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IR: ATENÇÃO NA
DECLARAÇÃO
Contribuintes estão mais ágeis na
solução de pendências com o Fisco.
Por Sandro Rodrigues, Página 2

Professores
protestam
contra retirada
de direitos
No Rio, professores e aposentados e terceirizados da rede municipal de Educação visitaram a Câmara
de Vereadores do Rio, nesta quinta-feira, véspera do Dia da Professora
e do Professor para protestar contra o Projeto de Lei 04 que ameaça
reduzir os direitos do servidor público, como a retirada dos triênios e
nova reforma da previdência.
Levantamento realizado pela
Catho revela o ranking de estados
que oferecem os maiores salários
para professores no Brasil. O Distrito Federal é o estado com maior
média salarial, seguido do Pará e
Maranhão, respectivamente. A
pesquisa ainda mostrou que, com
a volta das aulas presenciais, as
vagas para professores auxiliares
cresceram mais de 300% quando
comparado ao mesmo período
de 2020. Em todo país, é possível notar ofertas que variam entre
R$1.700 até R$5.000. Os estados
que oferecem a maior média salarial atualmente são: Distrito Federal (R$5.167,64), Pará (R$4.341,34)
e Maranhão (R$4.223,44). Já o Rio
Grande do Norte é o estado que
oferece a menor remuneração para os educadores, com uma média
de R$1.798,51.

Alteração no
ICMS não
resolve alta de
combustível
A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco)
divulgou nota criticando a alteração do ICMS dos combustíveis
votada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Segundo a
entidade, é medida paliativa e falsa
solução para o elevado preço dos
combustíveis, resultado da política de preços da Petrobras. O texto
interfere diretamente nas finanças
de estados e municípios e causará impactos para a população. A
aprovação da medida resultará em
prejuízo de R$ 24 bilhões aos estados e R$ 6 bilhões aos municípios.
A Fenafisco também lastima
a ausência de coragem e espírito
público por parte da Câmara dos
Deputados para propor a redução
dos lucros dos acionistas privados
da Petrobras. E defende “a aprovação de uma reforma ampla, que
reverta a regressividade do sistema tributário, diminua a tributação sobre o consumo e alivie a
carga de impostos que pesa sobre
as camadas mais pobres e aumente a tributação sobre os super-ricos.” Página 3
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MUSEU DO PONTAL

RJ E A SAÚDE

Ingresso do novo museu do Pontal,
na Barra, embora gratuito, tem
preço sugerido de R$ 20.
Por Bayard Boiteux, Página 3

Alerj aprova PL que autoriza
Rio a participar de consórcios
intermunicipais de saúde.Por Sérgio
Braga e Sidney Domingues, página 4

Rombo nos fundos de pensão:
Aposentados vão para a justiça
Recorrem por cobrança indevida de imposto de
renda sobre as contribuições extraordinárias

O

s maiores fundos de
pensão do país, dentre
eles a Petros da Petrobras, a Funcef da Caixa Econômica Federal e o Postalis dos Correios, passam por um processo de
equacionamento, em função do
déficit de bilhões acumulados entre os anos de 2013 a 2015. Atualizado para o final de 2017, o déficit da Petros estava em R$ 27,7
bilhões.
Porém, de acordo com Carlos
Henrique Jund, do escritório Jund
Advogados Associados, apesar
das reais causas deste déficit terem
sido a gestão temerária e fraudulenta juntas aos mesmos pelas patrocinadoras, conforme a Operação Greenfield (operação policial
deflagrada pela Polícia Federal e
pelo Ministério Público Federal
em 2016 que investigou desvio
dos fundos de pensão, bancos
públicos e estatais estimado, em
cerca de R$ 8 bilhões), as contribuições extraordinárias, fruto do
equacionamento, são custeadas
pelos aposentados e pensionistas
de tais fundos de pensão.
Segundo ele, apesar dessa ilegalidade, soma-se uma injustiça
adicional relativa ao fato de que
a Fazenda Nacional, através da
Receita Federal, cobra imposto
de renda sobre a totalidade do
valor pago a título de contri-
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buição extraordinária. Porém,
felizmente, o Poder Judiciário
já pacificou ser indevida tal cobrança.
Jund explica que a dedução da
contribuição para as entidades
de previdência privada da base
de cálculo do imposto de renda é
permitida nos termos do art. 8º,
II, “e” da Lei nº 9.250/95. Esta
dedução está limitada a 12% do
total de rendimento computado
na base de cálculo do imposto,
nos termos do art. 11 da Lei nº
9.532/97. “Nesse contexto, as
contribuições extraordinárias dos
participantes podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
de renda, limitada sempre a 12%
do total dos rendimentos. Aliás,
a questão restou pacificada pela
Turma Nacional de Uniformização, que fixou a seguinte tese: as
contribuições do assistido desti-

nadas ao saneamento das finanças
da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas
da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite
legalmente previsto (art. 11 da Lei
nº 9.532/97)”.
Assim, de acordo com Jund,
a União/Fazenda Nacional vem
sendo condenada a deduzir o valor das contribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto
de renda, respeitado o limite de
12%, como previsto no art. 11 da
Lei nº 9.532/97, bem como a restituir os valores recolhidos indevidamente desde 2018. E, nestes
casos, a Procuradoria da Fazenda
Nacional não vem recorrendo das
sentenças favoráveis, em atenção
às Portarias PGFN 502 e 985 de
2016, o que representa uma vitória para todos os aposentados e
pensionistas.

Privada assume serviço de água e
esgoto em 1º de novembro no Rio

A

partir de 1º de novembro, a concessionária
Águas do Rio assume os
serviços de água e esgoto em 124
bairros da capital e em outros 26
municípios. O anúncio da data
de início da operação foi feito
pelo governador Cláudio Castro,
nesta quinta-feira, em visita à sede da empresa no Porto Maravilha, no Rio. A decisão garante a
antecipação de investimentos diretos no estado: segunda parcela da outorga de R$ 2,3 bilhões,
além dos R$ 10 bilhões já pagos
na assinatura do contrato e início das obras de infraestrutura
que beneficiarão cerca de 10 milhões de pessoas.
– Visitar a sede da Águas do
Rio é ter a certeza de que a em-

presa está preparada para assumir a operação plena dos serviços de água e esgoto em 27
cidades fluminenses. Não tenho
dúvidas que essa antecipação é
benéfica para todos. São novos
empregos e investimentos importantes nesse momento de
retomada econômica do estado
do Rio, que irá receber um total
de outorga de R$ 15,4 bilhões,
valores imprescindíveis para podermos destravar projetos de
governo que vão mudar a vida
da população – afirmou Cláudio
Castro.
As contratações de funcionários já estão em andamento,
priorizando a mão de obra local,
e até o fim do mês serão mais de
1.500 novos colaboradores, com

previsão de chegar a 5 mil empregos diretos em dezembro e
outros 15 mil indiretos ao longo
da operação.
A Águas do Rio vai realizar
obras de infraestrutura para recuperar e ampliar os sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com o objetivo
de cumprir as metas que atendem
ao Marco Legal do Saneamento,
alcançando 99% da população
com acesso à água potável e 90%
à coleta e tratamento de esgoto. E
junto com o saneamento, a concessionária chega também com os
programas de valorização e capacitação profissional e outras ações
sociais como a ampliação da tarifa
social acima do percentual estipulado em contrato.

Pesquisador
defende mais
refinarias na
Petrobras
Em entrevista ao Monitor Mercantil, o pesquisador do Instituto
de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), Henrique Jäger
ao criticar os motivos que levam
o país a ser deficitário na produção e consumo, que aumentará
principalmente nas regiões Norte
e Nordeste, diz que “em vez de a
Petrobras estar vendendo suas refinarias, deveria estar construindo
novas”.
Lembra que atualmente, o país
exporta quase metade do petróleo
bruto que produz, mas importa
30% do gás de cozinha, 25% do
diesel e 20% da gasolina, por exemplo. “Essa importação poderia ser
menor se a Petrobras utilizasse toda a capacidade instalada de suas
refinarias (atualmente a Petrobras
utiliza, em média, 80%)”.
“A inanição da ANP, que não
desenvolveu os estudos que tinha
que desenvolver, cobra seu custo
agora”, avalia o pesquisador ao
analisar os resultados negativos da
17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção
de petróleo e gás natural da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
O leilão realizado quinta-feira
da semana passada (7), foi considerado o pior da história da ANP
que iniciou as rodadas em 1999.
Ele foi marcado pela instabilidade política e econômica do país,
áreas ofertadas de extrema sensibilidade ambiental, além de outros
fatores somados. Mas para Jäger
“o problema não são os leilões, o
problema é a ANP” e isso sem a
presença da Petrobras. Página 8
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Contribuintes estão mais ágeis na solução de pendências com o Fisco
Por Sandro
Rodrigues

C

om os avanços que
são apresentados
anualmente
pela
Receita Federal do Brasil,
é visível que os contribuintes estão solucionando de
forma imediata as questões
pendentes junto ao fisco.
A RFB recebe informações e declarações das mais
diversas fontes, exemplificando: bancos, operados de
cartões de crédito, operadoras de planos de saúde, hospitais, cartórios de registro de
imóveis, empresas em geral,
dentre outras, ou seja, nada
escapa aos olhos do fisco.

Portanto, no momento
de ajustar as contas com
o fisco é necessário muita atenção e transparência,
qualquer informação desencontrada com a Receita
Federal ensejará em pendência e, por conseguinte a
declaração ficará retida no
banco de dados da Receita
Federal (malha final).
À vista desse fato, fundamental que o contribuinte ao apresentar a DIRPF
acompanhe seu processamento, uma vez que em
média em 24 horas poderá
saber se ela foi processada
ou se há divergência, através acesso ao e-CAC (Centro Virtual de Atendimento)

disponível no site da RFB.
Portando, no caso dela não ter sido processada
por conta de necessidade
de comprovação de documentação, caberá ao contribuinte observar se de fato
as pendências constante
do relatório do e-CAC são
pertinentes, ou seja, deixou
de lançar algum rendimento tributável ou ainda lançou um gasto dedutível de
forma incorreta ou outra
situação que o contribuinte
constatou que o registro foi
efetuado de forma irregular,
então basta fazer a retificação da declaração com as
informações adequadas, assim procedendo, passados

novamente as 24 horas, volte a confirmar se está tudo
resolvido, isto é, se as divergências deixaram de constar
no banco de dados do fisco.
Para concluir, pode ocorrer que as incongruências
apontadas pela Receita Federal mediante o Centro
Virtual de Atendimento
não sejam procedentes, situação em que poderá ser
resolvida rapidamente pelo contribuinte mediante
a apresentação virtual dos
documentos comprobatórios pelo DDA (Dossiê Digital de Atendimento) disponível na aba do e-CAC,
onde o contribuinte deverá
escanear os documentos e

enviá-los para a análise do
Auditor da Receita Federal,
uma vez analisados e validos por ele, igualmente a
situação com o Fisco ficará
regularizada, sem que o declarante necessite ir pessoalmente ao posto da RFB.
Em síntese, com a redução que vem ocorrendo nos
últimos anos de declarações
retidas em malha fina, segundo a Receita, 51% dos
que receberam comunicados enviaram a retificadora. Desses, 47% regularizaram irregularidades, quer
por retificação de dados na
DIRPF ou na apresentação
virtual de documentos via
DDA resolvendo pronta-

mente seus problemas com
o órgão fiscal. Importante
ressaltar que tais procedimentos deverão ser efetuados antes da intimação ou
notificação pela Receita Federal, pois nessas situações
a retificação não terá eficácia.
Pelo exposto, observamos o quanto os contribuintes estão muito bem
informados e atuando com
agilidade para resolver
eventuais pendências e suas
resoluções.
Sandro Rodrigues é contabilista,
economista e fundador da
Attend Assessoria Consultoria e
Auditoria S/S.

Donna Summer, Rita Lee e a 34ª Bienal, imperdíveis
Por Paulo Alonso

D

epois de estrondoso sucesso de
crítica e de público na Broadway, “Donna
Summer Musical” está em
cartaz no Teatro Santander,
em São Paulo, com direção
irretocável de Miguel Falabella e estrelado por Karin
Hils, Jeniffer Nascimento e
Amanda Souza, que vivem
a cantora norte-americana
em três fases da sua vida,
na pré-adolescência, no auge do sucesso e nos seus 50
anos.
Com texto original de
Colman Domingo, Robert
Cary e Des McAnuff, o musical narra vários períodos
da eletrizante vida de Donna, os amores tempestuosos e os sucessos que marcaram a história da música
mundial.
“I feel love”, “Love to love you baby”, “MacArthur
Park”, “On the Radio”,
“Bad Girls”, “She works
hard for the money”, “Hot
Stuff ” e “Last Dance” são
alguns dos hits que empolgam a plateia durante a
apresentação desse espetáculo, rico em cores, movimentos, cenários e talento
dos atores. Todas essas canções ainda tratam de temas
como racismo, igualdade de
gênero e empoderamento
feminino. Um musical atualíssimo e simplesmente
imperdível, pela qualidade
cênica e, sobretudo, pela
oportunidade que se tem
de conhecer, por meio das
interpretações, a vida dessa
artista, falecida de câncer,
em 2012.
Três belas atrizes dão vida
a essa lenda da música disco. Jeniffer Nascimento interpreta Donna Summer no

auge da carreira. Talentosa,
venceu o reality show musical Popstar, apresentou o
The Voice Brasil e fez várias
novelas na TV Globo, como
“Malhação”, “Êta Mundo
Bom” e “Pega Pega”. Desempenha com brilhantismo Donna Summer, além
de ser uma notável cantora,
com potencial de voz muito próximo, inclusive, ao da
homenageada. Já a atriz e
cantora Karin Hills, conhecida por ter integrado a banda Rouge, interpreta Donna
nos seus 50 anos, ainda no
topo das paradas de sucesso.
E a atriz-revelação Amanda
Souza encarna Donna em
sua juventude, com grande
desenvoltura. As três, juntas
ou separadas, apresentam
um domínio de palco espetacular e encarnam Donna
Summer de forma sublime.
O musical traz à cena
outros números espetaculares. São três atrizes principais e 23 atores e bailarinos
no elenco, um cenário de
260m² cheio de espelhos e
muitas luzes e um figurino
com mais de 50 perucas e
200 peças.
Uma das maiores e mais
carismáticas artistas da história da música contemporânea, com uma voz de
alcance invejável, Donna
Summer foi uma cantora
respeitada em todo o mundo por sua história e enorme talento, tendo recebido
os títulos de “Rainha da
Disco Music” e “Rainha
da Dance Music”. Em toda
sua carreira, ganhou 5 prêmios Grammy, vendeu mais
de 200 milhões de discos e
foi a primeira artista a ter
três álbuns duplos consecutivos a atingir o primeiro
lugar nas paradas da Billboard, nos Estados Unidos.
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Em 1978, a artista ainda ganhou um Oscar de Melhor
Canção Original com o single “Last Dance”, da trilha
sonora de “Até que Enfim é
Sexta-Feira”.
Dona de uma voz única,
Donna Arian Gaines nasceu, em 1948, em Boston.
Seu talento começou aos 10
anos, quando cantou pela
primeira vez em público em
um coral de igreja. Aos 19
anos, foi morar na Alemanha e participou da montagem do musical “Hair”.
Em 1974, casou-se com
o autor austríaco Helmuth
Sommer, e mesmo depois
do divórcio manteve o sobrenome dele, modificando-o para Summer. O primeiro
grande sucesso da diva nos
Estados Unidos foi “Love to Love You Baby”, que
ela lançou com os produtores Giorgio Moroder e Pete
Bellotte, com quem já tinha
gravado vários sucessos na
Europa.
Conhecida por sua voz
versátil, Donna passeou por
várias sonoridades, como rock, pop, new age, funk, R&B
e dance music eletrônica.
Ela faleceu em 2012 e,
um ano mais tarde, conquistou seu espaço no Hall
da Fama do Rock and Roll.
Outra grande atração está sendo exibida no Museu
da Imagem e do Som, na
mesma São Paulo. Trata-se
de uma homenagem a Rita Lee, que festeja seus 50
anos de carreira. A exposição reúne preciosidades da
vida de Rita Lee, um dos
maiores nomes do rock nacional, hoje com 73 anos.
A cantora é capricorniana
acumuladora e, justamente
por essa razão, permite que
o público possa conhecer
uma quantidade enorme

