINS - Exclusão do ICMS da BC - Anos de 2005 a 2009 ..... – 46.612,90 – 46.612,90
Baixa saldo negativo não reconhecido IRPJ/ CSLL - Hotel Regente - Anos 2005 a 2007 . – (41.520,07) – (41.520,07)
Prejuízo do Exercício ....................................................................................................... (280.988,63) – (280.988,63)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:
Ajustes Títulos e Valores Mobiliários (Ativo) ...................................................................... – – 104,45 104,45
Saldos em 31/12/2020....................................................................................................... 13.848.273,16 (4.157.488,57) 305,14 9.691.089,73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2020 2019

Receita Operacional Bruta.................................. 1.323,21 7.992,48
 Receitas Diversas................................................. 1.323,21 7.992,48
Deduções da Receita .......................................... 61,53 7.878,34
 Impostos Incidentes s/Receita.............................. 61,53 7.878,34
Receita Operacional Líquida .............................. 1.261,68 114,14
Lucro Bruto .......................................................... 1.261,68 114,14
Despesas Operacionais ...................................... 592.044,30 902.165,94
 Despesas Administrativas .................................... 592.044,30 902.165,94
 Pessoal ................................................................. 209.794,99 613.670,31
 Serviços de Terceiros ........................................... 290.413,82 237.699,83
 Tributárias ............................................................. 27.738,78 3.269,10
 Despesas de Serviços Públicos ........................... 45.845,46 23.631,87
 Despesas Gerais .................................................. 18.251,25 23.894,83
Resultado Financeiro Líquido ............................ 309.793,99 151.495,75
Resultado Operacional ....................................... (280.988,63) (750.556,05)
Resultado Não Operacional................................ 0,00 6.510,00
Prejuízo Líquido ................................................... (280.988,63) (744.046,05)
 Prejuízo por ação ................................................. (0,002) (0,005)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Atividades Operacionais 2020 2019
 Prejuízo Líquido................................................. (280.988,63) (744.046,05)
  Mais: Ajuste de Avaliação Patrimonial .............. 104,45 (130,95)
  Mais: Ajuste de Exercícios anteriores............... 5.092,83 –
 Redução em Clientes a Receber....................... – 1.238,54
 Aumento/Redução em Despesas Antecipadas . (99,06) 7.052,27
 Aumento de Impostos a Recuperar ................... (88.149,14) (8.776,03)
 Aumento/Redução de Fornecedores a Pagar ... 4.177,82 (2.486,58)
 Redução de Salários e Encargos a pagar ......... (12.892,19) (14.166,81)
 Redução/Aumento de Impostos a recolher ....... (5.383,51) 3.690,78
 Redução de Outras Contas a Pagar ................. (9.129,93) –
 Redução de Depósitos Judiciais ....................... – 94.535,83
Caixa Líquido Gerado na Atividade Operacional (387.267,36) (663.089,00)
Redução nas Disponibilidades ....................... (387.267,36) (663.089,00)
Demonstração de Redução/Aumento nas
 Disponibilidades
 No início do período .......................................... 8.781.216,68 9.444.305,68
 No fim do período .............................................. 8.393.949,32 8.781.216,68
Redução nas Disponibilidades ....................... (387.267,36)  (663.089,00)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020: 1. Contexto Operacional: 1.1 - A empresa é uma sociedade fechada, e tem 
por objetivo a Gestão de Participações Societárias. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1 - As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as praticas adotadas no Brasil. 2.2 - As demonstrações financeiras referem-se 
às operações realizadas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, observado o regime de competência. 2.3 - Aplicações Financeiras - As aplicações financeiras 
são compostas de investimentos em Fundos de Renda Fixa e Fundos de Rendas Variáveis. 2.4 - Depósitos Judiciais - É composto de valores depositados em 
juízo a título de recursos Tributários, Trabalhista e Comercial. 3 - Composição do Capital Social: 3.1 - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, 
no valor de R$ 13.848.273,16 é composto por 146.409.707 ações ordinárias classe B, 0 (zero) ações ordinárias classe C e 0 (zero) ações ordinárias classe D.

A DIRETORIA: CARLA MARIA FLORES RIBAS - Diretora. 
CRISTINA MARIA FLORES RIBAS - Diretora.

LUCIENE ROSA DE SÁ - Contadora - CRC-RJ 096517/O-7.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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Monteiro Aranha Participações S.A. CNPJ 28.021.590/0001-58

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Monteiro Aranha Participações S.A., referentes ao exercício social findo em 
31/12/2019. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 (Em MR$)
ATIVO 2019 2018
Circulante ........................................................................... 1.381 1.314
Disponibilidades .................................................................. 583 300
Aluguéis a receber............................................................... 42 62
Dividendos e JCP a receber ................................................ 135 315
Tributos a Recuperar ........................................................... 621 627
Outras contas a receber ...................................................... – 10
Não Circulante ................................................................... 29.948 30.932
Ativo Realizável a Longo Prazo:
 Créditos com Partes Relacionadas .................................... 1.746 1.698
 Outras contas a receber ..................................................... 394 161
Investimentos:
 Participações em controladas ............................................ 1.978 2.063
 Participações em coligadas ................................................ 18.874 20.045
 Outros investimentos .......................................................... 256 256
Imobilizado .......................................................................... 6.700 6.709
Total do Ativo ..................................................................... 31.329 32.246
PASSIVO 2019 2018
Circulante ........................................................................... 623 429
Contas a pagar .................................................................... 271 106
Obrigações sociais e trabalhistas ........................................ 244 227
Tributos a recolher ............................................................... 108 96
Não Circulante ................................................................... 15.912 14.004
Empréstimos em moeda estrangeira................................... 12.618 12.160
Partes relacionadas ............................................................. 3.007 1.557
Outros .................................................................................. 58 58
Participações a Pagar ......................................................... 229 229
Patrimônio Líquido ............................................................ 14.794 17.813
Capital Social Realizado...................................................... 112.753 112.753
Ajustes de Avaliação Patrimonial ........................................ (324) (281)
Prejuízos acumulados ......................................................... (97.635) (94.659)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ........................... 31.329 32.246

