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Regra de ouro: arrecadação 
reduz insuficiência em R$ 70 bi

A insuficiência de recursos 
para cumprir a regra de 
ouro – espécie de teto 

para a emissão de títulos da dívida 
pública – caiu de R$ 164 bilhões 
para R$ 93,9 bilhões. A nova es-
timativa consta de ofício enviado 
nesta quarta-feira pelo Ministério 
da Economia ao Congresso Na-
cional.

O ofício alterou o Projeto 
de Lei do Congresso Nacional 
9/2021, enviado em junho e que 
tramita na Comissão Mista de Or-
çamento. O projeto pede a aber-
tura de crédito suplementar para 
que o governo emita títulos da 
dívida pública e garanta despesas 
como o pagamento de aposenta-
dorias, pensões, salários do fun-
cionalismo e benefícios sociais.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, a redução da estimativa em 
R$ 70,1 bilhões foi possível por 
causa do excesso de arrecadação 
neste ano, motivada pela recupe-
ração da economia. Os esforços 
de ajuste fiscal, com redução de al-
guns gastos obrigatórios, também 
contribuíram para a diminuição da 
insuficiência da regra de ouro.

Originalmente, o Orçamento 
de 2021 previa R$ 453,7 bilhões 

em emissão de títulos da dívida 
pública condicionados à autori-
zação do Congresso. Em junho, 
o valor tinha caído para R$ 164 
bilhões por causa do crescimen-
to da arrecadação neste ano e de 
medidas como a devolução de tí-
tulos públicos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) para o Tesouro 
Nacional.

“Acompanhando a retomada 
econômica e os esforços de au-
mento de arrecadação e redução 
das despesas obrigatórias ao lon-
go deste exercício, o montante de 
dotações condicionadas foi redu-
zido a R$ 93,9 bilhões – o que cor-
responde a 20% do originalmente 
previsto no PLOA (Projeto da Lei 
Orçamentária Anual)”, destacou o 
Ministério da Economia em nota.

Os gastos que ainda dependem 
de aprovação da maioria absoluta 
do Congresso para serem finan-
ciados por títulos da dívida públi-
ca são o pagamento de benefícios 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em novembro e de-
zembro deste ano. O ofício res-
salta que a aprovação dos R$ 93,9 
bilhões é “imprescindível para fa-
zer frente a essas despesas obriga-

tórias, uma vez que não há certeza 
sobre a disponibilidade de exces-
sos de arrecadação até o final do 
exercício para tanto”.

Instituída pelo Artigo 167 da 
Constituição, a regra de ouro es-
tabelece que o governo só pode 
emitir dívida pública para rolar 
(renovar) a própria dívida ou para 
cobrir despesas de capital, como 
investimentos em obras públicas 
e amortizações. Para cobrir gastos 
correntes, como os citados ante-
riormente, o governo precisa pe-
dir autorização do Congresso.

Desde 2018, o governo tem 
estourado a regra de ouro e pedi-
do, todos os anos, autorização ao 
Congresso para financiar gastos 
correntes com endividamento 
público. Por meio dos títulos da 
dívida pública, o governo pega 
dinheiro emprestado dos inves-
tidores para honrar compromis-
sos. Em troca, compromete-se 
a devolver os recursos daqui a 
alguns anos com alguma corre-
ção, que pode seguir a taxa Selic 
(juros básicos da economia), a in-
flação, o câmbio ou, no caso de 
títulos prefixados, ser definida 
com antecedência, no momento 
da emissão.

Formandos: os 
mais afetados 
no mercado  
de trabalho

Para 48% dos brasileiros, re-
cém-formados são os mais afe-
tados na entrada do mercado de 
trabalho. É o que aponta estudo 
da Mindsight realizado com 9.241 
pessoas (sendo 57% delas mulhe-
res) sobre os desafios da nova ge-
ração. Entre os participantes com 
30 anos ou menos, o percentual 
foi de 63%, enquanto que para 
o público acima dos 30 ficou em 
33% – entre estes, 26% acreditam 
que o processo é difícil para to-
dos sem diferenciação por idade 
e 21% pensam que é mais difícil 
para pessoas que, por diversos 
motivos, tenham se afastado do 
mercado de trabalho por um lon-
go período.