de objetos que integra o
acervo dessa exposição. No
passeio pelas alas da mostra, os fãs vão tendo contato com a história da artista,
observando seus óculos;
seus figurinos vibrantes e
ousados; assistindo a vários
clipes; lendo os rascunhos
das letras das músicas que
compunha; se confrontando com seus instrumentos,
inclusive o piano que era na
mãe e no qual teve lições
com a pianista Magdalena Tagliaferro; guitarras;
vendo fotos, muitas delas
bizarras e na companhia
do marido Roberto de Carvalho e de outros grandes
da música, como Gilberto
Gil; exemplares dos vários
livros publicados, dentre
outros objetos. Nos caderninhos expostos, estão as
criações de grandes músicas
como “Cor de rosa” e “Doce vampiro”. Tem também
figurinos icônicos, como
o usado na capa do disco
“Lança-perfume”, em 1980.
Essa exposição histórica
sobre Rita Lee teve todo o
material original selecionado pela própria artista e por
João Lee, seu filho e curador
da exposição. Essa mostra
apresenta um panorama da
carreira e da vida de Rita,
uma das artistas mais relevantes e plurais do Brasil.
Composta por centenas de
itens originais, a exposição
percorre a história da Rainha do Rock, em 18 áreas
temáticas, com cenografia
assinada por Chico Spinosa
e direção artística de Guilherme Samora, estudioso
do legado cultural de Rita.
Um cantinho especial da
exposição marca a transição
de Rita, de loira, na época
dos Mutantes, para a ruiva,
que a gente conhece até os
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dias atuais. Essa transformação aconteceu em Londres,
no início dos anos 1970. Rita
pintou o cabelo, foi até uma
loja, colocou umas botas, experimentou, amou, inclusive
as botas são superimportantes para ela até hoje, e de lá
saiu para conquistar o mundo. Essas botas prateadas e
de salto altíssimo também
estão na expo, protegidas
por uma moldura de acrílico
e iluminadas.
O público pode – e Rita
Lee pede – deixar bilhetes
ou cartinhas para ela em
uma urna, com a promessa
da artista de ler tudo, pois
“adora cartas de amor”. E
é assim que ela entende a
relação do seu fiel público
com ela, no decorrer de cinco décadas de estrada.
A cantora está isolada,
em tratamento contra um
câncer de pulmão e não foi
à exposição, mas acompanha o seu desenrolar. Ainda
assim, Rita Lee fez questão
de participar de todas as
etapas da exposição.
Pensando a obra de arte
como algo permeável às relações que estabelece com
aquilo que a circunda, e
não como algo cristalizado,
a 34ª Bienal de São Paulo
está sendo apresentada no
Parque do Ibirapuera, e foi
concebida para se expandir
no espaço – estendendo-se
por meio de parcerias com
25 instituições culturais da
cidade – e no tempo – com
a realização, no Pavilhão da
Bienal, de exposições individuais e performances que
antecederiam a mostra coletiva. Com curadoria geral
de Jacopo Crivelli Visconti e
equipe curatorial composta
por Paulo Miyada (curador
adjunto) e Carla Zaccagnini,
Francesco Stocchi e Ruth

Estévez (curadores convidados), a 34ª Bienal de São
Paulo é intitulada Faz escuro, mas eu canto, verso do
poeta amazonense Thiago
de Mello, publicado em livro homônimo do autor, em
1965. Em sua obra, o poeta fala de maneira clara dos
problemas e das esperanças
de milhões de homens e
mulheres ao redor do mundo: “A esperança é universal,
as desigualdades sociais são
universais também (...). Estamos num momento em que
o apocalipse está ganhando
da utopia. Faz tempo que fiz
a opção: entre o apocalipse e
a utopia, eu fico com a utopia”, afirma o escritor.
Pelos cinco andares da
Bienal, podem ser observadas obras de artistas como
Paulo Kapela, Juraci Dórea,
Antonio Dias, Lygia Pape, Lazar Segall e Frederick Douglas, dentre outros
igualmente talentosos e
sempre surpreendentes.
O musical em homenagem a Donna Summer, a
exposição sobre Rita Lee,
que comemora meio século de carreira, e a 34ª Bienal
de São Paulo são algumas
das muitas atrações que a
Cidade está oferecendo aos
amantes da cultura.
São Paulo está voltando
aos poucos à normalidade,
mas observando as restrições sanitárias, depois de
quase dois anos no enfrentamento da pandemia. O
público, com máscaras, álcool gel e certificado de vacina, já está circulando pela
cidade e, assim, ampliando
seus horizontes culturais,
visitando exposições e mostras, divertindo-se.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br
twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br
publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br
Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Senado tem que ir além do ICMS, diz FUP
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Museu do Pontal

O

novo museu do Pontal, na Barra da Tijuca só dispõe
de informações em português e não tem nenhum
folheto para orientar os visitantes. O ingresso, embora gratuito só consegue ser adquirido previamente pelo
sympla mediante o pagamento mínimo de vinte reais, que
é teoricamente sugerido.

Gilberto Gil encontra deputada
do Parlamento Europeu
Durante sua turnê na Europa, o cantor Gilberto Gil
jantou com Viviane Reding, deputada luxemburguesa, no
Parlamento Europeu. Haja prestígio!

Novo Partido francês
“Horizons” é o mais novo partido de direita da França,
capitaneado por Edouard Philippe, ex primeiro ministro.
Vai apoiar Macron nas eleições de 2022.

Criatividade
O hotel Fairmont Rio, em Copacabana, oferece para seus
hóspedes, com rígidos protocolos de segurança, aula de coquetel, beach tennis, atrações musicais e até um tour pelo Rio,
dos anos dourados. Retomada com competência.

Novo livro
A Editora CRV, do Paraná, lança em fevereiro, o livro
Pandemia e Retomada: Pessoas e Empresas. Entre os
participantes da obra estão o hoteleiro Netto Moreira, a
artista Lu Valença, o guia Arnaldo Bichucher, o arquiteto
Alexandre Bianco, a psicóloga Vanuza Campos, e Patrick
Sabatier, da L’Oreal.

Rio de Janeiro não
libera carteiras para guias
O estado do Rio de Janeiro não está entregando as
carteiras para os guias de Turismo. Alega falta de recursos
para tal atividade delegada pelo governo federal. É tão
pouco o recurso, que ficamos espantados.

O

Senado
Federal irá apreciar o
projeto que altera
o cálculo da cobrança de
ICMS sobre combustíveis.
O projeto, que foi aprovado
na Câmara dos Deputados
na noite desta quarta-feira
(13), tem por objetivo reduzir o preço final para o consumidor nos postos. Os críticos da proposta que altera
o cálculo do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços alegam que estados e Distrito Federal perderão arrecadação sem ter
culpa pela alta dos preços.
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, prometeu
dar ao projeto o “tratamento devido”.
“Alterar a forma de
calcular o ICMS sobre
os combustíveis é medida paliativa que não ataca a causa dos seguidos
e abusivos aumentos nos
preços dos derivados de
petróleo. Enquanto a gestão da Petrobras não mudar a política de preço de
paridade de importação
(PPI), a gasolina, o diesel,
o gás de cozinha e, consequentemente, a comida
do brasileiro ficarão cada vez mais caros, reféns
de reajustes ditados pelos
preços internacionais do
petróleo, variação cambial
e custos de importação de
derivados, mesmo o Brasil

sendo autossuficiente em
petróleo”, afirma o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Deyvid Bacelar.
Bacelar destaca que o
Senado Federal tem que ir
além do ICMS na questão
dos combustíveis e entender que o PPI é o principal
fator que influencia a alta
dos preços. “O PPI alimenta a inflação e diminui a
comida no prato do trabalhador”, diz Bacelar, citando dados elaborados pelo
Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese,
subseção FUP).
Segundo ele, apenas nos
nove primeiros meses de
2021, nas refinarias da Petrobras, a gasolina subiu
56,2%, e nos postos de
revenda, 35,5%. Em igual
período, o óleo diesel aumentou 50,9% nas refinarias, e 31,5% nos postos. A
título de comparação, nos
mesmos meses, a taxa de
inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou
em 6,90% e, nos últimos
12 meses, em 10,25%.
Enquanto isso, o saláriomínimo não tem aumento
desde 2016.
“Essa política de paridade de importação, adotada
pela direção da Petrobras,

provocou a escalada de preços na economia. O PPI
serve apenas para maximizar dividendos para os acionistas da Petrobras, fazendo
a sociedade brasileira pagar
a conta com os combustíveis caros. Essa política
equivocada vem acompanhada da redução do fator
de utilização de refinarias
brasileiras (FUT), que caiu
de 94% para 70%, favorecendo importações de
derivados e reduzindo empregos no Brasil”, concluiu
Bacelar.
Texto aprovado
De acordo com a agência Senado, o texto aprovado — o substitutivo do
relator, deputado Dr. Jaziel
(PL-CE), ao Projeto de
Lei Complementar (PLP)
11/2020, do deputado
Emanuel Pinheiro Neto
(PTB-MT) — determina
que o ICMS cobrado em
cada unidade da Federação
seja calculado com base no
preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. Atualmente, a referência é o preço médio nos 15
dias anteriores. Na prática,
isso reduz o impacto de variações repentinas sobre o
ICMS efetivamente cobrado.
O texto obriga, além
disso, estados e Distrito

Federal a fixar as alíquotas anualmente, fazendoas vigorar por 12 meses
a partir da publicação. O
presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou que
a proposta foi objeto de
acordo com os líderes partidários.
O relator na Câmara calcula que a mudança levaria,
se aplicada hoje, a uma redução média do preço final de 8% para a gasolina
comum, 7% para o etanol
hidratado e 3,7% para o
diesel B. “A medida colaborará para a simplificação
do modelo de exigência do
imposto, bem como para
uma maior estabilidade nos
preços desses produtos”,
afirmou Dr. Jaziel.
Em setembro deste ano,
segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), os
preços médios da gasolina
comum, do etanol hidratado e do óleo diesel foram,
respectivamente, de R$
6,08, R$ 4,70 e R$ 4,73. Em
janeiro de 2019, esses valores eram de R$ 4,27, R$
2,81 e R$ 3,44. Parte do aumento se deve à cotação do
barril de petróleo, já que a
política de preços da Petrobras leva em conta os valores praticados no mercado
internacional. Outra parte
se deve à variação cambial,
com a queda do real frente
ao dólar.

Anbima apoia redução da desigualdade
racial nas empresas brasileiras

A

Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) é apoiadora do Pacto
de Promoção da Equidade
Racial, iniciativa que busca
diminuir a desigualdade racial nas empresas brasileiras. Segundo a associação,
isso será feito por meio de
um protocolo ESG racial
que estimula a adoção de
ações afirmativas e investimentos sociais que beneficiem a inclusão de pessoas
negras no mercado de trabalho. O apoio à iniciativa
foi aprovado pela Diretoria
em reunião realizada em setembro.
Para Carlos Ambrósio,
presidente da Anbima, a
parceria é um passo im-

portante no trabalho de diversidade e inclusão. “Em
pesquisa que fizemos com
os associados, descobrimos
que a pauta racial é prioridade para 80% das instituições que já trabalham com
diversidade e inclusão e o
Pacto traz ferramentas muito completas que podem
fazer essa pauta avançar de
forma bastante estruturada,” explica.
Também ressalta que
“agora, vamos debater
com os associados como
incorporar esses critérios
dentro das estratégias que
eles já têm em andamento em suas casas.” Como
apoiadora, a Anbima irá
colaborar para a difusão
da iniciativa e de suas práticas entre os associados

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75
NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos
os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 25/10/2021, às 8h,
na sede da sociedade na Rua Dr. Sá
Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim
de deliberarem sobre a consolidação
do Estatuto Social. Petrópolis,
11/10/2021. Marcio Salles Gomes
– Diretor, Leonardo das Chagas
Righetto - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos
os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 25/10/2021, às 13h,
na sede da sociedade à Rod. Amaral
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras,
Araruama/RJ, a fim de deliberarem
sobre a consolidação do Estatuto
Social. Araruama, 11/10/2021. Carlos
Alberto Vieira Gontijo – Diretor,
Leonardo das Chagas Righetto Diretor.

e demais membros de seu
ecossistema.
O Pacto de Promoção de
Equidade Racial é expresso
por meio de um protocolo ESG (sustentabilidade
ambiental, social e de governança) específico para
questões raciais. Ele será
aplicado em empresas que
voluntariamente aderirem
ao pacto, assumindo o compromisso público de trabalhar o seu ambiente interno
e contribuir para a transformação da realidade social.
Obrigatoriedade
A situação dessas empresas será medida pelo Índice
ESG de Equidade Racial
(IEER), que utiliza uma
metodologia exclusiva para

calcular o desequilíbrio racial da empresa por meio da
avaliação de seu quadro de
colaboradores, suas ocupações, suas remunerações e a
distribuição racial na região
em que a empresa atua. A
combinação desses fatores
será expressa em um Rating de Equilíbrio Racial,
que possui uma escala de
A++ a H. As empresas que
participam do pacto devem
obrigatoriamente veicular
seu rating em seus sites. A
Anbima informou que o
índice será recalculado periodicamente e pode ser
melhorado com avanços
nas condições de equidade
racial, adoção de políticas
afirmativas ou realização de
investimentos sociais voltados à equidade racial.

O maestro que nos encanta
Apesar das 27 operações que já fez, o Maestro João
Carlos Martins continua firme e forte. Ele vai tocar no
Natal, em Niterói, no teatro Municipal e no campo de São
Bento. Um exemplo.

Pensamento da semana
“Luzes iluminam querendo ou não. Mostram um mapa
de possibilidades e despertam em nós, sentimentos. Sim,
aos poucos vamos acalmando nosso coração com uma
conversa, um afeto, um drink, uma confissão que do
escuro passa para a interação, sem quebrar etapas com
calma e sem assustar o outro. Nossas vivências anteriores
bloqueiam as lâmpadas, que ressuscitam se potencializadas
ao máximo, na sua capacidade de inspirar a claridade e
luminosidade da vida.”