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019 (Em MR$)
Receitas (Despesas) Operacionais 2019 2018
De participações societárias: Equivalência patrimonial....... 1.685 662
Receitas de imóveis alugados ............................................. 642 891
Administrativas e gerais ...................................................... (4.911) (4.725)
Outras despesas operacionais ............................................ – (51)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro (2.584) (3.223)
Resultado Financeiro: Receitas financeiras ..................... 2.466 2.069
                      Despesas financeiras ................... (2.859) (4.178)
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro ................. (2.977) (5.332)
Prejuízo do Exercício ........................................................ (2.977) (5.332)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 (Em MR$)

Capital 
Social

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31/12/2017 ................ 112.753 (113) (89.125) 23.515
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 reflexa Invest MASA ................. – (168) – (168)
Ajuste de exercícios anteriores
 reflexa MASA ............................ – – (202) (202)
Prejuízo do Exercício ................. – – (5.332) (5.332)
Saldo em 31/12/2018 ................ 112.753 (281) (94.659) 17.813
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 reflexa Invest MASA ................. – (43) – (43)
Ajuste de exercícios anteriores
 reflexa MASA ............................ – – 1 1
Prejuízo do Exercício ................. – – (2.977) (2.977)
Saldo em 31/12/2019 ................ 112.753 (324) (97.635) 14.794

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 (Em MR$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício .................................. (2.977) (5.332)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial .................................... (1.685) (662)
 Provisão para perda em Investimentos ................................... – 51
 Depreciação e Amortização ..................................................... 9 17
 Juros sobre empréstimos ........................................................ – 426
 Variação cambial s/ empréstimos estrangeiros ....................... 458 1.746

(4.195) (3.754)
Redução (Aumento) nos Ativos ............................................ 2.882 3.885
Contas a receber....................................................................... 30 38
Aplicações Financeiras ............................................................. – 530
Dividendos recebidos ................................................................ 1.750 2.209
JCP recebidos ........................................................................... 1.329 1.117
Impostos a recuperar ................................................................ 6 (2)
Outros créditos .......................................................................... (233) (7)
Aumento (Redução) nos Passivos ....................................... 194 29
Obrigações trabalhistas e tributárias ........................................ 29 (4)
Outras obrigações ..................................................................... 165 33
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais ....... (1.119) 160
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Partes relacionadas .................................................................. (48) (142)
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimento ... (48) (142)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Partes relacionadas .................................................................. 1.450 80
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Financiamento 1.450 80
Aumento Líquido de Disponibilidades ................................. 283 98
Disponibilidades no início do exercício ..................................... 300 202
Disponibilidades no fim do exercício ........................................ 583 300
Aumento Líquido de Disponibilidades ................................. 283 98

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras: 
1) Contexto operacional: A empresa tem como objeto a participação em ou-
tras sociedades como acionista, quotista ou sócia, mesmo quando não for meio 
de realizar o objeto social. 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 registradas ao 
custo, acrescidas dos rendimentos computados até a data do balanço. O imobili-
zado 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) Investimentos: Representados principalmente pela participação no capital 
social da Monteiro Aranha S.A., sociedade anônima de capital aberto, reconhecida 
inicialmente pelo seu valor de custo e avaliada pelo método de equivalência pa-
trimonial. Em 31/12/2019 a empresa possuía 216.524 ações da Monteiro Aranha 
S.A. com o percentual de participação de 1,77%. 4) Empréstimos estrangeiros: 
Conta representada por empréstimos com Monteiro Aranha International Limited. 
5) Capital Social: O capital subscrito e integralizado em 31/12/2019 está repre-
sentado por 2.056.938 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. 
6) Resultado do exercício: A empresa apresentou prejuízo de R$ 2.977 mil (Dois 
milhões, novecentos e setenta e sete mil reais) no exercício de 2019.

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Diretor Presidente. 
Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho - Diretora Vice-Presidente. 

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. 
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. 

Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho - Diretor. 
Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. 

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

Monteiro Aranha Participações S.A. CNPJ 28.021.590/0001-58

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Monteiro Aranha Participações S.A., referentes ao exercício social findo em 
31/12/2020. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 (Em MR$)
ATIVO 2020 2019
Circulante ........................................................................... 1.162 1.381
Disponibilidades .................................................................. 275 583
Aluguéis a receber............................................................... 32 42
Dividendos e JCP a receber ................................................ 180 135
Tributos a Recuperar ........................................................... 652 621
Outras contas a receber ...................................................... 23 –
Não Circulante ................................................................... 31.320 29.948
Ativo Realizável a Longo Prazo:
 Créditos com Partes Relacionadas .................................... 1.781 1.746
 Créditos por Venda de Imóveis .......................................... 3.945 25
 Outras contas a receber ..................................................... 455 369
Investimentos: Participações em controladas ..................... 1.984 1.978
              Participações em coligadas ......................... 17.195 18.874
              Outros investimentos ................................... 256 256
Imobilizado .......................................................................... 5.704 6.700
Total do Ativo ..................................................................... 32.482 31.329
PASSIVO 2020 2019
Circulante ........................................................................... 371 623
Contas a pagar .................................................................... 67 271
Obrigações sociais e trabalhistas ........................................ 221 244
Tributos a recolher ............................................................... 83 108
Não Circulante ................................................................... 19.340 15.912
Empréstimos em moeda estrangeira................................... 16.268 12.618
Partes relacionadas ............................................................. 2.785 3.007
Outras obrigações com terceiros......................................... 58 58
Participações a Pagar ......................................................... 229 229
Patrimônio Líquido ............................................................ 12.771 14.794
Capital Social Realizado...................................................... 112.753 112.753
Ajustes de Avaliação Patrimonial ........................................ (548) (324)
Prejuízos acumulados ......................................................... (99.434) (97.635)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ........................... 32.482 31.329