A pesquisa descobriu também 
que 25% dos respondentes fazem 
parte da Geração Nem Nem. A 
maioria (35%) dos participantes 
está apenas estudando e buscando 
uma posição no mercado, e 42% 
afirmou que só retomará os estu-
dos depois que começar a traba-
lhar.

Entre os participantes, 28% 
têm Graduação completa e 27% 
incompleta, enquanto 17% fina-
lizaram o Ensino Médio – além 
disso, 15% dos entrevistados pos-
suem Pós-graduação completa e 
8% incompleta.

Guedes fala  
em furar teto 
de gastos e 
dólar cai

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse nesta quarta-feira 
que o Auxílio Brasil, programa 
que pretende substituir o Bolsa 
Família e pagará um benefício 
de R$ 400, poderá ser financiado 
com cerca de R$ 30 bilhões fora 
do teto de gastos. Em participação 
virtual num evento de entidade da 
construção civil, ele confirmou 
parte do pagamento do benefício 
fora da regra fiscal e disse que o 
movimento não seria necessário 
se o Senado tivesse aprovado a re-
forma do Imposto de Renda.

A afirmação de Guedes foi o 
bastante para puxar a queda do 
dólar, que voltou a ficar abaixo 
de R$ 5,60, e fechar a bolsa pra-
ticamente estável, depois de subir 
pouco mais de 1%. O dólar co-
mercial encerrou esta quarta-feira 
vendido a R$ 5,561, com recuo de 
R$ 0,03 (-0,59%). 

O Banco Central (BC) retomou 
os leilões de swap cambial (venda 
de dólares no mercado futuro) e 
vendeu US$ 1,2 bilhão em contra-
tos nesta quarta. O dólar acumu-
la alta de 2,11% em outubro. Em 
2021, a valorização chega a 7,16%.

No mercado de ações, o dia 
foi marcado por oscilações. O 
índice Ibovespa, da B3, fechou 
aos 110.786 pontos, com alta de 
0,10%. No meio da tarde, o indi-
cador chegou a subir 1,04%, mo-
tivado pela entrevista do ministro 
da Cidadania, João Roma, de que 
o governo busca uma solução pa-
ra que o benefício de R$ 400 este-
ja dentro do teto de gastos. A alta, 
no entanto, diminuiu após a decla-
ração do Ministério da Economia, 
Paulo Guedes, sobre a possibili-
dade de pouco mais de R$ 30 bi-
lhões ficarem fora do teto.

Senado 
inclui PDP 
como direito 
fundamental

O Plenário do Senado aprovou, 
nesta quarta-feira, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
17/2019, que torna a proteção de 
dados pessoais (PDP), inclusive 
nos meios digitais, um direito fun-
damental. A PEC também reme-
te privativamente à União a fun-
ção de legislar sobre o tema. Por 
acordo entre as lideranças, foram 
votados os dois turnos na mesma 
sessão. Aprovado de forma unâ-
nime, a PEC recebeu 64 votos no 
primeiro turno e 76 no segundo 
(o mínimo exigido é de 49). O tex-
to segue agora para promulgação, 
em sessão do Congresso Nacional 
ainda a ser marcada.

De autoria do senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO) e relatada pe-
la senadora Simone Tebet (MDB-
-MS), a PEC foi aprovada no Sena-
do, em julho de 2019. Em seguida, 
foi enviada à Câmara dos Deputa-
dos, que aprovou o texto, com mu-
danças, no último dia 31 de agosto.

Cozinhar com água de cisterna no fogão a lenha

A ausência de políticas so-
ciais destinadas a cobrir 
as necessidades da popu-

lação mais atingida pela crise, está 
levando muita gente a regredir no 
tempo a ter que se valer de mé-
todos de sobrevivência ultrapas-
sados e prejudiciais à saúde. Após 
o retorno ao uso de lenha para 
substituir, devido ao alto custo, o 
gás engarrafado, o brasileiro, para 
enfrentar a crise hídrica que o pa-
ís enfrenta, a pior dos últimos 90 
anos, tem como opção o uso de 
cisternas.

Com tecnologia simples e baixo 
custo, o programa de construção 
de cisternas levou água para con-
sumo humano e para produção de 
alimentos a mais de 1,2 milhão de 
lares, em especial famílias da zo-
na rural do semiárido brasileiro. 
Na área urbana a opção fica mais 
complicada diante das exigências 
de empresas que operam com o 
abastecimento de água e das agên-
cias reguladoras.