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99
NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas
desta Cia a se reunirem no dia
25/10/2021, às 17h, na sede da
sociedade à Av. Dr. José Alves de
Azevedo nº 233, Parque Rosário,
Campos dos Goytacazes/RJ, fim de
deliberarem sobre a consolidação
do Estatuto Social. Campos dos
Goytacazes, 11/10/2021. Marcio
Salles Gomes - Diretor; Juscelio
Azevedo de Souza - Diretor.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por INTERNACIONAL FIDUCIÁRIA FOMENTO MERCANTIL
LTDA em face de UCP CLÍNICA CIRÚRGICA DO RIO DE JANEIRO, processo nº 0118081-08.1997.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a UCP CLÍNICA CIRÚRGICA DO
RIO DE JANEIRO, que em 22/10/21, às 13:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 25/10/21, no
mesmo local e hora, pelo preço mínimo de R$ 2.760.000,00
(60% da avaliação), na forma do art. 891 § único do NCPC, o
imóvel registrado no 3º RGI, matrícula nº 6.129, Rua Paula Barreto
nº 79 casa 03 - Botafogo - RJ, avaliado as fls. 355/356 em 6/10/
20, por R$ 4.600.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do
juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública,
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado
e passado nesta cidade, em 27/9/21. Eu, Rosely Rodrigues
Antunes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.
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Alerj aprova participação
do Estado em consórcios
intermunicipais de saúde

A

Alerj aprovou projeto de lei que autoriza o Estado
a participar de consórcios intermunicipais de saúde
e o desenvolvimento em regime de gestão associada na
execução de políticas públicas do setor. A proposta, de
autoria dos deputados Jair Bittencourt (PP) e André Ceciliano (PT), prevê que o Estado poderá repassar recursos
financeiros do Fundo Estadual de Saúde, ou do Fundo
Nacional de Saúde, aos consórcios intermunicipais, após
a deliberação prévia da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB-RJ).

Obras para o Noroeste do Estado
Luiz Martins (PDT) está
causando ciúmes na bancada
do governo na Alerj por conta
da sua aproximação com o
governador Cláudio Castro.
Martins acompanhou a visita
do governador aos municípios
de Itaperuna, Natividade e
Varre e Sai, no Noroeste do
Estado. A dupla conversou
com prefeitos da região e apresentou um pacote de obras,
fruto de indicações legislativas do deputado. As melhorias
serão implementadas com verbas da venda da Cedae.

Alerj doa R$ 18 milhões
para pesquisa sobre Covid
A Alerj vai doar R$ 18 milhões para custear pesquisas
da UFF contra a Covid. O dinheiro vai sair do seu Fundo
Especial Orçamentário. A doação foi proposta pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e pelo do
deputado Waldeck Carneiro (PT) e foi sancionada pelo governador Cláudio Castro.

Noel de Carvalho participa de
frente de defesa do Galeão
O deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB) defende
uma reavaliação do modelo de privatização proposto pelo
Governo Federal para o Aeroporto Santos Dumont. Ele
concorda com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, de que a
alteração pode ter como consequência o esvaziamento ainda maior do Aeroporto Internacional do Galeão, causando
prejuízos para a economia do Rio. O Santos Dumont será
leiloado em 2022 junto com outros 15 aeroportos.

Bares terão alertas sobre crime
de importunação sexual
O deputado Marcus Vinícius (PTB) é o autor do projeto
de lei que obriga bares, boates, restaurantes e casas de show
a afixarem placas e cartazes de forma legível e aparentes ao
público lembrando que importunação sexual é crime.
Tijoá Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2021, às 14hs, no endereço da filial da Companhia no Rio de Janeiro-RJ. 2. Convocação
e Presença: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Foi verificada a presença dos membros
do Conselho de Administração e membros da Diretoria, por vídeo conferência. 3. Mesa: Presidente: Sra. Leticia Costa Manna
Leite; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Proposta Remuneração Variável 2021. 5. Deliberações: Aberta a
reunião e após exame da matéria constante da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de
seus membros presentes: (i) Proposta Remuneração Variável 2021: Foi aprovado o programa de RVA e PLR apresentado com
as alterações nos percentuais da ponderação dos diretores para 50/50 em vez de 80/20, e foram alterados os percentuais
de ponderação das metas da empresa. Foi também alterado o acréscimo das metas de EBITDA a partir da base de 100% na
proporção de 2% a cada nível de atingimento. Foram alterados os múltiplos de salários para 5 salários para Diretores, 3 salários
para Gerentes, 2 salários para coordenadores/supervisores e 1,5 salário para os demais. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada,
foi por todos assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. 7. Assinaturas: Mesa: Leticia Costa
Manna Leite – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária. Conselheiros: Leticia Costa Manna Leite, Carlo Alberto Bottarelli,
Roberto Solheid da Costa de Carvalho e Anderson Lanna Alves Bittencourt. Rio de Janeiro, 27/05/2021. Renata Moretzsohn
– Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 280.285/21-8 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Consumo nos lares brasileiros
recua 2,33% em agosto

O

consumo
nos
lares brasileiros
caiu 2,33% entre
julho e agosto deste ano.
Conforme levantamento
da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras),
na comparação com agosto do ano passado, o consumo caiu 1,78%, mas, no
acumulado do ano, houve
alta de 3,15%. Segundo a
Abras, os percentuais são
reflexo de fatores externos

e internos, como a alta da
inflação e o desemprego.
“Câmbio, geadas e a população, com bolso mais
restrito, tiveram influência
no resultado de agosto”,
afirmou o vice-presidente
da Abras, Marcio Milan.
De acordo com entidade,
as datas nas quais o consumo tende a aumentar de
consumo representam um
momento de otimismo para
o setor. “Apesar dessa de-

saceleração, estamos confiantes e manteremos nossa
projeção inicial de crescimento de 4,5% para 2021”,
reforçou Milan. A cesta de
35 produtos de largo consumo nos supermercados
fechou o mês custando R$
675,73, com aumento de
1,07% em relação a julho de
2021. No comparativo com
o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de
22,23%.

Os produtos que tiveram
as maiores altas foram a
batata (20,9%), o café torrado e moído (10,7%) e o
frango congelado (7,1%).
Também aparecem na dos
itens cujo preço subiu o
sabonete (4,3%) e o ovo
(3,7%). As maiores quedas são da cebola (-4,9%),
refrigerante pet (-2,8%),
tomate (-2,3%), farinha de
mandioca (-1,7%) e feijão
(-1,5%).

Setor de alimentação fora de casa
só deve se recuperar em 2022

P

esquisa da Associação Brasileira da
Indústria de Alimentos (Abia), que aponta
que, entre os anos de 2009 e
2019, as vendas da indústria
alimentícia para o setor de
refeições fora do lar, o qual
compreende restaurantes,
lanchonetes, padarias, bares, redes de fast food, entre outros, cresceu 184,2%,
uma média de 11% ao ano,
registrando em 2019 um valor acumulado de R$ 184,7
bilhões.
A expectativa é de que o
segmento, que fechou 2020
com um valor 24% menor
devido à pandemia de Covid-19 (cerca de R$ 139,9
bilhões), encerre 2021 com
um crescimento de 20%
sobre este valor (R$ 166,9
bilhões); com uma previsão

de recuperação completa
em 2022. De fato, a retomada do chamado “food
service” fundamenta-se nos
seguintes aspectos: declive
de infecção e óbitos por
Covid-19; evolução do calendário de vacinação; enfraquecimento do teletrabalho; aumento do número de
pessoas circulando nas ruas;
e flexibilização do funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e praças
de alimentação.
Já pesquisa encomendada pela VR Benefícios e
realizada pelo Instituto Locomotiva mostra o impacto
da pandemia nos estabelecimentos comerciais. Segundo o estudo, diante da crise
iniciada em 2020, proprietários e gestores precisaram se
adequar para conseguirem

China enviará três
astronautas a estação
espacial no sábado

A

China enviará três
astronautas a uma
estação espacial em
construção na manhã do
próximo sábado, incluindo
a primeira mulher a visitar
a instalação em que a tripulação deve permanecer
durante seis meses. Será a
segunda de quatro missões
tripuladas planejadas à estação, que deve ser finalizada
até o fim do ano que vem.
A espaçonave Shenzhou-13 será lançada à meia
noite e 23 minutos de sábado (horário de Pequim),
disse Lin Xiqiang, porta-voz do Programa Espacial
Tripulado da China. Zhai
Zhigang, de 55 anos, que
integrou a primeira leva de
astronautas chineses no fim
dos anos 90, será o comandante da missão, informou
Lin. Zhai será acompa-

nhado por Wang Yaping e
Ye Guangfu, ambos de 41
anos. Wang será a primeira
mulher astronauta a visitar a
estação chinesa.
A missão conhecida como Shenzhou-13, “Embarcação Divina” em chinês, será a segunda missão
espacial de Zhai e Wang e
a primeira de Ye. A China
começou a construiu o que
será sua primeira estação
espacial permanente em
abril, com o lançamento do
Tianhe, o primeiro e maior
de seus três módulos. Ligeiramente maior do que
um ônibus, o Tianhe será
o alojamento assim que
a estação espacial estiver
pronta. A tripulação de três
pessoas da missão anterior
Shenzhou-12 se hospedou
em Tianhe durante 90 dias,
entre julho e setembro.

manter suas portas abertas
e adotar novas estratégias.
Do total de entrevistados,
11% mudaram de endereço
durante a pandemia e 26%
pensaram em mudar. Dentre os motivos que impulsionaram a decisão estão a
redução do valor do aluguel
(65%), redução do fluxo de
pessoas (32%), passou a fazer a atividade dentro de casa (19%) e mudou para mais
perto de sua casa (5%). Já
entre os que mudaram de
endereço, 60% migraram
para bairros residenciais.
Os impactos financeiros
também foram coletados
e revelam que 85% disseram que foi preciso cortar
custos, 60% afirmaram ter
negociado preços e prazos
com fornecedores e 29%
tiveram que recorrer ao

empréstimo. Considerando
as medidas de restrição da
quarentena para funcionamento dos estabelecimentos, 94% estão funcionando, porém sete em cada 10
proprietários ou gestores
declararam
movimento
menor, especialmente restaurantes Em relação aos
meios de pagamento sem
contato que estão sendo
utilizados, a pesquisa mostrou que na comparação
com 2020, o uso de cartões
de crédito ou débito NFC
(aproximação via celular)
aumentou e chegou a 87%.
Também cresceu a utilização de aplicativos por celular e pagamentos por link.
A pesquisa também revelou
que as mudanças impostas
pela pandemia vieram para
ficar.

Brasil recebe mais
um lote de vacinas da
Pfizer contra Covid-19

C

hegou nesta quinta-feira ao Brasil, pelo
Aeroporto Internacional de Viracopos, em
Campinas, mais uma remessa de vacinas da Pfizer contra Covid-19 entre as previstas para serem entregues
nesta semana. O lote de hoje
é de 912,6 mil doses. Até domingo chegam ao país mais
9,12 milhões de doses.
As entregas são parte do
segundo contrato entre a
Pfizer e governo federal, assinado em 14 de maio, que
prevê mais 100 milhões de
doses de vacinas entre outubro e dezembro. O primeiro
lote desse contrato chegou
ao Brasil no último sábado,
com 1,98 milhão de doses.
A tecnologia de fabricação da Pfizer consiste na
injeção de parte do código
genético do novo corona-

vírus para que o organismo
humano seja capaz de identificar o vetor em caso de
contaminação.
Segundo o Ministério
da Saúde, desde o início da
campanha, em janeiro de
2021, já foram distribuídas
mais de 94 milhões de doses
da Pfizer. Antes de serem
distribuídas, as vacinas passam por um rigoroso controle de qualidade para que
cheguem com segurança aos
braços dos brasileiros.
Até agora, o Ministério
da Saúde já distribuiu 310
milhões de doses a todas as
unidades federativas. Mais
de 150 milhões de pessoas
tomaram a primeira dose o que representa cerca de
93% da população (160 milhões). Mais de 100 milhões
de pessoas completaram o
esquema vacinal.
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BC da China emprestou mais em setembro do que em agosto

O

s novos empréstimos na China
denominados
em iuane (moeda chinesa)
totalizaram 1,66 trilhão de
iuanes (US$ 256,92 bilhões)
em setembro, mostraram
os dados do Banco Popular da China (BPC), o banco central do país. O valor
superou o de 1,22 trilhão
de iuanes no mês anterior,
porém com uma queda de
232,7 bilhões de iuanes ante

o valor do mesmo período
do ano passado.
O M2 do país, uma ampla medida de oferta de
moeda que cobre o dinheiro em circulação e todos
os depósitos, cresceu 8,3%
anualmente para 234,28 trilhões de iuanes no final de
setembro, segundo o BPC.
A taxa de crescimento foi
0,1 ponto percentual mais
alto que a no final de agosto
e representa uma queda de

CONCESSÃO DE LICENÇA
CYRELA BELGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.976.349/0001-66, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através
do processo n° 23/300.072/2021, a LMI n° 002132/2021 com validade de
48 meses para desenvolvimento de projeto de grupamento residencial
multifamiliar, situado na Rua General Polidoro, nº 68 - Botafogo, RJ.

ENEL X BRASIL S.A.