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (Em MR$)
Receitas (Despesas) Operacionais 2020 2019
De participações societárias: Equivalência patrimonial.......... (209) 1.685
Receitas de imóveis alugados ................................................ 402 642
Administrativas e gerais ......................................................... (4.349) (4.911)
Outras receitas operacionais:
 Alienação de bens não circulantes 5.819 –
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro ... 1.663 (2.584)
Resultado Financeiro: Receitas financeiras ........................ 2.835 2.466
                      Despesas financeiras ...................... (6.341) (2.859)
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro .................... (1.843) (2.977)
Prejuízo do Exercício ........................................................... (1.843) (2.977)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (Em MR$)

Capital 
Social

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31/12/2018 ................ 112.753 (281) (94.659) 17.813
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 reflexa Invest MASA ................. – (43) – (43)
Ajuste de exercícios anteriores
 reflexa MASA ............................ – – 1 1
Prejuízo do Exercício ................. – – (2.977) (2.977)
Saldo em 31/12/2019 ................ 112.753 (324) (97.635) 14.794
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 reflexa Invest MASA ................. – (224) – (224)
Ajuste de exercícios anteriores
 reflexa MASA ............................ – – 44 44
Prejuízo do Exercício ................. – – (1.843) (1.843)
Saldo em 31/12/2020 ................ 112.753 (548) (99.434) 12.771

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 (Em MR$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício ............................... (1.843) (2.977)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial ................................. 209 (1.685)
 Depreciação e Amortização.................................................. 8 9
 Variação cambial s/ empréstimos estrangeiros .................... 3.650 458
 Atualização Monetária contas a receber .............................. (20) –

2.004 (4.195)
Redução (Aumento) nos Ativos ......................................... 1.114 2.882
Contas a receber ................................................................... (13) 30
Dividendos recebidos ............................................................ 388 1.750
JCP recebidos ....................................................................... 856 1.329
Impostos a recuperar............................................................. (31) 6
Outros créditos ...................................................................... (86) (233)
Aumento (Redução) nos Passivos .................................... (252) 194
Obrigações trabalhistas e tributárias ..................................... (48) 29
Outras obrigações ................................................................. (204) 165
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais ..... 2.866 (1.119)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Partes relacionadas ............................................................... (35) (48)
Baixa de imobilizado.............................................................. 988 –
Venda de imobilizado ............................................................ (3.900) –
Adições em investimentos ..................................................... (5) –
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimento . (2.952) (48)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Partes relacionadas ............................................................... (222) 1.450
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Financiamento (222) 1.450
Variação Líquida de Disponibilidades ............................... (308) 283
Disponibilidades no início do exercício.................................. 583 300
Disponibilidades no fim do exercício ..................................... 275 583
Variação Líquida de Disponibilidades ............................... (308) 283

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Diretor Presidente. 
Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho - Diretora Vice-Presidente. 

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. 
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. 

Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho - Diretor. 
Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. 

Joyce Pereira da Silva - CRC: RJ-129581/O-9 - CPF: 165.551.977-81.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras: 1) Con-
texto operacional: A empresa tem como objeto a participação em outras sociedades 
como acionista, quotista ou sócia, mesmo quando não for meio de realizar o objeto 
social. 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 auferi-
das. 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 varia-
ções monetárias incorridas. 3) Investimentos: Representados principalmente pela 
participação no capital social da Monteiro Aranha S.A., sociedade anônima de capital 
aberto, reconhecida inicialmente pelo seu valor de custo e avaliada pelo método 
de equivalência patrimonial. Em 31/12/2020 a empresa possuía 216.524 ações da 
Monteiro Aranha S.A. com o percentual de participação de 1,77%. 4) Empréstimos 
estrangeiros: Conta representada por empréstimos com Monteiro Aranha Interna-
tional Limited. 5) Capital Social: O capital subscrito e integralizado em 31/12/2020 
está representado por 2.056.938 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor 
nominal. 6) Resultado do exercício: A empresa apresentou prejuízo de R$ 1.843 
mil (Um milhão, oitocentos e quarenta e três mil reais) no exercício de 2020.

Títulos de crédito privado têm valorização em setembro 
A alta dos juros alavancou esses títulos

Os títulos de crédi-
to privado tive-
ram valorização 

em setembro, refletindo o 
aumento da atratividade 
dos investimentos de renda 
fixa diante do ciclo de alta 
dos juros. O IDA-Geral, ín-
dice que acompanha o de-
sempenho das debêntures 
em mercado, teve retorno 
de 0,61% no mês e acumu-
la rendimento de 4,42% no 
ano. Os dados foram divul-
gados nesta sexta-feira pela 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

O IDA espelha o com-
portamento de uma cartei-
ra de dívida privada - di-
ferentes tipos de papéis 
disponíveis no mercado -, 

mais especificamente das 
debêntures. Ele é um ter-
mômetro do desempenho 
desses produtos para os 
investidores. “É composto 
pelas debêntures que fazem 
parte da nossa precificação 
diária, desde que cumpram 
alguns critérios de seleção, 
por exemplo, são admitidas 
apenas séries com prazo su-
perior a um mês”, informa 
a Anbima.