O drama de abastecimento de 
muitos brasileiros é resultado de 

Governo estoura teto todos os anos

decisões políticas do presidente 
Jair Bolsonaro, que está extermi-
nando políticas públicas que deram 
certo como o Programa Nacional 
de Apoio à Captação de Água de 
Chuva e Outras Tecnologias So-
ciais (Cisternas), criado em 2003.

Em 2020, segundo ano do go-
verno Bolsonaro, com a falta de 
investimentos na construção de 
cisternas, o programa recebeu o 
menor volume de recursos  desde 
a criação. Foram construídas ape-
nas 8.310 cisternas. Desde 2014, 
quando foram construídas quase 

150 mil cisternas, o programa já 
sofreu uma redução de 94% nos 
investimentos.

Em reais, em 2014, o total de 
investimentos no programa de 
construção de cisternas foi de R$ 
845,1 milhões. Em 2019, foram 
R$ 75 milhões, ou seja, menos 
de 10%. Já em 2020, praticamen-
te não há investimentos, mesmo 
tendo sido um ano de pandemia 
em que o acesso água é mais do 
que necessário para manter a hi-
gienização e evitar a proliferação 
da Covid-19.
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Liquidação do Comperj inaugura oportunidades para investimentos
Por Jacob Binsztok

Com as obras ini-
ciadas em 2008 e 
orçamento previs-

to para US$ 8 bilhões, o 
Comperj estava ancorado 
na construção de uma re-
finaria, em Itaboraí, desti-
nada ao processamento de 
150 mil b/d de óleo pesa-
do oriundo dos campos de 
Marlim, na Bacia de Cam-
pos, com conclusão pre-
vista para 2012. O projeto 
elaborado pelo Cenpes / 
Petrobras se destacava pe-
lo emprego de inovadores 
procedimentos ambientais 
como: lançamento zero 
de efluentes ambientais na 
Baía de Guanabara, emis-
sões atmosféricas reduzi-
das e controladas, amplos 
programas de refloresta-
mento nas áreas do entor-
no do empreendimento, 
incentivo a práticas orien-
tadas nos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) e fomento ao aper-
feiçoamento e à integração 

de práticas administrativas 
municipais, representada 
no âmbito estadual pelo 
Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento do 
Leste Fluminense (Conles-
te).

No entanto, a magnitude 
dos movimentos de terra-
planagem envolvendo cerca 
de 95 milhões de metros cú-
bicos, considerado um dos 
maiores do país e estimado 
em R$ 831 milhões, execu-
tado por um consórcio en-
tre as empresas Odebrecht, 
Queiróz Galvão e Andrade 
Gutierrez, provocou ten-
sões e grandes transtornos 
à população que, mediante 
ações do Ministério Público, 
determinou várias interrup-
ções da obra, consolidando 
a posição de movimentos 
sociais e ambientais de re-
sistência à construção do 
Comperj.

As parcerias previstas 
para serem inicialmente re-
alizadas entre a Petrobras e 
o Grupo Ultra e o BNDES, 
e posteriormente com a 
Brasken e, em 2018, com a 

China National Oil and Gas 
Exploration on Develop-
ment Company (CNODC) 
não se concretizaram, e em 
2020, a empresa liquida o 
Comperj, substituindo-
-o pelo Polo Gaslub, com 
a finalidade de operar uma 
Unidade de Processamento 
de Gás Natural (UPGN), 
estimada em R$ 4 bilhões, e 
o gasoduto Rota 3, ambos 
em Itaboraí, encarregado de 
transportar a matéria-prima 
do Pré-sal da Bacia de San-
tos. 

Após as tentativas frus-
tradas de resgatar o Com-
perj privilegiando parcerias 
com grandes corporações 
nacionais e internacionais 
do setor de petróleo e gás, 
a Petrobras divulga as no-
vas concepções que pre-
tende adotar, a partir de 
2022, substituindo o antigo 
empreendimento. Assim, 
a empresa, instituindo o 
Gaslub e o Condomínio In-
dustrial de Itaboraí, inaugu-
ra também a possibilidade 
de empresas de pequeno e 
médio portes participarem 

do novo modelo, restrito 
anteriormente somente à 
presença de grandes corpo-
rações que apresentam di-
ficuldades em se inserir na 
dinâmica regional do Leste 
Metropolitano.