CNPJ/ME nº 08.317.250/0001-61
NIRE 3330027950-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 09 de setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de setembro de 2021, às 14
horas, na sede social da Enel X Brasil S.A. (“Companhia”), na Praça Leoni
Ramos, nº 1, parte, Niterói, RJ, CEP: 24.210-205. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o
disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em decorrência de estar presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente:
Carolina Farinas Pinheiro; Secretário: Carlos Eduardo Cardoso de Souza. 5.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a participação da Companhia, por meio
de consórcio, do procedimento licitatório conduzido pelo Município de Campinas/SP, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão administrativa para a “prestação dos serviços de iluminação pública no município de
Campinas, incluídas, em especial, a implantação, a expansão, a operação
e a manutenção da Rede de Iluminação Pública”, conforme especificado no
Edital da Concorrência nº 09/2021, da Comissão Permanente de Licitação,
Processo Administrativo nº PMC.2020.00013715-10 (“Licitação”). (ii) a autorização aos diretores e procuradores da Companhia para, em conjunto ou
isoladamente, negociar os termos e celebrar todos os documentos necessários no âmbito da Licitação, inclusive para contratar as garantias necessárias
para participar da Licitação, bem como adotar todas as demais providências
e atividades necessárias, podendo, para tanto, celebrar e assinar quaisquer
documentos que sejam necessários no âmbito da Licitação, incluindo, mas
não se limitando, ao instrumento de constituição de consórcio e compromisso de constituição de SPE; (iii) a ratificação de todos os atos já praticados
pela Companhia no âmbito da Ordem do Dia acima. (iv) a constituição de
uma Sociedade de Propósito Específico com os requisitos exigidos no Edital da Licitação, caso o referido consórcio se sagre vencedor da Licitação.
6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:
(i) Autorizam e ratificam a participação da Companhia na Licitação; (ii) Autorizam os diretores e procuradores da Companhia, em conjunto ou isoladamente, a negociar os termos e celebrar todos os documentos e praticar
todos os atos necessários no âmbito da Licitação, inclusive para contratar as
garantias necessárias para participar da Licitação, bem como adotar todas
as demais providências e atividades necessárias, podendo, para tanto, celebrar e assinar quaisquer documentos que sejam necessários no âmbito da
Licitação, incluindo o instrumento de constituição de consórcio a ser celebrado entre a Companhia, a Selt Engenharia Ltda. e a Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda., com participação na proporção de 55%, 22,5%
e 22,5% respectivamente, assim como o compromisso de constituição de
SPE. (iii) Ratificam todos os atos já praticados pela Companhia no âmbito
das deliberações acima; e (iv) Autorizam a constituição de uma Sociedade
de Propósito Específico, a ser controlada pela Companhia, para prestação
dos serviços especificados no Edital da Concorrência nº 09/2021, caso o
referido consórcio se sagre vencedor da Licitação. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada
pela Presidente da Assembleia, Carolina Farinas Pinheiro, pelo Secretário,
Carlos Eduardo Cardoso de Souza, e pela acionista presente, Enel Brasil
S.A., neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Nicola Cotugno.
Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 09 de setembro
de 2021. Carolina Farinas Pinheiro - Presidente da Assembleia; Carlos
Eduardo Cardoso de Souza - Secretário da Assembleia. JUCERJA em
14/09/2021 sob o nº 4453896. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ENEL BRASIL S.A.
CNPJ nº 07.523.555/0001-67
NIRE 3330027645-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Enel Brasil S.A.
1. Local, Data e Hora: Reunião realizada na sede da Companhia, na Praça
Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, Niterói, RJ, no dia 27
de julho de 2021, às 14h. 2. Presenças: Convocação regularmente efetuada, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, estando presente a maioria
dos membros do Conselho de Administração. 3. Presidente e Secretária da
Reunião: Guilherme Gomes Lencastre - Presidente Maria Eduarda Fischer
Alcure - Secretária 4. Ordem do Dia: Temas para Aprovação: i. Análise
crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno; ii. Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para mudança
da sede da Companhia; iii. Eleição do Sr. Gino Celentano como Diretor de
Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia. Temas para Informação: iv. Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021; v. Proposta de Incorporação da Enel
Green Power Brasil Participações Ltda. pela Companhia; vi. Apresentação
do Projeto Global TTC; e vii. Outros assuntos de interesse geral da Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos membros do
Conselho de Administração presentes à reunião: 5.1. Quanto ao item (i)
da Ordem do Dia, em cumprimento à norma ABNT NBR ISO 37.0001/2016,
os Conselheiros efetuaram a análise crítica e aprovaram, sem ressalvas, o
funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno e do Programa de Integridade, conforme informações prestadas pelo responsável da função de
Prevenção de Delitos / Compliance Antissuborno e pelas informações constantes da Alta Direção. 5.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia,
os Conselheiros aprovaram a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, em data a ser definida, para deliberar sobre a mudança da sede
da Companhia. 5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros
aprovaram a eleição do Sr. Gino Celentano, italiano, divorciado, engenheiro
eletricista, portador do documento de identidade RNM nº F375419E e inscrito no CPF sob o nº 716.929.051-04, para o cargo de Diretor de Operações
de Infraestrutura e Redes da Companhia, tendo em vista a obtenção de
seu visto permanente. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com
os demais diretores da Companhia, declara não estar incurso em quaisquer
dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária
e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76. 5.4. No que se
refere ao item (iv) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os
Conselheiros foram informados sobre resultado da análise das denúncias
recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021, evidenciando estatística, temas
e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme apresentação
realizada pela Auditoria Interna da Companhia. 5.5. No que se refere ao
item (v) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre o projeto de incorporação da Enel Green Power
Brasil Participações Ltda. pela Companhia e das análises que estão sendo feitas relacionadas ao tema, conforme apresentação feita pela Diretoria
Administrativa, Financeira e de Planejamento e Controle. Oportunamente,
o protocolo justificação de incorporação será submetido ao Conselho de
Administração para aprovação, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 5.4. No que se refere ao item (vi) da Ordem do Dia, referente aos itens
de informação, os Conselheiros foram informados sobre o Iniciativa Global
TTC (Total Tax Contribution), que reitera o valor da contribuição tributária
como prioridade para o Grupo Enel, em linha com os valores de transparência e responsabilidade social corporativa, conforme apresentação feita pela
Responsável de Tax Affairs Brasil. 5.4. No que se refere ao item (vii) da
Ordem do Dia, referente aos itens de informação, o Presidente do Conselho
informou que a partir do próximo mês passará a ser apresentado nas reuniões do Conselho de Administração o resultado consolidado da Companhia,
segregado por linha de negócio. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a
qual, depois de lida e aprovada, foi circulada para assinatura pelos membros do Conselho, Guilherme Gomes Lencastre, Roberta Bonomi, Mario
Fernando de Melo Santos, e Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, e, pela
Secretária, Maria Eduarda Fischer Alcure. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Niterói, 27 de julho de 2021. Guilherme Gomes Lencastre
- Presidente do Conselho e da Reunião; Maria Eduarda Fischer Alcure Secretária da Reunião. Jucerja em 24/08/21 sob o nº 4426114. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

2,6 pontos percentuais ante
o mesmo período do ano
passado.
A medida estreita de
oferta monetária (M1), que
cobre o dinheiro em circulação mais os depósitos à
vista, subiu 3,7% em termos anuais para 62,46 trilhões de iuanes no fim de
setembro.
A quantidade de dinheiro
em circulação (M0) aumentou 5,5% ano a ano, para

8,69 trilhões de iuanes no
fim do mês passado. Nos
primeiros três trimestres
de 2021, o banco central
injetou um total de 252,2
bilhões de dinheiro líquido
no mercado.
O financiamento social
recém-adicionado, uma medida de fundos que indivíduos e empresas não financeiras recebem do sistema
financeiro, chegou a 24,75
trilhões de iuanes durante o

período, queda de 4,87 trilhões de iuanes em termos
anuais, e alta de 4,14 trilhões de iuanes ante o mesmo período de 2019.
Até o final do mês passado, o valor total de depósitos em iuane pendentes
ficou em 229,18 trilhões
de iuanes, um aumento de
8,6% em termos anuais.
De janeiro a setembro, as
liquidações em RMB para
comércio transfronteiriço

totalizaram 5,73 trilhões de
iuanes.
Segundo a agência Xinhua, o banco central da
China se comprometeu a
tornar sua política monetária prudente mais direcionada e flexível para melhor
se adaptar às necessidades
de desenvolvimento de alta qualidade e colocar mais
foco na eficiência dos serviços financeiros para apoiar
a economia real.

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

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/09/21: Data, Local e Horário: Ao 30/09/21, às 10:00 horas,
na sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300,
salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr.
Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato
Escobar – Secretária. Presença: Dispensada a convocação, em virtude
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação
da Assembleia Geral de proposta realizada pela Diretoria para pagamento
de juros sobre o capital próprio. Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de Administração aprovaram
por unanimidade dos votos e sem ressalvas submeter à aprovação da
Assembleia Geral a proposta para o pagamento de juros sobre o capital
próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser
registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em setembro de
2021 e a ser pago em ou antes de 31/10/21. Encerramento: Oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José
Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo,
Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres
Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia. RJ, 30/09/21. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 4540069 em 13/10/21.

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO
Fundação Oswaldo Cruz CNPJ Nº 33.781.055/0001-35
(FIOCRUZ), por intermédio do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/FIOCRUZ, inscrita no CNPJ
Nº 33781055/0015-30, faz saber que venderá, através do leiloeiro
público Wilkerson Machado dos Santos, bens inservíveis - equipamentos, de uso da Bio-Manguinhos, em leilão online no dia 08/
11/2021, às 11h, no site www.machadoleiloes.com.br, estando disponível edital completo e catálogo no site e no escritório, Avenida
Erasmo Braga Nº. 227, Grupo 704, Centro/RJ. Tel: (21) 2533-7978.
KELLY CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA MELLO
Presidente da Comissão de Alienação.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- Com fundamento no art. 123, parágrafo único, alínea ‘c’, da Lei nº
6.404/76, ficam convocados os acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A. (“Companhia”), pelos ora
signatários, acionistas titulares de 50% (cinquenta por cento) do capital
votante da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
no dia 22 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av.
Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
especialmente convocada para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(i) eleição de até 2 (dois) Diretores para a Diretoria da Companhia, na forma
do artigo 9, § 4°, do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais:
Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral na
forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço
acima indicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da
realização da referida Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de outubro de
2021. PEDRO LANNA RIBEIRO; ANA EMILIA LANNA RIBEIRO; MARIA
REGINA LANNA RIBEIRO; ADÃO CARVALHO RIBEIRO.

JUIZO DE DIREITO DA 05ª VARA CÍVEL –
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05(cinco) dias (ART. 879 – II c/c 882 - §1º e 2º DO CPC
e RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de 20/04/2020), extraído dos autos
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PINHEIRO DI LOURENÇO em face de
CARLOS ALBERTO GOMES PINHEIRO E OUTRA - Processo nº.
0034728-66.2013.8.19.0209, passado na forma abaixo: A DRA.
ADRIANA ANGELI DE ARAÚJO DE AZEVEDO - Juíza de Direito
Titular da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos
interessados que no dia 18/10/2021 e 21/10/2021 a partir das
13:00 horas, com término às 13:20 horas, através do Plataforma
de Leilões Online - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e
vendido o imóvel situado na AVENIDA GENARO DE CARVALHO,
Nº 50 – APTO. 301 – FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ/RJ.
AVALIAÇÃO: R$ 974.766,00 (Novecentos e setenta e quatro
mil, setecentos e sessenta e seis reais). – O Edital na integra
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no Site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

TANQUE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 333.00333495
Ata da AGE em 30/09/21. Data, Horário e Local. No dia 30/09/21, às
12:30h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia,
nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia.
Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Marcelo Duarte ao cargo de Diretor
sem Designação Específica da Cia.; (ii) a eleição de novo membro da Diretoria; e (iii) a ratificação da composição da Diretoria e unificação de seus
mandatos. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i)
Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Duarte, brasileiro, casado, empresário,
RG 06.584.368-2, Detran/RJ e CPF 688.187.187-20, ao cargo de Diretor
sem Designação Específica da Cia., conforme carta de renúncia enviada
no dia 30/09/21 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Marcelo Duarte
conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii)
Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Cesar
Madeira Padovesi, brasileiro, casado, advogado, RG 34.381.111-X, SSP/
SP e CPF 301.910.728-85, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, cujo término é previsto para o dia 15/07/23, permitida a
reeleição, conforme o estatuto social da Cia. (iii) Ratificar a composição da
Diretoria da seguinte forma: Diretor Presidente - Marcelo Hudik Furtado
de Albuquerque; Diretores sem Designação Específica: Felipe Franco da
Silveira, Rodrigo da Costa Azevedo e Cesar Madeira Padovesi. Por fim, o
acionista autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências
necessárias à efetivação das deliberações, ora aprovadas. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de
sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das
S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Recreio dos
Bandeirantes Participações S.A. RJ, 30/09/21. Jucerja em 13/10/21 sob o
nº 4540050. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

RECREIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 35.687.708/0001-47 - NIRE 33300333410
Ata da AGE em 30/09/21. Data, Horário e Local. No dia 30/09/21, às 12h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, Centro/
RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar sobre
(i) a renúncia do Sr. Marcelo Duarte ao cargo de Diretor sem Designação
Específica da Cia.; (ii) a eleição de novo membro da Diretoria; e (iii) a ratificação da composição da Diretoria e unificação de seus mandatos. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia,
deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr.
Marcelo Duarte, brasileiro, casado, empresário, RG 06.584.368-2, Detran/
RJ e CPF 688.187.187-20, ao cargo de Diretor sem Designação Específica
da Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 30/09/21 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Marcelo Duarte conferem-se mutuamente a mais
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os
direitos e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor sem
Designação Específica, o Sr. Cesar Madeira Padovesi, brasileiro, casado,
advogado, RG 34.381.111-X, SSP/SP e CPF 301.910.728-85, com mandato
unificado com os demais membros da Diretoria, cujo término é previsto para
o dia 29/07/23, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. (iii)
Ratificar a composição da Diretoria da seguinte forma: Diretor Presidente - Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Diretores sem Designação
Específica: Felipe Franco da Silveira, Rodrigo da Costa Azevedo e Cesar
Madeira Padovesi. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações, ora
aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do
Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Eiger Brasil Partners I O - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 30/09/21. Jucerja em
13/10/21 sob o nº 4540327. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Bolsa começou a
negociar cotas do Fiagro

Três perguntas: Banco
Original - desafios e perspectivas

B3 começou a negociar nesta quintafeira as cotas do
primeiro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro)
na B3. O Fundo Riza AgroFiagro Imobiliário será negociado com o ticker RZAG11.
Gerido pela Riza Asset,
o fundo permite que o investidor aloque recursos
no setor do agronegócio e
em cadeias produtivas agrícolas, sendo uma opção de
diversificação de investimento em um segmento de

Banco Original
fechou o primeiro semestre deste ano com lucro de R$ 73
milhões, ante prejuízo de
R$ 220 milhões no mesmo
período do ano passado.
O banco possui R$ 16,9
bilhões em ativos, carteira de crédito de R$ 9,1 bilhões e patrimônio líquido
de R$ 2 bilhões. Todas as
suas cinco frentes de atuação apresentaram margens
positivas: Varejo, R$ 317
milhões; Não correntistas,
R$ 60 milhões; Empresas,
R$ 37 milhões; Atacado, R$
203 milhões, e BaaS, R$ 18
milhões.
Atualmente, o banco
possui 5,3 milhões de clientes, um crescimento de
32,5% comparado a 2020,
quando encerrou o ano
com 4 milhões de clientes.
O banco tem pautado seu
crescimento na qualificação
e rentabilização da sua base
de clientes, mesmo que para isso tenha que abrir mão
de algumas bandeiras dos
bancos digitais. Em geral,
esse tipo de banco não oferece todos os serviços dos
bancos tradicionais, mas
em compensação não cobra
tarifas. O Banco Original
estruturou sua operação de
forma a oferecer todos os
serviços aos seus clientes,
evitando assim que eles precisem ter contas em outras
instituições, mesmo que
para isso tenha que cobrar
tarifas.
Conversamos com Raul
Moreira, coordenador do
Comitê de Inovação do
Banco Original, sobre a
forma como o banco tem
pautado seu crescimento
no mercado bancário brasileiro, as expectativas quanto ao Open Finance (Open
Banking) e as perspectivas
para 2021 e 2022.

A

grande representatividade
na economia nacional.
“O Fiagro vai possibilitar ao investidor aplicar seus
recursos no agronegócio. A
gestão profissionalizada dos
fundos, a exemplo do que
acontece no mercado imobiliário, facilita o caminho
do investidor. Esse incentivo,
aliado a benefícios fiscais como isenção de IR para Pessoa
Física, por exemplo, pode contribuir de forma exponencial
para a atração de investimentos para o agronegócio, trazendo desenvolvimento ao setor”,

explica Rogério Santana, diretor de Relacionamento com
Clientes da B3.
Essa nova modalidade de
fundo está disponível desde
agosto deste ano quando a
B3 passou a considerar a
listagem para as categorias
de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
(Fiagro-FIDC), Fundo de
Investimento Imobiliário
(Fiagro-FII) e Fundo de
Investimento em Participações (Fiagro-FIP), em linha
com a regulamentação editada pela CVM.