Tanto os papéis atrelados 
ao DI, com vencimentos 
de curto prazo, quanto os 
indexados à inflação tive-
ram performances positivas 
em setembro. O subíndice 
IDA-DI registrou valori-
zação mensal de 0,73% e 
anual de 5,29%. A variação 
da carteira no ano está cer-
ca de três pontos percentu-

ais acima da taxa DI diária 
do período, que é referên-
cia para as aplicações mais 
conservadoras. O IDA-IP-
CA ex-Infraestrutura, que 
acompanha as debêntures 
sem benefício fiscal, alcan-
çou rentabilidade de 0,67% 
no mês e acumula 5,47% no 
ano, o melhor desempenho 
entre os demais indicadores 
do IDA.

Títulos públicos

O IMA-Geral, que con-
solida o retorno médio 
dos títulos públicos, teve 
resultado estável em setem-
bro (-0,01%), permanecen-
do com variação negativa 
em 2021 (-0,38%). O IMA 
é referência para os inves-
timentos em renda fixa. É 

uma das formas de os in-
vestidores acompanharem 
o desempenho das aplica-
ções e também avaliarem, 
de forma comparativa, as 
opções de produtos dispo-
níveis no mercado.

O IMA é formado por 
uma carteira de títulos pú-
blicos semelhante à que 
compõe a dívida pública 
interna brasileira. Isso sig-
nifica que o indicador apre-
senta os mesmos papéis, na 
mesma proporção, da dívi-
da. Ele é chamado de IMA-
Geral.

Para retratar essa varie-
dade de títulos existentes, 
são calculados diferentes 
indicadores. Eles reúnem 
ativos de características se-
melhantes e são chamados 
de subíndices.

Maiores valorizações

As maiores valorizações 
do mês vieram dos papéis 
com prazos de vencimentos 
mais curtos: o IMA-B5, que 
mostra o comportamen-
to dos papéis indexados à 
inflação de até cinco anos, 
apresentou rendimento de 
1% no período e de 2,48% 
em 2021. O IRF-M1, que 
retrata os prefixados de até 
um ano, também registrou 
variações positivas no mês e 
no ano, de 0,4% e de 1,78%, 
respectivamente. Já o IMA-
S, que acompanha os papéis 
atrelados à Selic, valorizou 
0,49% em setembro e man-
tém o maior retorno dos 
títulos públicos neste ano, 
com 2,63%.

O subíndice IMA-B5+, 

cuja carteira reflete os tí-
tulos com vencimentos 
acima de cinco anos, des-
valorizou 1,26% no mês, o 
que ampliou sua queda no 
ano para 6,63%. O IRF-
M1+, que acompanha os 
prefixados com prazos 
maiores do que um ano, 
também recuou 0,73%, 
com a perda anual che-
gando a 5,87%. “Com as 
incertezas do mercado e 
dos investidores em rela-
ção às performances dos 
indicadores macroeconô-
micos, acabam sendo afe-
tadas as rentabilidades de 
papéis como esses, que 
estão muito relacionadas 
às percepções de risco de 
longo prazo”, afirma Hil-
ton Notini, nosso gerente 
de Preços e Índices.
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BNDES libera R$ 30  
mi à Paulista DPR 
Telecomunicações

Índice Nikkei do Japão 
atravessa turbulência
O índice de ações 

Nikkei do Japão 
terminou em bai-

xa esta semana , registrando 
uma sequência de perdas 
durando oito dias, a primei-
ra vez desde julho de 2009, 
já que o sentimento foi aba-
fado pela incerteza da recu-
peração econômica global 
devido ao aumento do pre-
ço de petróleo e perspectiva 
de alta da inflação nos Esta-
dos Unidos.

O índice Nikkei Stock 
Average caiu 293,25 pon-
tos, ou 1,05 por cento, em 
relação à terça-feira em 
27.528,87, seu menor nível 
de fechamento desde 23 de 
agosto. O índice Topix mais 
amplo de todas as emissões 
da Primeira Seção na Bolsa 
de Valores de Tóquio ter-
minou em 5,84 pontos, ou 
0,30 por cento, abaixo de 
1.941,91.

Os problemas em de-
clínio foram causados   por 
problemas de transporte 
aéreo, transporte marítimo 
e armazenamento e servi-
ços de transporte portuário. 
As ações de Tóquio inicial-
mente subiram, seguindo 
os ganhos noturnos em 
Wall Street. Mas eles caíram 
em território negativo pos-
teriormente devido a pre-
ocupações sobre a falta de 
acordo no Congresso dos 
EUA sobre o teto da dívida 
do país, disseram os corre-
tores.

“A queda do mercado 
ocorre em meio à ausên-
cia de novas pistas de ne-
gociação, embora a subida 
em curso nos preços do 
petróleo tenha sido um 
fator negativo para o mer-
cado, já que sua alta deve 
espremer os lucros corpo-
rativos”, disse Koichi Fu-

jishiro, economista-sênior 
da Dai-ichi Life Research 
Institute. A falta de políti-
cas econômicas específicas 
do novo primeiro-ministro 
do Japão, Fumio Kishida, 
também acrescentou pres-
são ao mercado, disse ele.

Maki Sawada, estrate-
gista do departamento de 
conteúdo de investimento 
da Nomura Securities Co., 
disse que o mercado pode 
permanecer em queda até 
que os fatores externos em 
torno dos Estados Unidos 
sejam resolvidos. Na Pri-
meira Seção, os avançados 
superaram os declinantes 
1.073 para 1.015, enquan-
to 95 terminaram inaltera-
dos.

Segundo a agência Xi-
nhua, os problemas de 
transporte marítimo dimi-
nuíram devido às preocu-
pações com a desaceleração 

do crescimento da China. A 
empresa de navegação Ka-
wasaki Kisen Kaisha caiu 
5,6 por cento, e a Nippon 
Yusen, 3,9 por cento.