Neste sentido, foi firma-
do um protocolo entre o 
Governo do estado do Rio 
e a Petrobras prevendo a 
cessão de cerca de 40 mi-
lhões de metros quadrados 
(4 mil hectares, ou aproxi-
madamente 4 mil campos 
de futebol) com o objetivo 
de atrair empresas do setor 
petroquímico, siderúrgico, 
de fertilizantes e fábricas 
de vidro e cerâmica, com o 
estado se comprometendo 
em investir na melhoria da 
infraestrutura de acesso ao 
empreendimento. No en-
tanto, alguns desafios de 
ordem técnica terão de ser 
enfrentados com relação à 
composição dos hidrocar-
bonetos provenientes da 
exploração do gás natural 
do Pré-sal da Bacia de San-
tos, rico em CO2 e pobre 
em etano e propano, não 

facilitando a implantação 
de plantas para a produção 
de etileno e polietileno, e 
também pela presença da 
Rio Polímeros, localiza-
da ao lado da Reduc, em 
Duque de Caxias, que fun-
ciona com essa finalidade. 
Contudo, uma planta de 
fertilizantes nitrogenados 
fundamentada no proces-
samento da ureia e do ni-
trato de amônio apresenta 
viabilidade técnica, embora 
haja dificuldades logísticas, 
representadas pela ausência 
de uma malha ferroviária 
e distância de instalações 
portuárias. Tais questões 
poderiam ser equacionadas 
pela utilização do transpor-
te rodoviário em direção ao 
Porto do Rio de Janeiro ou 
ao Porto do Açu (norte flu-
minense), ou futuramente 
para o Terminal de Ponta 
Negra (Maricá), localizado 
a 50 km de Itaboraí, com-
preendendo 30 km até Ma-
ricá, acrescido de 20 km até 
Ponta Negra.

Os problemas ambientais 
devem ser ressaltados, pois 

é consenso admitir o ele-
vado nível de depredação 
dos recursos naturais locais, 
acrescidos da expansão ur-
bana acelerada e desordena-
da, provocando favelização, 
agravadas pelo desapareci-
mento de cerca de 200 sí-
tios localizados no distrito 
de Sambaetiba, adquiridos 
pela Petrobras para a cons-
trução do Comperj, eventos 
que levaram a Prefeitura de 
Itaboraí a extinguir os es-
paços rurais e consequen-
temente tentar expandir a 
cobrança de IPTU a todo 
o município. Também são 
necessárias ações visando 
à manutenção e ampliação 
dos recursos hídricos locais, 
na medida em que o atual 
quadro de escassez hídri-
ca dificulta a instalação de 
plantas industriais de gran-
de porte na região do antigo 
Comperj.

Jacob Binsztok é professor titular de 
Geografia Humana da Universidade 
Federal Fluminense, coordenador do 
Nepam da UFF e pesquisador do 

CNPq e da Faperj.

Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios no Brasil
Por Letícia Luzia 
de Sousa Ramos e 
Renata Homem de 
Melo

Em 27 de agosto de 
2021 foi publicada a 
Lei n° 14.195, origi-

nária da MP n° 1040/2021, 
que tem como objetivo a 
desburocratização do am-
biente de negócios no Bra-
sil. O novo sistema legal 
instituiu novas regras visan-
do facilitar os procedimen-
tos que norteiam o proces-
so de abertura de empresas 
e também alterou as dispo-
sições da Lei das Socieda-
des Anônimas, que impac-
tam na forma de gestão das 
companhias e aumento da 
proteção dos direitos dos 
acionistas. 

Com as novas regras, será 
possível a unificação dos sis-
temas de inscrições fiscais, 
bem como a automatização 
dos procedimentos envolvi-
dos na fase de constituição 
das empresas, como, por 
exemplo, a checagem do 
nome empresarial, elimina-
ção de análises prévias de 
endereços, inclusive dispen-
sando-se a necessidade de 
estabelecimento físico nas 

inscrições de empresários e 
pessoas jurídicas, com o ob-
jetivo de acelerar e otimizar 
o tempo até então despen-
dido com a constituição de 
uma sociedade.

Além das alterações tra-
zidas para a constituição de 
empresas, podemos men-
cionar, em linhas gerais, as 
seguintes alterações rele-
vantes:

EIRELI: as empresas in-
dividuais de responsabilida-
de limitada (EIRELI) exis-
tentes na data da entrada em 
vigor desta lei serão trans-
formadas automaticamente 
em sociedades limitadas uni-
pessoais, independentemen-
te de qualquer alteração em 
seu ato constitutivo.