CVM alerta sobre atuação
irregular no mercado
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) comunicou, nesta quinta-feira, que
a Liveb Investimentos Ltda.,
bem como seu responsável,
Thiago Maloste Butezloff,
não se encontram habilitados
a ofertar publicamente títulos
ou contratos de investimento
coletivo por meio de sites ou
em postagens em mídias sociais.
Segundo constatado pela autarquia, vinham sendo
ofertadas, pelo site da Liveb,
oportunidades de investimento com apelo ao público,
sem que fossem submetidas
a registro ou dispensa de re-

gistro junto à CVM (infração
ao art. 19 da Lei 6.385/76).
Diante disso, foi determinada a suspensão de
ofertas, sem os devidos registros (ou dispensas deste) perante a CVM. Se não
adotarem a determinação
da CVM, poderá ser aplicada multa diária no valor de
R$ 100.000,00.
Caso seja investidor ou
receba proposta de investimento por parte dos envolvidos, entre em contato com
a CVM por meio do Serviço
de Atendimento ao Cidadão
(SAC),
preferencialmente
fornecendo detalhes da ofer-

ta e a identificação das pessoas envolvidas, a fim de que
seja possível a pronta atuação
da Autarquia no caso.
A emissão de stop order
(suspensão) é uma medida
de natureza cautelar, com
o objetivo de prevenir ou
corrigir situações anormais
de mercado detectadas pela autarquia. Por isso, não
deve se confundir com a
penalização das pessoas indicadas. No caso de infrações, a penalização exige a
conclusão de processo administrativo sancionador
com decisão condenatória.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME 02.332.886/0001-04 - NIRE 33.300.285.831
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020. Data, Hora e Local:
No dia 16 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201
(parte), Leblon, CEP 22440-032. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença da única acionista proprietária de ações
representativas da totalidade do capital social da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) renúncia apresentada
pelo Sr. Fausto Silva Filho; (ii) eleição de novo Diretor; (iii) readequação de competência de Diretores; (iv) a consolidação
dos Diretores da Companhia para o exercício de cargos específicos da Companhia, conforme exigido pela Comissão de
Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil. Mesa: Presidente: Fabrício Cunha de Almeida. Secretária: Thatiane
Lages Soares. Deliberações: A única acionista da Companhia decidiu, por unanimidade de voto, as seguintes deliberações:
1. Aprovar a eleição do Sr. Thiago Simões Maffra, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade
nº 43.580.083-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 330.766.318-61, residente e domiciliado na Cidade e Estado de
São Paulo, com escritório na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-907 (“Thiago”), ao cargo de Diretor da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária
da Companhia a ser realizada em 2022. 1.1. O Diretor ora eleito, neste ato, declara expressamente que não está impedido
de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, e não se encontra impedido por lei especial ou condenado
(ou sob efeito de condenação) (i) a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
(ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; e (iii) por crime contra a economia
popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. 1.2. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo, mediante
a assinatura de Termo de Posse registrado no Livro de Registro de Ata da Diretoria da Companhia. 1.3. A deliberação do
item 1 acima está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil, nos termos da legislação aplicável. 2. Aprovar a renúncia
apresentada pelo Sr. Fausto Silva Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da documento de identidade
nº 497816-1 (MM/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 029.481.427-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com escritório na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-907, do cargo de Diretor da Companhia, a qual somente terá efeito na data de posse do Sr. Thiago Simões
Maffra. 2.1. O Sr. Fausto Silva Filho declara que nada tem a receber ou reclamar da Companhia, a qualquer título,
outorgando a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, inclusive por todos os valores recebidos até esta
data, pelo exercício do cargo. 3. Tendo em vista as deliberações acima: (a) o Diretor Fausto Assis da Silva, brasileiro,
solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 12.16.87.87-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o
nº 081.462.317-48, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 (“Fausto Assis”), passará a ser
responsável (i) pela administração de carteiras de valores mobiliários, na forma da Instrução ICVM nº 558/2015, Art. 4º,
inciso III; e (ii) pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional
nº 2.451/1997; e (b) o Diretor Thiago, ora eleito, assumirá as reponsabilidades (i) pelo cumprimento das obrigações
estabelecidas na Instrução CVM nº 542/2013, art. 16, inciso I; (ii) pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na
Resolução do Conselho Monetário Nacional nºs (a) 3.908/2010, art. 1º, (b) 4.753/2019, art. 9º, (c) 3.263/2005, art. 5º; e nas
Circulares do Banco Central do Brasil nºs (a) 3.347/2007, art. 7º, (b) 3.808/2016, art. 6º, §1º, inciso I, (c) 3.281/2005, art. 1º,
(c) 3.870/2017, art. 16. 4. Consolidar os Diretores da Companhia com os respectivos cargos específicos, conforme exigido
pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil: (a) Comissão de Valores Mobiliários: (i) Carlos
Alberto Ferreira Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 32.317.331-7 (SSP/SP) e
inscrito no CPF/ME sob o nº 289.521.588-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907
(“Carlos”), ao cargo de diretor responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nas Instruções CVM números
(i) 505/2011, Art. 4º, inciso I; (ii) 51/1986; e (iii) 598/2018. (ii) Gabriel Klas da Rocha Leal, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 118410914 (SESP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 087.110.827-55, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul,
25º a 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 (“Gabriel”), ao cargo de diretor responsável pelo cumprimento
das obrigações estabelecidas na Instrução CVM nº 497/2011. (iii) Fausto Assis, ao cargo de Diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários, na forma da Instrução ICVM nº 558/2015, Art. 4º, inciso III. (iv) Fabrício
Cunha de Almeida, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 0201679099 (DIC/RJ) e inscrito
no CPF/ME sob o nº 056.388.647-17, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 (“Fabrício”),
ao cargo de Diretor Responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução CVM nº 529/2012.
(v) Bruno Constantino Alexandre dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
84237254 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob nº 043.027.267-76, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com escritório na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-907 (“Bruno”), ao cargo de Diretor de gestão de recursos próprios, nos termos da Instrução CVM nº 764/2017.
(vi) Bernardo Amaral Botelho, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 101431559 (IFP/RJ) e
inscrito no CPF/ME sob nº 043.015.787-81, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º a 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907
(“Bernardo”), ao cargo de Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nas Instruções CVM
números (i) 505/2011, Art. 4º, inciso II; (ii) 301/1999; (iii) 542/2013, Art. 16, inciso I; (iii) 539/2013; (iv) 558/2015, Art. 4º,
incisos IV e V. (b) Banco Central do Brasil: (i) Carlos, ao cargo de Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações
estabelecidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs (i) 1.655/1989 (artigo 2º, XIX), (iii) 3.197/2004,
(iv) 4.263/2013, (v) 3.339/2006, (vi) 3.568/2008, (vii) 1.120/1986 e (viii) 3.505/2007. (ii) Gabriel, ao cargo de Diretor
responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº (i)
3.954 (artigo 19, I) e (ii) 4.539/2016. (iii) Fausto Assis, ao cargo de Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações
estabelecidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 2.451/1997. (iv) Fabrício, para o cargo de Diretor
responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nas Circulares do Banco Central do Brasil (i) nºs 3.729/2005,
(ii) 3.165/2002 (artigo 2°), (iii) 3.504/2010 e (iv) 4.433/2015. (v) Bruno, ao cargo de Diretor responsável pelo cumprimento
das obrigações estabelecidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs (i) 3.198/2004, (ii) pela Resolução nº
4557/2017 (artigo 56-A). (vi) Bernardo, para o cargo de Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações
estabelecidas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs (i) 3.488/2007 (artigo 2º, § 1º), (ii) 4.502/2016 (artigo
23, I), (iii) 4.557/2017 (artigo 44 e artigo 47, § 1º e 2º), (iv) 4.677/2018, (v) 4.193/2013, (vi) 4658/2018, (vii) 4.237/2014 e nas
Circulares do Banco Central do Brasil nºs (viii) 3398/2008, (ix) 3909/2018 e (x) 3.461/2009. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se esta assembleia, após a lavratura desta ata, em forma de sumário, nos termos do §1º do art.
130 da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatura: Mesa: Fabrício Cunha de
Almeida – Presidente; Thatiane Lages Soares – Secretária. Acionista Presente: XP Controle 3 Participações S.A.,
representada pelos seus diretores Bernardo Amaral Botelho e Fabrício Cunha de Almeida. Rio de Janeiro, 16 de novembro
de 2020. Autenticação da Mesa: Fabrício Cunha de Almeida - Presidente. Thatiane Lages Soares - Secretária. Acionista
Presente: p. XP Controle 3 Participações S.A. - Fabrício Cunha de Almeida / Bernardo Amaral Botelho. Diretor Eleito:
Thiago Simões Maffra. Diretor Renunciante: Fausto Silva Filho. Jucerja nº 4001451, em 21/01/2021. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

O

Como o Banco Original tem visto o concorrido mercado brasileiro de
bancos digitais? Como o
banco tem pautado seu
crescimento neste mercado?
O mercado financeiro
vive um momento inédito de profunda transformação. Vemos esse
movimento de maneira
extremamente
benéfica, bem como o aumento dos diferentes players
do mercado, com bancos digitais, fintechs e
outros parceiros. Isso
faz com que todos busquem oferecer mais benefícios, melhorias, melhores serviços, menores
taxas e muito mais. Essa
disputa é saudável e beneficia todo o segmento.
Acreditamos que a convergência de três fatores
proporcionou esse movimento do setor. Por um
lado temos um regulador
extremamente aberto ao
estímulo da competição

Raul Moreira - Coordenador do
Comitê de Inovação do Banco Original

e aos novos entrantes do
mercado. Por outro, temos um avanço de tecnologia que permite a criação de novos produtos e
serviços. Por fim, vemos
uma mudança de hábitos
do consumidor que está
muito mais aberto a experimentar as novidades
do setor. O processo de
digitalização foi ainda
acelerado durante a pandemia.
O Banco Original tem
adotado uma estratégia de
crescimento sustentável, rentabilização da base e diversificação da receita, frente aos
outros players do mercado
que têm focado em aquisições. Com esse modelo em
mente, obtivemos, pela primeira vez, lucro de 73 milhões no primeiro semestre
de 2021. O cliente é o centro
da nossa estratégia e, por isso,
oferecemos serviços de qualidade para os nossos mais de
5,3 milhões de clientes. Isso
foi obtido por meio de um
rol de serviços completos.
Oferecemos tudo o que um
banco tradicional oferece,
mas com todos os benefícios e agilidade de um banco digital. Apresentamos ao
nosso cliente a possibilidade
de centralizar toda a sua vida
financeira no Original, com
a melhor experiência. Nosso aplicativo foi construído
com base em uma escuta
ativa. Estamos em contato
com os usuários dia-a-dia
para entregar o melhor serviço possível. Além disso, hoje oferecemos um plano do
melhor cashback do Brasil
nas nossas linhas de cartões e
fazemos parte das principais
carteiras digitais, como Apple
Pay, Samsung Play e Google
Play. Tudo isso traz protagonismo para o cliente, que tem
serviços e benefícios que facilitam seu cotidiano.
Quais as expectativas
do Banco Original com
relação ao Open Finan-

ce? Qual a sua importância para a estratégia do
banco?
O Banco Original já
nasceu dentro do conceito
de Open Finance. Toda a
nossa arquitetura é aberta
e baseada no conceito de
APIS de microsserviços.
Estamos bastante animados com a chegada desse sistema financeiro no
Brasil. Acreditamos que o
Open Finance será a maior
revolução bancária do país
e que o maior beneficiado
será o cliente. Com as informações compartilhadas
pelas instituições financeiras (tudo com a permissão prévia do cliente),
será possível fornecer os
melhores produtos e serviços para cada pessoa.
Além disso, a informação
de qualidade e apurada por
instituições de credibilidade pode acarretar uma
oferta de crédito até 30%
maior para o cliente.
O Banco Original entrou
no Open Finance de forma voluntária. Não éramos
obrigados a participar das
fases anteriores, mas participamos, pois, acreditamos e
vemos inúmeros benefícios
com o sistema financeiro
aberto. E estamos prontos
para a terceira, que está prevista para começar no final
de outubro. Nós nascemos
digitais e o Open Finance é
uma de nossas prioridades.
Quais as perspectivas
do Banco Original para
2021 e 2022?
Para 2021, temos a perspectiva de aumentar ainda
mais nosso faturamento e
nos consolidar como um
banco digital que cresce
baseado na rentabilização
da base. Queremos seguir
melhorando nossos serviços a cada dia e chegar
à marca de 10 milhões de
clientes.
Por Jorge Priori
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Brasileiros com contas em múltiplos bancos usam digitais para gastar

A

preferência
dos
brasileiros que possuem contas em
bancos tradicionais e digitais em movimentar seu dinheiro por meio dos novos
bancos, foi uma das principais novidades no relatório
Transformação Digital na
América Latina - 2021”,
conduzido pelo fundo de
venture capital Atlantico.
Isso porque, a pandemia da
Covid-19 trouxe um intenso movimento de digitalização na sociedade nos mais
diversos campos. Um dos
que mais passou por transformações, muito por causa
da necessidade do distanciamento social.
Em julho de 2021, de
acordo com uma análise
feita pela empresa Guiabolso com base em 6 milhões
de usuários, 52% dos usuá-