Contra a tendência de 
baixa, as ações relacionadas 
à energia subiram depois 
que os futuros do petróleo 
bruto West Texas Interme-
diate se mantiveram em alta 
e terminaram em 78,93 dó-
lares americanos por barril 
durante a noite, o maior fe-
chamento desde outubro de 
2014.

A Inpex saltou 3,5 por 
cento, a Idemitsu Kosan su-
biu 5,4 por cento e a Cosmo 
Energy Holdings ganhou 
2,2 por cento.

O volume de negócios 
na seção principal aumen-
tou para 1.673,82 milhões 
de ações, ante os 1.511,32 
milhões de ações de terça-
feira.

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
destinará financiamento de 
R$ 30 milhões à DPR Tele-
comunicações (DPR) para a 
criação de um novo centro 
de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D) e a realização 
de investimentos na expan-
são e modernização da sua 
unidade fabril, localizada 
em Sorocaba (SP).

O apoio permitirá que a 
empresa desenvolva e fabri-
que novos produtos e solu-
ções para o setor de teleco-
municações. Com o projeto, 
mais de 40 postos de traba-
lho diretos serão criados, 
elevando o número de con-
tratações para aproximada-
mente 300 funcionários até 
o final do ano.

A operação utilizará re-
cursos do Fundo para o 
Desenvolvimento Tecno-
lógico das Telecomunica-
ções (Funttel) que apoia 
investimentos em inova-
ções tecnológicas de em-
presas nacionais de tele-
comunicações, de modo a 
ampliar a competitividade 
da indústria brasileira do 
setor. “Este apoio trará 
soluções tecnológicas ino-
vadoras ao mercado, for-
talecerá a infraestrutura 
de telecomunicações e a 
cadeia produtiva de equi-

pamentos desenvolvidos e 
fabricados por nós para se-
rem distribuídos para todo 
o país. A expectativa é de 
que novas patentes sejam 
adquiridas e novos pro-
dutos sejam lançados pela 
DPR até 2022”, comenta 
o presidente da DPR, Luis 
Carlos Vicente. 

Expansão

Segundo o executivo, 
além dos investimentos em 
P&D, previstos no Plano de 
Inovação da empresa, será 
construído um novo galpão 
industrial de dois mil me-
tros quadrados, permitindo 
a expansão das atividades 
na unidade fabril de Soro-
caba.

A companhia, que fabri-
ca e distribui equipamentos 
e soluções para a constru-
ção de redes de banda lar-
ga (fibra ótica), tem como 
clientes grandes operadoras 
de telecomunicação e tam-
bém provedores regionais 
de menor porte. O setor de 
telecomunicações apresenta 
perspectivas de continua-
dos investimentos para am-
pliação do acesso a redes de 
banda larga, especialmente 
em regiões desatendidas do 
país, além de investimentos 
em aumento da capacidade 
em função das futuras redes 
de 5G.

Nova taxa de custódia começa a vigorar em janeiro de 2022
A partir de 1º de janeiro de 

2022, a taxa de custódia do 
Tesouro Direto passará de 
0,25% para 0,20%. Em agos-
to de 2020, a taxa de custó-
dia para investimentos no 
Tesouro Selic até o estoque 
de R$ 10 mil foi reduzida de 
0,25% para 0% ao ano.

A redução é válida para 
todos os produtos do Te-
souro Nacional. Negocia-
dos de forma 100% online. 
Os produtos, disponíveis às 

pessoas físicas, podem ser 
prefixados, ligados à varia-
ção da inflação ou à taxa 
Selic. 

A taxa de custódia é co-
brada semestralmente, nos 
primeiros dias de julho ou 
janeiro, no pagamento de 
juros, na venda ou no en-
cerramento da posição do 
investidor, sendo que a for-
ma de cobrança é definida 
pelo evento que acontecer 
primeiro.

“Um aspecto muito im-
portante para garantir a mu-
dança do perfil da pessoa fí-
sica que investe no tesouro 
direto, com um ticket de en-
trada menor e um público 
jovem, é o custo dele, que 
é mais baixo. Com isso, em 
um esforço conjunto de B3 
e Secretaria do Tesouro Na-
cional, reduziremos a taxa 
de custódia de 0,25% para 
0,20%, a partir de janeiro de 
2022. Com isso, queremos 