Lei das Sociedades Anô-
nimas (“LSA”): em relação 
à LSA citamos: 

- Voto Plural: a nova lei 
instituiu a criação do voto 
plural para as ações ordi-
nárias das companhias de 
capital aberto ou fechado, 
antes vedado no sistema 
legal brasileiro. Na prática, 
o voto plural é um meca-
nismo que permite que o 
acionista de uma única ação 
tenha direito a múltiplos 
votos durante as assem-

bleias gerais de acionistas. 
Como resultado, possibilita 
que um acionista minori-
tário tenha maior controle 
sobre a companhia. A nova 
lei admite a criação de uma 
ou mais classes de ações or-
dinárias com atribuição de 
voto plural, desde que não 
ultrapasse a 10 (dez) votos 
por ação ordinária. O es-
tatuto social poderá deter-
minar o prazo de vigência 
do voto plural sob termo e 
condição, desde que obser-
vado o prazo inicial de até 
sete anos, prorrogável por 
qualquer prazo.

- Proibições em decor-
rência da legalização do 
Voto Plural: (i) operação de 
incorporação, de incorpora-
ção de ações e de fusão de 
companhia aberta que não 
adote voto plural, por com-
panhia cujas ações ou valo-
res mobiliários conversíveis 
em ações sejam negociados 
em mercados organizados 
e que adote voto plural; (ii) 
operação de cisão de com-
panhia aberta que também 
não adotar o voto plural e 
cujas ações ou valores mo-
biliários conversíveis em 
ações sejam negociados em 
mercados organizados, cuja 

parcela cindida será vertida 
para constituição de nova 
companhia com adoção do 
voto plural, ou incorporação 
da parcela cindida em com-
panhia que o adote; e (iii) 
votações pela assembleia de 
acionistas que deliberarem 
sobre a remuneração dos 
administradores e celebra-
ção de transações com par-
tes relacionadas relevantes 
definidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários não po-
derão adotar voto plural.

- Ampliação da compe-
tência de deliberação da as-
sembleia geral: (i) a assem-
bleia geral poderá autorizar 
que administradores além 
de confessar falência, pos-
sam também pedir recupe-
ração judicial e (ii) no caso 
das companhias abertas, 
deliberar na celebração de 
transações com partes rela-
cionadas, sobre a alienação 
ou a contribuição para outra 
empresa de ativos, na hipó-
tese em que o valor da ope-
ração seja superior a 50% 
do valor dos ativos totais da 
companhia indicados no úl-
timo balanço aprovado. 

- Da administração da 
companhia: (i) proibida a 
acumulação dos cargos de 

presidente do conselho de 
administração e do cargo 
de diretor-presidente ou de 
principal executivo da com-
panhia; (ii) fim da exigência 
de que os diretores devam 
ser residentes no país, con-
dicionando que nesse caso, 
haja a constituição de repre-
sentante residente no país, 
com poderes para, até, no 
mínimo, 3 (três) anos após 
o término do prazo de ges-
tão do administrador e (iii) 
participação obrigatória de 
conselheiros independentes 
no conselho de administra-
ção das companhias abertas 
nos termos definidos pela 
CVM.

- Dos atos societários: 
(i) o aumento do prazo de 
convocação da Assembleia 
Geral para 21 dias de ante-
cedência, mantendo-se a re-
gra de 8 dias de antecedência 
quando se tratar da segunda 
convocação; (ii) os atos leva-
dos a arquivamento nas jun-
tas comerciais são dispen-
sados de reconhecimento 
de firma, inclusive, a procu-
ração e (iii) os livros físicos 
das companhias fechadas, 
podem ser substituídos por 
registros mecanizados ou 
eletrônicos, procedimento 

que já vigorava para as com-
panhias abertas.

- Da comunicação dos 
atos societários: (i) amplia-
do para até 30 dias, o prazo 
de adiamento de assembleia 
geral em caso de insuficiên-
cia de informações neces-
sárias para a deliberação na 
assembleia, contado o pra-
zo da data em que as infor-
mações completas forem 
colocadas à disposição dos 
acionistas. 