rios com contas em mais de
um banco preferiram movimentar suas finanças por
meio dos bancos digitais,
contra 48% dos que quiseram utilizar mais modelos
tradicionais, com agências
físicas. No mesmo período
do ano passado, esse cenário era de ampla vantagem
para os bancos tradicionais:
65% contra 35% dos que
preferiam os neobanks.
O movimento de digitalização dos bancos é algo que
deve ser ampliado nos próximos anos. É o que acredita o
managing partner do Atlantico, Julio Vasconcellos. “Os
consumidores têm buscado
alternativas para facilitar suas vidas e os bancos e meios
de pagamento digitais têm
oferecido mais artifícios para
agilizar a rotina das pessoas”,
comenta.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME 02.332.886/0001-04 - NIRE 33.300.285.831
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21
DE JULHO DE 2021. Data, Horário e Local: Em 21 de julho de 2021, às 12:00 horas,
na sede da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva,
nº 153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032. Convocação e Presença:
Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76,
face à presença da única acionista da Companhia, conforme assinatura constante da
presente ata. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da
Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Presidente:
Bernardo Amaral Botelho. Secretária: Thatiane Lages Soares. Deliberações: A única
acionista da Companhia decidiu, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:
1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), com a emissão de 900.981.162 (novecentos milhões,
novecentas e oitenta e uma mil, cento e sessenta e duas) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,55495055955454 por
ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1º, I da Lei nº 6.404/76. 2. Consignar que o
aumento de capital está sendo totalmente subscrito e integralizado, em moeda
corrente nacional, pela acionista XP Controle 3 Participações S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o n° 15.787.622/0001-89, tudo em conformidade com os termos e condições
do respectivo Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo I da presente ata.
3. Em consequência, o capital social da Companhia passará de R$ 2.408.045.280,53
(dois bilhões, quatrocentos e oito milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta
reais e cinquenta e três centavos) para R$ 2.908.045.280,53 (dois bilhões, novecentos
e oito milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três
centavos), dividido em 8.559.679.658 (oito bilhões, quinhentos e cinquenta e nove
milhões, seiscentas e setenta e nove mil, seiscentas e cinquenta e oito) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 4. Em decorrência do aumento de
capital ora aprovado, o Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia passará a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo Quinto. 5.1. O capital social, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 2.908.045.280,53
(dois bilhões, novecentos e oito milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais
e cinquenta e três centavos), dividido em 8.559.679.658 (oito bilhões, quinhentos e
cinquenta e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, seiscentas e cinquenta e
oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 5.2. Cada ação
ordinária da Companhia corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais. 5.3. Os acionistas têm direito de preferência na subscrição de novas ações
emitidas em quaisquer aumentos de capital da Companhia, na proporção de suas
participações no capital da Companhia, observados os Acordos de Acionistas
arquivados na sede social quanto à cessão de tais direitos.” 5. Em virtude das
deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que
passará a vigorar de acordo com a redação constante no Anexo II da presente ata.
6. As deliberações havidas nesta Assembleia serão submetidas à aprovação prévia
do Banco Central do Brasil, nos termos da legislação aplicável. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia, em forma
de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada por
unanimidade. Assinaturas: Presidente –Bernardo Amaral Botelho; Secretária –
Thatiane Lages Soares. Acionista: XP Controle 3 Participações S.A. representada por
Bernardo Amaral Botelho e Fabrício Cunha de Almeida. Rio de Janeiro, 21 de julho de
2021. Bernardo Amaral Botelho - Presidente. Thatiane Lages Soares - Secretária.
Estatuto Social Consolidado - Capítulo I. Denominação, Sede e Duração. Artigo
Primeiro. 1.1. A Companhia tem a denominação de XP Investimentos Corretora de
Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. e se rege pelo presente Estatuto Social
e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo Segundo. 2.1. A Companhia tem sede e
foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo operar em todo o território
nacional, sendo facultada, na medida dos interesses da Companhia, a critério da
Diretoria e satisfeitas as exigências legais, a abertura e a extinção de filiais, agências,
escritórios, dependências, representações e postos de atendimento em qualquer
ponto do país. Artigo Terceiro. 3.1. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
Capítulo II - Objeto Social. Artigo Quarto. 4.1. A Companhia tem por objeto social: a)
Operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores; b) Subscrever,
isoladamente ou em consórcio com outras Companhias autorizadas, emissões de
títulos e valores mobiliários para revenda; c) Intermediar oferta pública e distribuição
de títulos e valores mobiliários no mercado; d) Comprar e vender títulos e valores
mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil nas suas
respectivas áreas de competência; e) Encarregar-se da custódia de títulos e valores
mobiliários; f) Incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de
endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates,
juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; g) Encarregar-se da
administração de carteiras de valores mobiliários, conforme devidamente habilitada e
autorizada pela legislação em vigor; h) Exercer funções de agente fiduciário; i) Instituir,
organizar e administrar fundos e clubes de investimento; j) Constituir Companhia de
investimento – capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e
valores mobiliários; k) Exercer as funções de agente emissor de certificados e manter
serviços de ações escriturais; l) Emitir certificados de depósito de ações; m)
Intermediar operações de câmbio; n) Praticar operações no mercado de câmbio,
conforme regulamentação em vigor; o) Pra e das demonstrações contábeis;
b) A efetividade do sistema de controles internos; e c) A efetividade das auditorias
interna e independente. 21.8. O Comitê de Auditoria funciona de forma permanente e
se reportará diretamente à Diretoria. 21.9. Compete ao coordenador do Comitê de
Auditoria: a) Presidir as reuniões; b) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Estatuto
Social e do Regimento Interno; c) Avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas
reuniões; d) Encaminhar à Diretoria da Companhia as análises, pareceres e relatórios
elaborados no âmbito do Comitê de Auditoria; e) Convidar, em nome do Comitê de
Auditoria, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado;
f) Convocar, em nome do Comitê de Auditoria, os membros por parte da Diretoria e
quaisquer outros funcionários da Companhia para prestar esclarecimentos; g) Propor
normas complementares necessárias à atuação do Comitê de Auditoria; e h) Praticar
outros atos de natureza técnica ou administrativa necessários ao exercício de suas
funções. 21.10. Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo das demais
competências previstas neste Estatuto Social, no seu Regimento Interno e na
legislação aplicável: a) Estabelecer as regras operacionais para seu próprio
funcionamento, as quais devem ser aprovadas pela Diretoria, formalizadas por
escrito e colocadas à disposição dos respectivos acionistas; b) Recomendar à
Diretoria a entidade a ser contratada para prestação de serviços de auditoria
independente, bem como a substituição do prestador de serviços, caso considere
necessária; c) Revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis
semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do
auditor independente; d) Avaliar a efetividade dos sistemas de controles internos, com
ênfase no cumprimento do disposto na Resolução nº 2.554, de 24.09.1998, do CMN;
e) Avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
independência, à verificação do cumprimento dos dispositivos legais e normativos
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e diretrizes/códigos internos;
f) Avaliar o cumprimento, pela administração da Companhia, das recomendações
feitas pelos auditores independentes ou internos; g) Estabelecer e divulgar
procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos, além de regulamentos e códigos, inclusive com
previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador, como anonimato
e garantia da confidencialidade da informação; h) Recomendar à Diretoria da
Companhia correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos
identificados nos âmbitos das suas atribuições; e i) Cumprir outras atribuições
determinadas pela Diretoria e pelo Banco Central do Brasil. 21.11. O Comitê de
Auditoria desenvolverá suas atividades por meio de reuniões, convocadas pelo
coordenador, para cumprimento de suas atribuições. 21.12. A convocação para as
reuniões do Comitê de Auditoria será efetuada por meio de notificação pessoal, via
correspondência ou e-mail, endereçado a cada um de seus membros, devendo
conter: a) A data, hora e local da reunião; b) As matérias objeto de estudo/avaliação
pelos membros do Comitê de Auditoria; e c) Cópias dos documentos e/ou propostas

Segundo o relatório do
Atlantico, na América Latina, o Brasil lidera a quantidade de pessoas que têm
preferido pagar suas contas com cartão, seja por
débito ou crédito, em comparação com o dinheiro.
Enquanto em países como
México e Peru as compras
em dinheiro representam
86% e 85% das movimentações, respectivamente
no Brasil esse número é de
apenas 65%.
Essa mudança de paradigmas nos pagamentos
acompanha o aumento de
quase 5 vezes nos pagamentos feitos sem contato
no último ano. No primeiro
quadrimestre de 2020, menos de R﹩ 4 bilhões eram
movimentados por esse
método. Já no mesmo período de 2021, as movimen-

tações contactless já representam R﹩ 18.6 bilhões.
A preferência dos brasileiros por meios de pagamento sem contato e de
forma digital também se reflete no sucesso do PIX. De
novembro de 2020 a julho
de 2021, as movimentações
nesta modalidade aumentaram em 2546% no Brasil.
No México, o sistema CoDi, algo semelhante ao PIX
brasileiro, teve aumento de
transações de apenas 37%.
Outro dado importante é
que as transações por PIX
têm ganhado espaço dentro
das empresas. Em novembro de 2020, apenas 13%
das companhias adotavam
esse modelo, seja em pagamentos de empresas para
empresas, empresas para
pessoa física ou ao contrário. Em junho de 2021, 27%

relacionados aos assuntos a serem debatidos, se for o caso. 21.12.1. Será dispensada
a convocação de que trata o item 21.13. acima se estiverem presentes às reuniões
todos os membros do Comitê de Auditoria. 21.13. O Comitê de Auditoria reunir-se-á:
a) Trimestralmente, com a Diretoria, com a Auditoria Interna e com a Auditoria
Independente para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações,
inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria,
formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros; b) Com o Conselho Fiscal,
quando instalado, por solicitação desse órgão estatutário, para discutir acerca de
políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas
competências; e c) Extraordinariamente, por convocação do coordenador, sempre
que julgado necessário por qualquer um de seus membros. 21.14. O quórum mínimo
para instalação de reuniões será de 3 (três) membros, podendo a reunião ser realizada
com o uso de recurso de videoconferência. 21.15. As decisões serão tomadas por
maioria dos votos dos membros do Comitê de Auditoria presentes na reunião.
21.16. O Comitê de Auditoria, a pedido de qualquer de seus membros, solicitará aos
órgãos de administração esclarecimentos ou informações adicionais, necessárias ao
desempenho de suas funções. Capítulo VIII - Comitê de Remuneração. Artigo Vinte
e Dois. 22.1. O Comitê de Remuneração será único para a Companhia e suas
controladas, controladoras e coligadas, nos termos da legislação vigente, sendo
composto por 3 (três) membros, pessoas físicas e residentes no país, eleitos e
destituídos pela Diretoria, sendo um deles não administrador, com mandato de 10
(dez) anos. 22.2. O Comitê de Remuneração reportar-se-á diretamente à Diretoria da
Companhia. 22.3. Cumprido o prazo de mandato de 10 (dez) anos, conforme item
25.1. acima, o membro do Comitê de Remuneração somente pode voltar a integrar tal
comitê, após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos. 22.4. Nos casos de vaga, por
renúncia ou destituição, em que o Comitê de Remuneração ficar reduzido a menos de
3 (três) membros, a Diretoria da Companhia deverá eleger um substituto que exercerá
o cargo até o término do mandato do substituído. 22.5. O Comitê de Remuneração se
reunirá trimestralmente, e, ainda extraordinariamente mediante a convocação por
qualquer de seus membros, sendo certo que a reunião do Comitê de Remuneração
só será validamente instalada com a presença da maioria de seus membros. 22.6.
Não será devida qualquer remuneração aos membros do Comitê de Remuneração,
além daquela a que fazem jus em virtude da ocupação de seus respectivos cargos na
Diretoria da Companhia ou, ainda, como funcionários da Companhia, conforme o
caso. 22.7. Compete ao Comitê de Remuneração, além de outras atribuições que lhe
venham a ser conferidas por lei ou norma regulamentar: a) Elaborar a Política de
Remuneração de Administradores da Companhia e suas controladas, controladoras
e coligadas, propondo à Diretoria da Companhia as formas de remuneração fixa e
variável (se aplicável), além de benefícios e programas especiais de recrutamento e
desligamento; b) Supervisionar a implementação e operacionalização da Política de
Remuneração de Administradores da Companhia e suas controladas, controladoras
e coligadas; c) Revisar anualmente a Política de Remuneração de Administradores
da Companhia e suas controladas, controladoras e coligadas, recomendando à
Diretoria a sua correção ou aprimoramento; d) Propor à Diretoria o montante da
remuneração global dos Administradores da Companhia, suas controladas,
controladoras e coligadas a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do Artigo
152, da Lei nº 6.404/76; e) Avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus
possíveis impactos sobre a Política de Remuneração de Administradores da
Companhia e suas controladas, controladoras e coligadas; f) Analisar a Política de
Remuneração de Administradores da Companhia, em relação às práticas de
mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas
congêneres, propondo os ajustes necessários; g) Zelar para que a Política de
Remuneração de Administradores da Companhia esteja permanentemente
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira
atual e esperada da Companhia e com o disposto na regulamentação vigente; e
h) Assessorar à Diretoria em todas as questões relacionadas a Remuneração que
sejam de competência do referido Conselho. 22.8. O Comitê de Remuneração
deverá elaborar, com periodicidade anual, no prazo de 90 (noventa) dias, relativamente
à data-base de 31 de dezembro, documento denominado “Relatório do Comitê de
Remuneração”, contendo, no mínimo, as informações exigidas pela Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 3.921/2010, o qual deve ser mantido à disposição do
Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 (cinco) anos. Capítulo IX - Comitê de Riscos.
Artigo Vinte e Três. 23.1. O Comitê de Riscos será composto por, no mínimo, 3 (três)
membros e no máximo 25 (vinte cinco), sendo 1 (um) indicado como presidente do
Comitê, todos pessoas físicas e residentes no país com mandato de prazo
indeterminado, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Diretoria, que deverá
observar as disposições do Artigo 45, parágrafo 5º da Resolução 4.557. 23.2. Caso
um membro do Comitê de Riscos deixe de ocupar o seu cargo, os membros da
Diretoria da Companhia deverão indicar e aprovar um substituto para preencher o
referido cargo. 23.3. Os membros do Comitê de Riscos devem possuir comprovada
experiência em gerenciamento de riscos. 23.4. O Comitê de Riscos rege-se por este
Estatuto Social, pelo seu Termo de Referência, pelas decisões da Diretoria e pela
legislação vigente aplicável. 23.4.1. As regras contidas neste Estatuto Social refletem
o contido no Termo de Referência e não podem estar em conflito com as disposições
nele contidas e/ou com a legislação vigente, de modo que, em caso de conflito entre
este Estatuto Social e o Termo de Referência, este primeiro prevalecerá. 23.5. Não
será devida qualquer remuneração aos membros do Comitê de Riscos. 23.6. Para o
exercício do cargo no Comitê de Riscos, deverão ser observadas as condições
básicas para exercício do respectivo cargo, bem como os impedimentos previstos
nas legislações aplicáveis, sendo a função do membro do Comitê de Riscos
indelegável. 23.7. O Comitê de Riscos funciona de forma permanente e se reportará
diretamente à Diretoria. 23.8. Compete ao Comitê de Riscos, sem prejuízo das
demais competências previstas neste Estatuto Social, no seu Termo de Referência e
na legislação aplicável: (a) Assegurar a aplicação efetiva da estrutura e de
gerenciamento contínuo e integrado de riscos e de suas políticas e procedimentos;
(b) Assegurar que a identificação e a mensuração dos riscos sejam objetivas,
coerentes e de acordo com os padrões da Companhia e da regulamentação aplicável,
e que o controle de risco e as decisões de origem do risco sejam apropriadamente
informadas; (c) Manter e revisar o registro consolidado dos riscos; (d) Assegurar que
haja mecanismos implementados para identificação e cumprimento de todas as leis
aplicáveis com exceção de leis cujos controles sejam delegados para outro comitê
autorizado; (e) Revisar seus próprio Termo de Referência pelo menos uma vez ao ano
e recomendar mudanças na composição de seus membros, se aplicável; (f) Assegurar
que os parâmetros de controle de risco, incluindo políticas, controles, limites de
exposição e outras formas de mitigação, sejam adequados e efetivos na redução da
exposição do risco a níveis aceitáveis; (g) Revisar os apontamentos de outros
comitês, das auditorias interna e externa, de outras áreas e dos Reguladores;
(h) Direcionar uma ação apropriada aos riscos materiais e aos riscos temáticos que
chamem a atenção do Comitê; (i) Assegurar que exposições aos riscos inerentes e
residuais, fraquezas nos controles, mudanças nos processos, perdas e quase-perdas
sejam reportados apropriadamente; (j) Avaliar o desenvolvimento das atividades,
propor melhorias e tratar de assuntos relacionados à segurança da informação;
(k) Auxiliar na fixação e revisão dos níveis de apetite por riscos da Companhia na
RAS; (l) Propor, com periodicidade mínima anual, recomendações a Diretoria sobre
os assuntos abaixo: (i) as políticas, as estratégias e os limites de gerenciamento de
riscos, que estabeleçam limites e procedimentos destinados a manter a exposição
aos riscos em conformidade com os níveis fixados na RAS; (ii) as políticas e as
estratégias de gerenciamento de capital que estabeleçam procedimentos destinados
a manter o PR, o Nível I e o Capital Principal, em níveis compatíveis com os riscos
incorridos; (iii) o programa de testes de estresse; (iv) as políticas e estratégias para a
gestão de continuidade de negócios; (v) o plano de contingência de liquidez; (vi) o
plano de capital; e (vii) o plano de contingência de capital. (m) Avaliar os níveis de
apetite por riscos fixados na RAS e as estratégias para o seu gerenciamento,
considerando os riscos individualmente e de forma integrada; (n) Supervisionar a
atuação e o desempenho do CRO; (o) Supervisionar a observância, pela diretoria da
Companhia, dos termos da RAS; (p) Avaliar o grau de aderência dos processos da
estrutura de gerenciamento de riscos às políticas estabelecidas; (q) Manter registros
de suas deliberações e decisões; (r) Compreender, de forma abrangente e integrada,
os riscos que podem impactar o capital e a liquidez da Companhia; (s) Entender as
limitações das informações constantes dos relatórios gerenciais tempestivos, e dos
reportes relativos ao gerenciamento de riscos e ao gerenciamento de capital;

das movimentações já são
feitas com pelo menos uma
empresa envolvida.
O avanço tecnológico
na América Latina já vinha
acontecendo com o passar
dos anos. Os investimentos
de capital, tanto de empresas locais como de companhias de outros países, era
realidade, tanto que as perspectivas do setor vinham
sendo otimistas. A pandemia da covid-19 traçou um
novo panorama para os países dessa região, que nos
próximos anos devem ser
impactados positivamente
cada vez, como mostra o
relatório “Transformação
Digital na América Latina 2021”, divulgado pelo fundo de venture capital Atlantico no dia 20 de setembro.
O documento aborda diversos aspectos da evolução

tecnológica na América Latina, levando em consideração todo o fator pandêmico, abrangendo sua análise
para diferentes setores que
passam pelo processo de
transformação digital.
O documento completo,
contendo todas as informações obtidas pela equipe do
Atlantico, pode ser acessado
no site oficial da empresa:
https: //www.atlantico.
vc/2021-transformao-digital-da-america-latina.
Atlantico é um fundo de
venture capital que investe
em empresas de alto crescimento na América Latina.
O fundo é liderado por Julio Vasconcellos, fundador
do Peixe Urbano e primeiro
representante do Facebook
no Brasil. O fundo faz parte
da mesma firma de investimentos do fundo Canary.