fazer dele um produto que 
seja barato, acessível e segu-
ro para o investidor”, afir-
mou Jeferson Bittencourt, 
secretário do Tesouro Na-
cional, aos apresentadores 
do programa Hora de Ex-
pediente, durante a Semana 
do Investidor. O evento, 
organizado pela B3 e a Co-
missão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), foi realizado de 
terça-feira a quinta-feira (7) 
desta semana.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS 
DA COMPANHIA SUSPENSA EM 18 DE JUNHO DE 2021, REABERTA 
E ENCERRADA DDIA 28 DE JUNHO DE 2021. DIA, HORA E LOCAL: 
Em 18 de junho de 2021, as 15:00 horas, na Rua São José, nº 90, Gru-
po 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade das ações represen-
tativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas infra. CON-
VOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei 
nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições de 
02, 07 e 08 de junho de 2021 e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 
01, 02 e 04 de junho de 2021. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira 
- Presidente; Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: De-
liberar sobre (i) Aprovação de mudança de endereço da sede da Compa-
nhia e, em consequência, do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e 
(ii) deliberar sobre a Alteração da forma do cálculo da remuneração, con-
forme disposto no item 4.5 da Escritura de Emissão. DELIBERAÇÕES: 
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas 
representando 100% (cem por cento) das ações em circulação, e declarou 
instalada a presente Assembleia Geral. Procedida a leitura da Ordem do 
Dia, deu-se início à discussão. Após os debates da proposta apresentada 
pela administração da Cia, foi deliberado aprovar, por unanimidade de 
votos (i) a mudança da sede da Companhia para o seguinte endereço: 
Rua Jardim Botânico, 674 - sala 316 - Jardim Botânico, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-000, passando, em conse-
quência, o caput do artigo 2º do Estatuto Social (Anexo I) a ter a seguinte 
redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro na Rua Jardim Botânico, 674 - salas 316 
- Jardim Botânico - CEP 22461-000.” e (ii) A administração da Companhia 
comunicou aos acionistas, que os debenturistas em Assembleias Geral de 
Debenturistas realizada em 18 de junho de 2021, aprovaram o aumento 
da remuneração a ser distribuída que passaria a ser calculada a razão 
de 90% de participação no Resultado Operacional Disponível (RODI) au-
ferido, apurado pelo regime de competência. A administração esclarece, 
ainda, que a proposta formulada não afetará a distribuição mensal dos 
investidores, pois os recursos em caixa que não forem pagos a título de 
remuneração serão distribuídos aos debenturistas a título de amortização 
extraordinária, nos termos do item 4.7 da escritura de emissão. Após os 
debates, os acionistas presentes manifestaram voto favorável à alteração 
da forma de cálculo da remuneração. Desta forma, será alterado o item 
4.5.1 da Escritura de 1ª Emissão Pública de debêntures da Companhia, 
passando o mesmo a constar com a seguinte redação: “4.5.1....... 4.5.1.6 
Fica estabelecido que, a partir do mês de junho de 2021, as Debêntu-
res em circulação desta emissão, perceberão, a título de remuneração 
mensal, rendimentos variáveis equivalentes a 90% (noventa por cento) de 
participação no Resultado Operacional Disponível (RODI) auferido pela 
Emissora, apurado pelo regime de competência, conforme definido no 
item 4.5.1 supra”; Após a deliberação dos temas constantes da ORDEM 
DO DIA, e apesar da pauta de deliberações não contemplar a discussão 
e eventual deliberação de assuntos gerais, uma ocorrência excepcional 
imputa a esta Companhia, em caráter emergencial, a deliberação do tema 
exposto a seguir.Conforme estabelecido no Estatuto Social da Compa-
nhia, em seu artigo 21º:“Art. 21 – O Conselho de Administração será 
composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros titulares 
que serão eleitos pela Assembleia Geral, sendo no mínimo 1/3 (um terço) 
membros independentes, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer 
tempo, sendo um Presidente, e os demais conselheiros sem designação 
específica”. Na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada na 
data de 22 de abril de 2021, foram eleitos 4 (quatro) representantes dos 
acionistas para compor o Conselho de Administração da Companhia. En-
tre os membros eleitos, foi nomeada a senhora Marcia de Luca Micheli 
que, nesse momento encontra-se acometida pela COVID19 e afastada 
para tratamento até o seu total restabelecimento. Desse modo, e consi-
derando que o Estatuto Social da Companhia não prevê a nomeação de 
suplentes para eventuais substituições em casos de ausência do conse-
lheiro titular, está sendo proposto aos acionistas presentes, pela adminis-
tração da Companhia, que o mandato da senhora Marcia de Luca Micheli 
fique suspenso até o seu total restabelecimento, ficando, a partir desse 
momento, e em caráter temporário, a composição do Conselho formado 
pelos demais Conselheiros nomeados na AGO em referência, a saber: Sr 
Cesar Avidos Juruena Pereira, Sra Juleika Cristina Ferreira de Carvalho e 
Sr Geraldo Henrique de Castro, mantendo-se o número mínimo de 3 (três) 
Conselheiros exigidos pelo Estatuto Social, além da preservação da com-
posição de 1/3 do conselho sendo formado por membro independente, 
posto ser Senhor Geraldo Henrique de Castro enquadrado como membro 
independente, atendendo aos requisitos estabelecidos no Código Brasi-
leiro de Governança Corporativa e no Estatuto Social desta Companhia. 
O tema em pauta foi colocado para deliberação dos acionistas presentes. 
Contudo, a representante da Real Grandeza Fundação de Assistência e 
Previdência Social, titular de 20% das ações representativas do capital 
social da Companhia, solicitou a suspensão deste evento, até o dia 28 
de junho de 2021, de modo a relatar e solicitar declaração de voto da 
pauta excepcional de deliberação. SUSPENSÃO: Nada mais havendo 
a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta ata, sendo certo 
que restou aprovada, por unanimidade, a suspensão da Assembleia 
para reabertura em 28 de junho de 2021, conforme indicado acima. 
REABERTURA DA ASSEMBLEIA: Na data de 28 de junho de 2021, 
as 15 hs, foi reaberto os trabalhos. O Sr. Presidente verificou a presen-
ça de acionistas representando 100% (cem por cento) das ações em 
circulação, e declarou reiniciada a presente Assembleia Geral. Dando 
continuidade às deliberações, os acionistas, por unanimidade de votos 
declararam aprovada a proposta excepcional para que o mandato da se-
nhora Conselheira Marcia de Luca Micheli fique suspenso até o seu total 
restabelecimento, ficando, a partir desse momento, e em caráter tempo-
rário, a composição do Conselho de Administração formada pelos demais 
Conselheiros nomeados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 
de abril de 2021, a saber: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, Sra. Juleika 
Cristina Ferreira de Carvalho e Sr. Geraldo Henrique de Castro, manten-
do-se o número mínimo de 3 (três) Conselheiros exigidos pelo Estatuto 
Social e 1/3 de membros independentes. ANEXO: Nova Versão do Esta-
tuto Social da Cia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, 
a sessão, suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta 
lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 28 de 
junho de 2021. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente - Nilson Ra-
poso Leite - Secretário. Arquivada na Jucerja registro nº 00004510171  
no dia 29/09/2021.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