A lista de alterações trazi-
das pela Lei n° 14.195/2021 
é extensa e, em geral, abor-
da outros temas importan-
tes que são parte do ciclo de 
vida de uma empresa. Do 
ponto de vista econômico, 
a expectativa do governo é 
que tais alterações resultem 
no aumento da segurança 
jurídica e melhoria do am-
biente de negócios no Bra-
sil, de forma a atrair mais 
investimento estrangeiro, 
melhorar a posição do pa-
ís no ranking do relatório 
Doing Business e conse-
quentemente trazendo mais 
negócios ao nosso país.

Letícia Luzia de Sousa Ramos e 
Renata Homem de Melo são sócias da 
Área Societária do FAS Advogados.
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LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação.
CIA ABERTA. CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406.

Ata da Reunião do Conselho de Adm. 1. Data, hora e local. Às 17h30min do 
dia 20/09/021, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Presen-
ça. Participaram virtualmente da reunião os conselheiros Arthur Prado Silva, Isa-
ac Berensztejn, Wagner de Sousa Nascimento e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 
3. Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva, 
que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia. 
(i) Deliberar sobre o encaminhamento à AGE da proposta de realização da 4ª 
antecipação de partilha no valor de R$121.082.000,00 (cento e vinte e um mi-
lhões e oitenta e dois mil reais); e, (ii) Deliberar sobre a convocação da referida 
AGE para o dia 14/10/2021. 5. Deliberações tomadas por unanimidade. Após 
a análise e discussão do material apresentado pelo Liquidante, os conselheiros 
deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, conforme abaixo: 5.1 Conside-
rando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos penden-
tes da Cia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis na Cia 
superiores as possíveis obrigações financeiras que a Cia ainda possa ter até a 
finalização de seu processo de liquidação, verificados por meio da análise das 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020, assim como do ba-
lancete de agosto de 2021, condicionado ao recebimento do pagamento em 
30/09/2021 dos proventos deliberados pela Vale em 16/09/2021, aprovar o enca-
minhamento à AGE da Proposta de realização da 4ª partilha antecipada do ativo 
no valor de R$121.082.000,00 (cento e vinte e um milhões e oitenta e dois mil 
reais), a ser paga em moeda nacional corrente aos acionistas na data base de 
19/10/2021, a partir de 20/10/2021 diretamente pela Cia. 5.2 Aprovar a convoca-
ção da AGE para o dia 14/10/2021 para deliberar sobre a 4ª partilha antecipada 
de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. 6. Encerramento. Nada 
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a 
presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 20/09/2021. (ass.) Presidente: Ar-
thur Prado Silva; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Arthur Prado 
Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nas-
cimento. “A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.” Jucerja em 
13/10/2021 sob nº 00004540723 - Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.
Ata da Reunião do Conselho de Adm. 1. Data, hora e local. Às 17h do dia 
23/09/2021, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Presença. 
Participaram virtualmente da reunião os conselheiros Arthur Prado Silva, Isaac 
Berensztejn, Wagner de Sousa Nascimento e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 3. 
Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva, que 
escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia. (i) De-
liberar sobre o incremento no valor da 4ª antecipação de partilha.5. Deliberações 
tomadas por unanimidade. Iniciada a reunião o Liquidante relatou aos conselhei-
ros que a Vale S.A. divulgou em 22/09/2021 Aviso aos Acionistas informando que 
houve alteração no número de ações em circulação em função do programa de 
recompra anunciado em 01/04/2021. Dessa forma, o valor final dos dividendos por 
ação para pagamento em 30/09/2021, informados no Fato Relevante divulgado 
em 16/09/2021, passou a ser de R$8,197239442 por ação. Diante do aumento 
do valor por ação a ser pago pela Vale aos seus acionistas, a Litela terá direito 
ao recebimento de R$ 122.401.662,99, sendo R$ 1.327.802,98 a mais do valor 
inicialmente esperado. Por essa razão, o Liquidante propõe a alteração do valor 
da 4ª antecipação de partilha da Cia de R$121.082.000,00 (cento e vinte e um 
milhões e oitenta e dois mil reais) para R$ 122.400.000,00 (cento e vinte e dois mi-
lhões, quatrocentos mil reais). 5.1 Considerando o relatado acima pelo Liquidante 
e o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da 
Cia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis na Cia superiores 
as possíveis obrigações financeiras que a Cia ainda possa ter até a finalização de 
seu processo de liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício de 2020, assim como do balancete de agosto 
de 2021, condicionado ao recebimento do pagamento em 30/09/2021 dos 
proventos deliberados pela Vale em 16/09/2021, aprovar o encaminhamento à 
AGE da Proposta de realização da 4ª partilha antecipada do ativo no valor de R$ 
122.400.000,00, a ser paga em moeda nacional corrente aos acionistas na data 
base de 19/10/2021, a partir de 20/10/2021 diretamente pela Cia. 6. Encerramen-
to. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assi-
nada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 23/09/2021. (ass.) Presidente: 
Arthur Prado Silva; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Arthur Prado 
Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nas-
cimento. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Jucerja em 
13/10/2021 sob nº 00004540706 - Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