(t) Garantir que o conteúdo da RAS seja observado pela Companhia; (u) Entender as
limitações e as incertezas relacionadas à avaliação dos riscos, aos modelos, mesmo
quando desenvolvidos por terceiros, e às metodologias utilizadas na estrutura de
gerenciamento de riscos; (v) Assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento
dos riscos pelos diversos níveis da Companhia; e (w) Coordenar suas atividades com
o comitê de auditoria, de modo a facilitar a troca de informação, os ajustes necessários
à estrutura de governança de riscos e o efetivo tratamento dos riscos a que a
Companhia está exposta. 23.9. Ainda, O CRO terá as seguintes atribuições:
(a) Supervisão do desenvolvimento, da implementação e do desempenho da
estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia, incluindo seu aperfeiçoamento;
(b) Responsabilidade pela adequação, à RAS e aos objetivos estratégicos da
Companhia, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos
utilizados no gerenciamento de riscos; (c) Responsabilidade pela adequada
capacitação dos integrantes da Companhia, acerca das políticas, dos processos, dos
relatórios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos,
mesmo que desenvolvidos por terceiros; (d) Subsídio e participação no processo de
tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de riscos e, quando
aplicável, ao gerenciamento de capital, auxiliando o conselho de administração,
quando aplicável, e a diretoria; e (e) Reportar, de maneira independente e sem a
presença dos membros da diretoria, ao comitê de riscos, ao principal executivo da
Companhia, e ao conselho de administração, quando aplicável. 23.10. As demais
informações sobre o funcionamento do Comitê de Riscos da Companhia estão
previstas no seu Termo de Referência, aprovado pela Diretoria e arquivado na sede
da Companhia. Capítulo x - Exercício Social, Lucros e Dividendos. Artigo Vinte e
Quatro. 24.1. O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de
dezembro de cada ano. Artigo Vinte e Cinco. 25.1. Ao final de cada exercício social,
serão levantadas as demonstrações financeiras de acordo com as normas legais
aplicáveis. A Companhia deve, ainda, levantar demonstrações financeiras no último
dia do mês de junho de cada ano. 25.2. A Companhia pode, a critério da Diretoria,
levantar demonstrações financeiras intercalares, no último dia de cada período,
observadas as prescrições legais. 25.3. Do resultado do exercício serão deduzidos,
antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para
o Imposto de Renda. 25.4. Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções
referidas no item 25.3 acima, 5% (cinco por cento) serão destinados para a constituição
da Reserva Legal, até o limite legal. 25.5. Após a constituição da Reserva Legal, o
lucro que remanescer, ajustado pela constituição de eventuais reservas de
contingências e/ou pela respectiva reversão das mesmas, se for o caso, será
distribuído na seguinte ordem: (i) o montante definido pela Assembleia Geral será
destinado para o pagamento do dividendo dos acionistas, sendo que os acionistas
farão jus ao dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da
Companhia, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, ressalvada a hipótese prevista
no parágrafo 4º do referido artigo 202; e (ii) o lucro líquido remanescente será
destinado à Reserva para Investimento e Expansão, que tem por finalidade assegurar
recursos para investimentos, sem prejuízo de retenção de lucros nos termos do artigo
196 da Lei 6.404/76, podendo, ainda, ser utilizada em operações de resgate,
reembolso ou aquisição de ações do capital da Companhia, podendo a Assembleia
Geral deliberar sua dispensa na hipótese de pagamento de dividendos adicionais ao
dividendo mínimo obrigatório. 25.6. A Reserva para Investimento e Expansão não
poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social. Atingido esse limite,
caberá à Assembleia Geral deliberar sobre o saldo do lucro líquido. Capítulo XI Liquidação. Artigo Vinte e Seis. 26.1. A Companhia entrará em liquidação nos casos
previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. 26.2. AAssembleia nomeará
um liquidante, determinará a forma de liquidação e o Conselho Fiscal somente
funcionará durante o período de liquidação a pedido dos acionistas. Capítulo XII Ouvidoria. Artigo Vinte e Sete. 27.1. A ouvidoria da Companhia, na forma do disposto
na Resolução CMN nº 4.860/2020, possui as seguintes atribuições: (a) Atender,
receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações
dos clientes e usuários de produtos e serviços oferecidos pela Companhia, que não
forem solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; (b) Atuar
como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos
e serviços, inclusive na mediação de conflitos; (c) Informar à Diretoria da Companhia
a respeito das atividades da Ouvidoria; (d) Prestar os esclarecimentos necessários e
dar ciência aos demandantes acerca do andamento de suas demandas e das
providências adotadas; (e) Informar aos demandantes o prazo previsto para resposta
final, o qual não pode ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado,
excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o
número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês,
devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação;
(f) Encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o final do
prazo estipulado na alínea “c” anterior; (g) Manter a Diretoria da Companhia informado
sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e
sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da Companhia para
solucioná-los; (h) Propor à Diretoria da Companhia medidas corretivas ou de
aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das
reclamações recebidas; e (i) Elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de
Auditoria e à Diretoria da Companhia, ao final de cada semestre, relatório quantitativo
e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de
suas atribuições. 27.2. A Companhia manterá condições adequadas para o
funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela
transparência, independência, imparcialidade e isenção. 27.3. A Companhia
assegurará o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de
resposta adequada às reclamações recebidas pela ouvidoria com total apoio
administrativo, que poderá requisitar informações e documentos para o exercício de
suas atividades. 27.4. A Companhia manterá convênio com a Bolsa de Valores de
São Paulo e com a Bolsa de Mercadorias & Futuros para a utilização de serviço de
atendimento e assessoramento pela ouvidoria. 27.5. A Diretoria da Companhia
elegerá, dentre seus membros, um diretor como responsável pela ouvidoria e indicará
funcionário da Companhia para ocupar o cargo de ouvidor. 27.5.1. São atributos
necessários ao exercício do cargo de Ouvidor: (i) possuir elevado padrão ético e
moral, capaz de lhe garantir conduta imparcial e senso de justiça; (ii) trabalhar com
senso de igualdade, transparência, integridade e respeito; (iii) exercer sua atividade
com coerência, independência e autonomia e ter compromisso na busca de soluções
efetivas; e (iv) atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e
responsabilidade. 27.6. O prazo do mandato do ouvidor é de 36 (trinta e seis) meses,
sendo permitida a reeleição. 27.7. Caso, no exercício da função de Ouvidor, seja
constatada qualquer irregularidade, improbidade ou situação de conflito que implique
em risco de imagem à Companhia ou prejuízo aos clientes e usuários ou à Companhia,
o Ouvidor será destituído de suas funções e imediatamente substituído.
27.7.1. Competirá exclusivamente à Assembleia Geral a destituição, a qualquer
tempo, do ouvidor indicado. 27.7.2. O Ouvidor será permanentemente avaliado no
exercício de suas funções e poderá ser destituído pela Assembleia Geral caso seu
desempenho seja considerado aquém do esperado pela Companhia. Capítulo XIII Solução de Controvérsias. Artigo Vinte e Oito. 28.1. As questões relacionadas a
este Estatuto Social, aos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia,
às disposições da Lei nº 6.404/76 e às demais normas aplicáveis ao funcionamento
das Companhias em geral, ou delas decorrentes serão resolvidas em definitivo por
meio de arbitragem a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro e administrada pela
Câmara de Comércio Brasil Canadá, de acordo com o regulamento desta.
Capítulo XIV - Disposições Gerais. Artigo Vinte e Nove. 29.1. A Companhia
observará os Acordos de Acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente
vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral e da Diretoria acatar
declaração de voto de qualquer acionista, signatário de Acordo de Acionistas
devidamente arquivado na sede social, que seja proferida em desacordo com o que
tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à
Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à
cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores
mobiliários que não respeite aquilo que estiver previsto e regulado em tal Acordo de
Acionistas. Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021. Autenticação da Mesa:
Bernardo Amaral Botelho - Presidente. Thatiane Lages Soares - Secretária.
Jucerja nº 4454363, em 14/09/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral
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Empresas estão mais atentas aos riscos geológicos
Pesquisador do Ineep: ‘O problema não são os leilões, o problema é a ANP’

A

instabilidade política e econômica do
país, áreas ofertadas
de extrema sensibilidade
ambiental, além de outros
fatores somados, afetaram
o resultado da 17ª Rodada
de Licitações de Blocos para exploração e produção
de petróleo e gás natural da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O leilão,
realizado na quinta-feira
passada (7), foi considerado
o pior da história da ANP
que iniciou as rodadas em
1999. Pela primeira vez a
Petrobras não participou da
disputa de áreas.
Das 9 empresas inscritas
na 17ª Rodada apenas duas
concluíram lances, a Shell
e EcoPetrol Óleo e Gás. O
total de bônus arrecadado
somou R$ 37,14 milhões e a
previsão do investimento mínimo na fase de exploração
é de R$ 136,345 milhões. A
assinatura dos contratos está
prevista para ocorrer até o
dia 31/03/2022. Cinco blocos localizados na Bacia de
Santos foram arrematados.
Impactos socioambientais
não considerados pela agência reguladora afastaram o
interesse nas bacias de Campos, Potiguar e Pelotas, que
não tiveram ofertas dos participantes.
O pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos
de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (Ineep)
Henrique Jäger, relatou à reportagem do Monitor Mercantil as suas impressões so-

bre todo o processo do leilão.
Perguntado sobre como avalia o trabalho desempenhado
pela ANP na condução das
rodadas, ele explicou que “a
autarquia não avançou no
mapeamento das reservas
existentes na bacia continental do país, e as empresas
estão mais avessas aos riscos
geológicos” (veja abaixo a
entrevista completa).
O desfecho da 17ª rodada chegou a ser uma
surpresa?
- Sim. Houve intensa mobilização de grupos sociais e
ambientais contra o leilão, e
a expectativa era de que não
fossem apresentadas propostas para áreas críticas ambientalmente, as bacias Potiguar e
de Pelotas. No entanto, a falta de propostas para as bacias
de Campos e Santos, para as
quais foram ofertados alguns
campos que faziam fronteira
com o polígono do pré-sal,
não deixa de ser uma surpresa. E a ausência da Petrobras,
pela primeira vez, em um
leilão da ANP também foi
outra surpresa e deve ter influenciado a decisão dos demais participantes.
As ameaças ao meio
ambiente dessa rodada
influenciaram o resultado, mas qual outro fator
somado resultou nessa
equação?
- As fragilidades ambientais, como a falta dos
estudos necessários, com
certeza, influenciaram o
resultado para as bacias
Potiguar e de Pelotas. Mas
outros fatores contribuí-

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PRIVADA
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE MINÉRIO
DE FERRO PARA EXPORTAÇÃO
A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“CPBS”), de acordo com
o Contrato de Arrendamento celebrado com a Companhia Docas do
Rio de Janeiro (Contrato DEPJUR nº 155/1996), por meio do qual se
comprometeu a realizar a movimentação mínima anual de minério de ferro
oriundo de mineradoras que não a sua controladora, a Vale S.A. (“VALE”),
informa às mineradoras interessadas, que a partir desta data até o dia
22 de outubro de 2021, poderão obter o Edital completo e o Contrato de
Serviços Portuários com a CPBS, através do e-mail: guilherme.lavareda@
vale.com. As propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos
critérios mínimos de contratação estabelecidos pelo Edital completo,
preferencialmente, não se enquadrarem ainda nas seguintes condições:
a. Empresa ou participante de consórcio vencedores de Oferta Pública
do período imediatamente anterior, nos terminais arrendados no Porto de
Itaguaí: CPBS e CSN; b. Empresa ou consórcio que assumiu, por motivo
de recusa ou incapacidade da vencedora, o total ou saldo superior a 50%
do lote ofertado, no período imediatamente anterior, em qualquer um
dos terminais arrendados no Porto Público de Itaguaí: CPBS e CSN; c.
Empresa ou participante de consórcio vencedores da Oferta Pública no
terminal arrendado à CSN no Porto Público de Itaguaí no mesmo período.
Aplicada a preferência prevista nos itens acima, caso existam duas ou mais
ofertantes na mesma situação classificatória, as propostas vencedoras
serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos de contratação aqui
estabelecidos, oferte os melhores preços para o embarque do minério
de ferro de acordo com a quantidade fixa para cada cota estabelecida
devendo ser declaradas vencedoras pela CPBS as duas propostas com
os valores de preço mais altos. Caso, ainda assim, permaneça o empate
entre duas ou mais propostas de preço, haverá uma nova rodada de
tomada de preço, onde a melhor oferta será declarada a vencedora.
Em permanecendo o empate entre duas ou mais propostas de preço, a
classificação entre elas será definida por sorteio, realizado em ato público,
para o qual as participantes selecionadas tenham sido convocadas.