LANDMARK PROPERTIES LTDA. 
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LANDMARK PROPERTIES LTDA. convoca os seus sócios, por meio do 
presente edital de convocação para participarem da reunião de sócios ordinária 
(“Reunião”), a ser realizada no dia 22 de outubro de 2021, às 10:00 horas, por 
meio exclusivamente digital, nos termos do disposto na Instrução Normativa  
nº 79 do DREI, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação 
das contas da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações de resultado 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a destinação do 
resultado do exercício findo nesse período. Os sócios, seus representantes 
legais ou procuradores, poderão participar da Reunião virtualmente, através 
do acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, 
apresentando os documentos para comprovar sua identidade e qualidade de 
sócios. Os documentos e informações relativas as deliberações constantes na 
ordem do dia, encontram-se à disposição dos sócios para consulta na sede da 
Companhia ou por meio do e-mail financeiro@lmrk.com.br. 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021. 
LANDMARK PROPERTIES LTDA. - Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola 

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA 
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de julho de 2021, às 10:00 horas, 
foi realizada a reunião da Diretoria da Vale Energia S.A. (“Companhia”) de 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia 
de coronavírus. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros da Diretoria, conforme assinaturas lançadas abaixo, quais sejam: 
o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Ricardo Batista Mendes, o Diretor, 
Sr. Alexandre Gomes Pereira, e a Diretora, Sra. Juliana Martins das Chagas 
Pires. Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação da reunião e 
para a deliberação constante da Ordem do Dia. 3. Ordem do Dia: Analisar, 
discutir e, se for o caso, aprovar a contratação de fiança bancária, no valor 
de R$ 3.348.000,00, em favor da Votoner – Votorantim Comercializadora 
de Energia, para garantir obrigações pecuniárias oriundas de contrato 
de compra de energia pelo período de 01/01/2021 até 31/12/2021, pela 
Companhia junto ao Banco Daycoval S/A e Daycoval Leasing – Banco 
Múltiplo S/A, inclusive, ficando ratificado os atos anteriormente praticados. 
4. Deliberações Aprovadas: Instalada a reunião da Diretoria na forma 
digital, por meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas 
as seguintes matérias, sem quaisquer ressalvas. 4.1 A lavratura desta ata 
na forma de sumário dos fatos ocorridos. 4.2 A aprovação da contratação 
de fiança bancária no valor de R$ 3.348.000,00, em favor da Votoner 
– Votorantim Comercializadora de Energia, para garantir obrigações 
pecuniárias oriundas de contrato de compra de energia pelo período de 
01/01/2021 até 31/12/2021 Companhia junto ao Banco Daycoval S/A e 
Daycoval Leasing – Banco Múltiplo S/A, inclusive, ficando ratificado os 
atos anteriormente praticados. 5. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido 
lida, achada conforme, foi aprovada na íntegra e assinada por todos os 
presentes. Rio de Janeiro, RJ, 13 de julho de 2021. Assinaturas: Diretoria: 
Ricardo Batista Mendes - Presidente; Alexandre Gomes Pereira - Diretor. 
Juliana Martins das Chagas Pires - Diretora. JUCERJA em 07/10/2021 
sob o nº 4534196. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS

DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR BANCO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO S.A - EM LIQUIDAÇÃO em face de

IOLANDA ROSA MONTEIRO - PROCESSO
Nº 0005422-64.1995.8.19.0021, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos
os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - IOLANDA ROSA MONTEIRO - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será en-
cerrado no dia 26/10/2021 às 12:00h e, não havendo licitan-
tes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual
ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 03/
11/2021 às 12:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o
Laudo de Avaliação de fls. 134) Prédio Próprio para Residên-
cia, designada para Casa 01, da Avenida A, número 373, (Tipo
22), e seu respectivo Lote de Terreno, número 16, da Quadra
37-A – Duque de Caxias – RJ. Matriculado no 3º Ofício do RGI de
Duque de Caxias sob o nº 6459 e na Prefeitura sob o nº
3.2.626.019.0001. (...) Dou ao imóvel acima o valor de
R$18.000,00 (Dezoito mil reais), que correspondem a
10.593,2203 unidades de UFIR, que atualizadas nesta data
perfazem o valor de 39.251,05 (Trinta e nove mil, duzentos e
cinquenta e um reais e cinco centavos). E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o pre-
sente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (IOLANDA ROSA MONTEIRO) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO
DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 05 de agosto de
2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __.
(ass.) CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA– Juiz de Direito.

Lucros dos bancos podem ser afetados
Fitch: Incertezas e a volatilidade do mercado devem continuar

Relatório publicado 
nesta sexta-feira 
pela Fitch Ratin-

gs diz que as incertezas e 
a volatilidade do mercado 
financeiro permanecem. As 
pressões inflacionárias au-
mentaram e o endividamen-
to das famílias no Brasil era 
de 59,9% em junho, o maior 
desde que o Banco Central 
começou a monitorar o in-
dicador em 2005, com pa-
gamentos de empréstimos 
residenciais consumindo 
37,1% da renda disponível.

Os gastos com cartão 
de crédito (e dívidas) estão 
crescendo rapidamente, em 
função principalmente das 

necessidades dos consumi-
dores de baixa renda. As 
tendências de inadimplên-
cia, embora atualmente bai-
xas, em torno de 4% (de 6% 
antes da pandemia), podem 
estar mascarando a deterio-
ração da qualidade de cré-
dito, já que os tomadores 
normalmente rolam suas 
dívidas. No entanto, a Fitch 
observa que os emprésti-
mos com cartão de crédito 
ainda representam um valor 
baixo: de 7,2% do total de 
crédito do Brasil.