ENEL BRASIL S.A.
CNPJ nº 07.523.555/0001-67
NIRE 33.3.0027645-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Enel Brasil S.A.
1. Local, Data e Hora: Reunião realizada na sede da Companhia, na Praça
Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, Niterói, RJ, no dia
30 de agosto de 2021, às 14h. 2. Presenças: Convocação regularmente
efetuada, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, estando presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Presidente e
Secretária da Reunião: Guilherme Gomes Lencastre - Presidente, Maria
Eduarda Fischer Alcure - Secretária. 4. Ordem do Dia: Tema para Aprovação: i. Aumento do limite de garantia pela Companhia para a controlada
EGP Cachoeira na contratação financeira no âmbito do contrato celebrado
com a CAMMESA. Temas para Informação: ii. Projeto Value for Disability;
iii. Apresentação do Plano de Sustentabilidade 2021 com o avanço do segundo trimestre; iv. Apresentação do Plano de Direitos Humanos 2021-2022
com o avanço do segundo trimestre; e v. Outros assuntos de interesse geral
da Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião: 5.1. Quanto
ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 21, “o”, do Estatuto
Social, foi aprovado o aumento do limite de US$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de dólares americanos), que atualmente é de US$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de dólares americanos), para concessão do aval (conta
garantia) nos contratos de hedge e aportes de garantias pela Companhia à
controlada Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A., em atendimento ao
Acordo de Provisão celebrado com a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (“CAMMESA”), totalizando o
montante de até US$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de dólares americanos), conforme termos e condições apresentados pela Diretoria Administrativa, Financeira e de Planejamento e Controle. 5.2. No que se refere
ao item (ii) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre o Projeto Value for Disability e o avanço das
atividades, conforme informações apresentadas pela Diretoria de Sustentabilidade. 5.3. No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, referente aos
itens de informação, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação
a respeito do avanço do segundo trimestre do Plano de Sustentabilidade
2021. 5.4. No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, referente aos
itens de informação, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação
do Plano de Direitos Humanos 2021-2022 com o avanço do segundo trimestre. 5.5. Por fim, em relação ao item (v) da Ordem do Dia, não houve outros
assuntos de interesse geral. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual,
depois de lida e aprovada, foi circulada para assinatura pelos membros do
Conselho, Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos,
Roberta Bonomi, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira e Antônio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, e, pela Secretária, Maria Eduarda Fischer
Alcure. Confere com o original lavrado em livro próprio. Niterói, 30 de agosto de 2021. Guilherme Gomes Lencastre - Presidente do Conselho e da
Reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária da Reunião. Jucerja
em 10/09/21 sob o nº 4452432. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ram: a instabilidade política e econômica do país; as
mudanças em andamento
nas bacias de Santos (áreas
fora do pré-sal) e Campos,
nas quais a Petrobras vem
diminuindo suas atividades,
o que na prática representa
uma redução da escala e,
consequentemente, aumento dos custos operacionais;
a maior distância dos blocos da costa brasileira; o
fato de a ANP ter realizado uma série de leilões nos
últimos anos, viabilizando
a aquisição pelas empresas
de diversas áreas que ainda
nem começaram a ser exploradas; a descoberta de
grandes reservatórios de
petróleo em outros países, o
que acaba competindo com
o Brasil para atrair novos
investimentos; e a venda pela Petrobras de campos sem
risco geológico, como os
campos de Albacora e Albacora Leste, competindo
com a ANP pelos recursos
das empresas privadas.
Como avalia o trabalho
desempenhado pela ANP
na condução das rodadas?
- O trabalho realizado pela ANP em relação aos leilões de blocos no regime de
concessão é o mesmo que
a autarquia faz há 22 anos,
ou seja, desde 1999 quando
ocorreu o primeiro leilão.
Esse é um dos problemas.
De lá para cá, o preço do
barril de petróleo passou
por um forte ciclo de alta, o
que viabilizou novas descobertas e a entrada em produção de campos que antes

não eram viáveis economicamente porque a produção
era muito cara, como os
de shale/oil gás nos EUA.
Por mais que o preço do
barril tenha caído a partir
de 2014, a indústria do petróleo no mundo mudou, e
pelo visto a ANP não percebeu isso. A autarquia não
avançou no mapeamento
das reservas existentes na
bacia continental do país,
e as empresas estão mais
avessas aos riscos geológicos. Hoje há uma competição global pelos recursos
das petrolíferas, públicas ou
privadas, em atividades de
exploração, e o risco geológico vem assumindo papel
central. A inanição da ANP,
que não desenvolveu os estudos que tinha que desenvolver, cobra seu custo agora. O problema não são os
leilões, o problema é a ANP.
- O país precisa de investimentos na indústria
de petróleo e gás. É possível quantificar o déficit
do Brasil?
- Precisamos de investimento, principalmente, no
segmento de abastecimento, que engloba tanto as
refinarias como a logística
de transporte dos derivados até o consumidor final.
Atualmente, o país exporta
quase metade do petróleo
bruto que produz, mas importa 30% do gás de cozinha, 25% do diesel e 20%
da gasolina, por exemplo.
Essa importação poderia
ser menor se a Petrobras
utilizasse toda a capacidade

COOTRAB – COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA
CNPJ Nº 08.623.284/0001-84 / NIRE nº 334.4.0004779-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REPUBLICAÇÃO
O Conselho de Administração da COOTRAB – COOPERATIVA CENTRAL DE
TRABALHO LTDA no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca
os suas Cooperativas filiadas a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 25 de outubro de 2021 em sua sede social, à Rua
Adolfo Bravo, nº 210 – Bacaxá, na forma do disposto no art.46 da Lei n.º
5764/71, com 1ª convocação às 10:00h, com quórum mínimo de instalação de
2/3 do número de filiadas; com 2ª convocação às 11:00h com quórum mínimo
de instalação de metade mais um do número de filiadas; com 3ª e última
convocação às12:00h, com a presença de qualquer número de delegados
presentes, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Mudança de Endereço. 2. Destituição de membro do Conselho Fiscal. 3. Eleição do Conselho de Administração 2021-2025. 4. Incorporação de Filiada. 5.
Alteração do Estatuto Social, Regimento Interno e Regimento dos Fundos.
Saquarema, 14 de outubro de 2021.
Andréa Sena Sassone Perrone
Presidente

RB Capital Credit Alpha Strategy I
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 32.724.252/0001-50
Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021 - Ref.: Convocação para a Assembleia
Geral Extraordinária de Cotistas do RB Capital Alpha Strategy I Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios. Prezado(a) Cotista, Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de instituição administradora do RB
Capital Credit Alpha Strategy I Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios, inscrito no CNPJ sob o nº 32.724.252/0001-50 (“Administradora”
e “Fundo”, respectivamente), vem, por solicitação da Facta Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento (“Facta”), único cedente e titular da
maioria das Cotas Subordinadas Junior de emissão do Fundo, por meio
desta, convidá-lo(a) para participar de Assembleia Geral Extraordinária de
Cotistas (“AGE”), a realizar-se em formato eletrônico, sendo admitida a
manifestação de voto por escrito pelos Cotistas, em modelo disponibilizado
pela Administradora, em consonância com as orientações da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), notadamente no Ofício-Circular n° 6/2020/
CVM/SIN, de 26 de março de 2020, as determinações do Ministério da
Saúde e as recomendações da Organização Mundial da Saúde no que
tange à aglomeração de pessoas, em primeira convocação, em 25 de
outubro de 2021, às 11:00 horas, e, em segunda convocação, em 1º
(primeiro) de novembro de 2021, às 11:00 horas, a fim de deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: (1) ratificação da alteração da data de
integralização de Cotas Seniores da 2ª, 3ª e 4ª séries e de Cotas
Subordinadas Mezanino A originalmente prevista inicialmente para o
próximo dia 15/10/21, bem como de Cotas Subordinadas Juniores, para que
seja realizada de acordo com o seguinte cronograma: 30% (trinta por cento)
em 16/11/2021; 30% (trinta por cento) em 15/12/21 e 40% (quarenta por
cento) em 15/01/2022; (2) ratificação da não aplicação de penalidades
para os investidores das Cotas Seniores da 2ª, 3ª e 4ª séries, de Cotas
Subordinadas Mezanino A e Cotas Subordinas Juniores que deixarem de
integralizar cotas no próximo dia 15/10/21 e decidirem por integralizar as
cotas de acordo com o cronograma acima estabelecido; (3) alteração do
item 16.7.3(e) e consolidação do Regulamento, para prever que o Excesso
de Retorno dos Ativos do Fundo não será computado no período
compreendido entre os meses calendário compreendidos entre a data da
primeira integralização referente a uma emissão de nova série de Cotas
Seniores e os 3 (três) primeiros meses calendário após última data de
integralização de Cotas referente a mesma emissão de nova série de Cotas
Seniores, conforme alteração mostrada em marcas de revisão abaixo: (e) a
manutenção do Excesso de Retorno dos Ativos do Fundo a níveis inferiores
ao Excesso de Retorno Mínimo por 3 (três) meses consecutivos ou 4
(quatro) meses alternados nos últimos 12 (doze) meses, sendo certo que
não serão considerados para efeitos desta verificação os meses calendário
compreendidos entre a data da primeira integralização referente a uma
emissão de nova série de Cotas Seniores e os 3 (três) primeiros meses
calendário após a última data de integralização Data da 1ª Integralização de
Cotas referente a uma mesma emissão de nova série de Cotas Seniores.
(4) autorização à Administradora para a prática de todos e quaisquer atos
necessários à efetivação das matérias constantes desta ordem do dia, caso
sejam aprovadas, nos termos listados acima, incluindo a consolidação do
Regulamento e a celebração de aditamento aos boletins de subscrição de
Cotas. Na data da realização da AGE, será lavrada a respectiva ata, com a
descrição da ordem do dia e os resultados das deliberações tomadas pelos
Cotistas. Estes poderão expressar seu voto em tal AGE por escrito, conforme
modelo a ser disponibilizado pela Administradora, anteriormente ou durante
a realização da AGE, por correio eletrônico ou por qualquer outro meio
eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Cotista, agindo conforme
disposto acima, será considerado presente à AGE, de modo que seu voto
será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da
referida AGE. Exceto quando especificamente definidos neste Edital de
Convocação, os termos aqui utilizados iniciados em letras maiúsculas terão
o significado a eles atribuído no Regulamento. Atenciosamente, Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

instalada de suas refinarias
(atualmente a Petrobras utiliza, em média, 80%). Mas,
mesmo que estivesse utilizando a capacidade total
das refinarias o país ainda
teria que importar derivados de petróleo. E todos
os estudos apontam que esse déficit entre produção e
consumo só vai aumentar,
principalmente nas regiões
Norte e Nordeste. Em vez
de a Petrobras estar vendendo suas refinarias, deveria estar construindo novas.
Em sua opinião, que
aspectos teria uma rodada
ideal de petróleo e gás?
- O conhecimento do que
está sendo colocado à venda
é um aspecto importante.
Um exemplo interessante
é o campo de Tupi, outrora
campo de Lula, na bacia de
Santos, que responde, atualmente, por quase metade da
produção nacional de petróleo, e é considerado um dos
mais produtivos do mundo,
com reservas de petróleo gigantescas. A Petrobras comprou esse campo na quinta
rodada de licitações de blocos da ANP e pagou R$ 6
milhões. Com o barril de petróleo a US$ 80, preço atual,
e como as reservas já estão
confirmadas, tem-se ali um
patrimônio de aproximadamente US$ 400 bilhões. Ou
seja, a ANP vendeu por US$
6 milhões algo sem conhecer,
e a Petrobras, em conjunto
com a BP e a Galp, vai ganhar bilhões e bilhões com
essa operação. Isso vale em
situações como esta aponta-

da, mas vale também para o
contrário. As empresas querem diminuir seus riscos, e
o conhecimento das áreas
que estão sendo vendidas
será uma exigência cada vez
maior.
Quais as expectativas
para a próxima rodada,
marcada para dezembro?
- A expectativa é de que
seja um sucesso. Primeiro,
porque a Petrobras já achou
petróleo nestes dois campos,
ou seja, o risco geológico é
baixo; segundo, porque tanto
a Petrobras quanto o governo brasileiro promoveram
uma verdadeira liquidação, na
comparação com a primeira
tentativa em 2019, para viabilizar a venda destas áreas. Por
exemplo: o Governo baixou
tanto o bônus de assinatura quanto sua participação
no petróleo produzido em
mais de 70%, e a Petrobras
aceitou receber uma indenização pelos investimentos já
realizados tendo por base o
preço do barril do petróleo
a US$ 40, contrariando portaria do Ministério de Minas
e Energia (MME) que determinava esse preço em US$
72,00; terceiro, a Petrobras
já comunicou ao mercado
que vai exercer seu direito de
adquirir 30% dos blocos que
serão ofertados, o que já garante a venda destas áreas e
deve atrair parceiros para esta
empreitada, principalmente
os chineses.
Regina Teixeira – Especial para o
Monitor Mercaantil

CONCESSÃO DE LICENÇA
PRS XXI INCORPORADORA LTDA – 13.334.108/0001-62, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 14/
201.436/2013, Licença Ambiental Municipal de Instalação n° 2127/2021
com validade de 48 meses para construção de grupamento residencial
multifamiliar, situado à Rua Mariz e Barros, n° 612 – Maracanã – RJ.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222
AVISO DE REDUÇÃO DE CAPITAL
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153,
sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032 (“Companhia”), vem informar que, em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de de outubro de 2021 (“AGE”),
foi aprovada a redução de capital da Companhia em até R$1.706.000.000,00
(um bilhão e setecentos e seis milhões de reais), por julgá-lo excessivo em
relação ao objeto, nos termos do artigo 173, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”),
mediante o cancelamento de ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem
valor nominal, de maneira proporcional à participação dos acionistas no capital
social da Companhia. Eventual oposição, na forma do artigo 174, da Lei das S.A.,
deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias a contar da presente publicação. Por fim,
a Companhia informa que o valor efetivo da redução de capital, a valor contábil,
será definido e homologado pelos acionistas em sede de Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada após findo o referido prazo legal de 60 (sessenta)
dias, observado o valor máximo de redução de capital aprovado na AGE.
O’BRIEN’S DO BRASIL CONSULTORIA
EM EMERGÊNCIAS E MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ Nº 14.532.052/0001-13 - NIRE 33.3.0030033-3
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de Setembro e 2021.
1. Data, Hora e Local: Em 21 de setembro de 2021, às 11 horas, na sede social
da Companhia, na Rua da Glória, 122, salas 801 e 802 (10º pavimento), na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: Dispensada a
publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da
Lei 6.404, de 15.12.76, em decorrência de estarem presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas. 3. Publicações: As demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, aprovadas pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de julho de 2021, todas
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil em
05 de agosto de 2021, dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo
133, caput, da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no parágrafo 5º do mesmo
artigo. 4. Mesa: Presidente: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Secretário:
Thiago Borges Paes de Lima. 5. Ordem do Dia: (i) Aprovar o relatório da
administração, as contas da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
(ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (iii) aprovar a remuneração global dos membros do Conselho
de Administração e da Diretoria; 6. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando
início à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas, observados os devidos impedimentos legais conforme art.
134, § 1º da Lei nº 6.404/76, o que segue: 6.1. Aprovar o relatório da administração,
as contas da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. Aprovar
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
considerando o lucro líquido no valor de R$9.803.923,99 (nove milhões, oitocentos
e três mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), nos seguintes
termos: (a) Considerando que a retenção de 5% (cinco por cento) do lucro líquido
do exercício de 2020, referente à Reserva Legal excederia o limite de 20% do
valor do capital social, os Diretores propõem a não retenção da referida reserva,
conforme o art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) A distribuição de R$2.450.981,00 (dois
milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais e novecentos e oitenta e um reais),
a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme o art. 202 da Lei nº 6.404/76
e o Parágrafo 2º do art. 23 do Estatuto Social da Companhia. (c) A distribuição
de R$7.352.942,99 sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), a título de dividendo adicional.
6.3. Os dividendos aprovados serão pagos até 31.12.2021, aos acionistas,
proporcionalmente as suas respectivas participações, nesta data, no capital social
da Companhia. 6.4. Aprovar que a remuneração anual global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2021 seja de até
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 7. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada sua
lavratura na forma de sumário, nos termos do §1o do Artigo 130 da Lei 6.404/76.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021 Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade - Presidente. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário Acionistas
presentes: O’Brien’s Response Management LLC. Por: Maria Cristina Pantoja
da Costa Faria - Cargo: Procuradora. Oceanpact Serviços Marítimos S.A.
Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Cargos: Diretor Presidente.
Environpact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Cargo: Administrador. Jucerja
nº 4524910, em 01/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