O financiamento imobili-
ário, que totaliza em torno 
de US$130 bilhões (ou 18% 
do total de empréstimos), 

vem crescendo rapidamen-
te. A Fitch estima que de 
90% a 95% dos emprésti-
mos imobiliários residen-
ciais possuem taxas fixas, e 
a Caixa Econômica Federal, 
com 69% de participação 
de mercado, é a instituição 
mais exposta a esse tipo 
de financiamento. Além da 
forte garantia, intrínseca a 
este tipo de crédito, a boa 
qualidade também deriva de 
uma posição conservadora 
dos bancos, com emprésti-
mos em relação ao valor do 
imóvel (‘Loan to Value’) de 
60% a 70%.

Proprietários de residên-
cias e tomadores de em-

préstimos imobiliários que 
travaram a taxa de seus fi-
nanciamentos antes que 
aumentassem têm um be-
nefício no ambiente atual, 
dado o menor custo fixo 
de financiamento – o que 
manterá seus pagamentos/
parcelas menos voláteis. 
Além disso, espera-se que 
as residências continuem se 
valorizando, ainda que não 
se espere um cenário de bo-
lha de ativos iminente no 
Brasil.

Empréstimos corporativos

Os empréstimos cor-
porativos (43% dos R$4,3 

trilhões/US$827,6 bilhões 
do crédito total em agos-
to de 2021) não são uma 
grande preocupação para 
a qualidade do crédito de-
vido à forte liquidez das 
empresas. Além disso, o 
financiamento de longo 
prazo do lado corporati-
vo tem bom casamento 
de duração e custo, dadas 
as linhas de financiamen-
to do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e 
as novas linhas de crédito 
de ajuda abertas em 2020.

A vacinação está facilitan-
do a reabertura econômica, 
que também é apoiada por 

um maior crescimento eco-
nômico global e por preços 
mais altos de commodities.

A Fitch manteve suas 
projeções de crescimen-
to real do PIB para 2021 
e 2022 do Brasil em 5% e 
2%, respectivamente, em 
seu último Global Econo-
mic Outlook, com previsão 
de desaceleração em 2022 à 
medida que o crescimento 
global diminui de ritmo e 
devido ao aperto monetá-
rio doméstico em curso e 
de incertezas relacionadas 
à eleição do próximo ano, 
que podem pesar sobre os 
investimentos e as perspec-
tivas de crescimento.

Aepet: ‘Leilão fracassou 
porque falta competência 
às empresas’

Na semana em que a 
Petrobras completou 68 
anos, o presidente da As-
sociação dos Engenheiros 
da Petrobras (Aepet), Pe-
dro Augusto Pinho, afir-
mou ao programa Faixa 
Livre que a empresa foi 
criada em um dos raros 
momentos da política bra-
sileira em que civis e mi-
litares se uniram. Também 
ressaltou que hoje o Brasil 
pode gerar energia reno-
vável e também dispõe da 
competência da estatal pa-
ra garantir sua autonomia 
energética.

A importância dessa 
competência ficou mais 
uma vez evidente no fracas-
so do novo leilão de blocos 
de petróleo e gás, realizado 
na última quinta-feira (07), 

pois as multinacionais não 
se interessaram em explorar 
áreas sem a parceria da Pe-
trobras, com sua expertise. 
Foram negociadas apenas 
cinco das 92 áreas ofereci-
das.

“O leilão fracassou por-
que falta competência téc-
nica às petroleiras. O lucro 
é distribuído a acionistas e 
deixam de investir em tec-
nologia”, ponderou Pinho.

O presidente da Aepet 
voltou a criticar a política 
de preços por paridade de 
importação (PPI) e questio-
nou a solução proposta pelo 
presidente da Câmara Ar-
thur Lira (PP-AL), de modi-
ficar o cálculo do ICMS dos 
combustíveis para reduzir o 
preço da gasolina e do óleo 
diesel no país.

CNC pede que Bolsonaro 
libere garantia de estímulos 
fiscais ao comércio

Após a expressiva vitó-
ria da aprovação do Pro-
jeto de Lei Complementar 
nº 5/2021 no Senado e o 
envio da matéria à sanção 
presidencial, o presidente 
da Confederação Nacional 
do Comércio, Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), Jo-
sé Roberto Tadros, enviou 
ofício ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
pedindo a sanção integral 
da matéria.

O PLP nº 5/2021 pror-
roga até 2032 os incentivos, 
isenções, benefícios fiscais 
ou financeiro-fiscais con-
cedidos ao comércio pe-
los Estados e pelo Distrito 
Federal, vinculados ao Im-
posto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação 
(ICMS).

A CNC, por meio da 
Rede Nacional de Asses-
sorias Legislativas (Rena-

legis), acompanhou a tra-
mitação da pauta no Poder 
Legislativo e trabalhou 
para sensibilizar os parla-
mentares sobre a impor-
tância dos benefícios fis-
cais ao fortalecimento do 
comércio e para a geração 
de empregos.

No ofício, Tadros pede a 
sanção integral do PLP nº 
5/2021, porque considera 
que esta matéria é um avan-
ço para a movimentação 
da economia, manutenção 
dos empregos e geração de 
renda à população, além da 
observância aos princípios 
constitucionais da igualda-
de e da capacidade contri-
butiva.

“A CNC conta com a 
sensibilidade de Vossa Ex-
celência para a relevância 
do tema, que contribui so-
bremaneira com o setor 
produtivo brasileiro e, con-
sequentemente, para o cres-
cimento do nosso país”, 
afirmou o presidente José 
Tadros.
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