Crédito para as famílias deve ter elevação de 1,6%
Febraban: Carteira cresce há 8 meses ininterruptos

O saldo total da car-
teira de crédito 
deve crescer 1,6% 

em setembro, registrando 
o oitavo avanço mensal se-
guido. O destaque deverá 
vir da carteira destinada às 
famílias, que deve avançar 
1,8% no mês, beneficiada 
pela retomada das ativida-
des econômicas e pela recu-
peração do mercado de tra-
balho, que estimulam, em 
especial, as linhas de consu-
mo e de crédito pessoal.

Os dados são da Pes-
quisa Especial de Crédito 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) divulga-
da nesta quarta-feira. Com 
o novo avanço, o ritmo de 
expansão anual da carteira 
Pessoa Física deve seguir 
acelerando, de 18,8% para 
19,1%, o maior desde no-
vembro de 2011 (+19,8%).

As estimativas são divul-
gadas mensalmente como 
uma prévia da Nota de Polí-
tica Monetária e Operações 
de Crédito do Banco Cen-
tral. As projeções são feitas 
com base em dados conso-
lidados dos principais ban-
cos do país, que represen-
tam de 39% a 89% do saldo 
total do Sistema Financeiro 
Nacional, dependendo da 
linha de crédito, além de 
outras variáveis macroeco-
nômicas que impactam o 
mercado de crédito.

Desaceleração

Apesar do bom resultado 
esperado para o mês, a ele-
vada base de comparação 
deve fazer com que o ritmo 
de expansão anual da carteira 
total de crédito mostre nova 
desaceleração, de 15,9% para 

15,3%. “Diante de elevado 
ritmo de crescimento, é na-
tural a acomodação das ta-
xas. Ainda assim, a expansão 
anual da carteira de crédito 
mantém-se em um patamar 
bastante elevado, mostran-
do que a oferta de crédito 
segue forte e contribuindo 
positivamente para a retoma-
da da atividade econômica”, 
analisa Rubens Sardenberg, 
diretor de Economia, Regu-
lação Prudencial e Riscos da 
Febraban.

Segundo a Pesquisa, o 
bom desempenho do crédi-
to às famílias deve ser vis-
to nos dois segmentos. A 
carteira livre deve avançar 
1,9%, enquanto a carteira 
com recursos direcionados 
deve mostrar alta de 1,6%, 
novamente impulsionada 
pela elevada demanda pelos 
créditos imobiliário e rural.

Pessoa jurídica

Sardenberg também des-
taca o bom desempenho 
esperado para a carteira 
Pessoa Jurídica, que deverá 
avançar 1,3% em setembro, 
puxada pela carteira livre 
(+1,6%). “Além de impul-
sionada pela retomada da 
economia, contará com a 
sazonalidade favorável de 
modalidades voltadas para 
fluxo de caixa, como des-
contos de duplicatas e re-
cebíveis e antecipação de 
faturas de cartão. É interes-
sante observar que a relati-
va piora nas expectativas de 
crescimento ainda não im-
pactou o mercado de crédi-
to.”  A carteira direcionada, 
por sua vez, deverá mostrar 
uma expansão mais contida, 
de 0,9%, acrescenta.

No geral, apesar de esti-

mativa de avanço no mês, 
a carteira Pessoa Jurídi-
ca deve seguir perdendo 
força, com o ritmo de ex-
pansão anual recuando de 
12,2% para 10,6%, reflexo 
do término dos programas 
emergenciais e a retomada 
das captações das grandes 
empresas no mercado de 
capitais.

Concessões

A Pesquisa Especial de 
Crédito mostra que as con-
cessões de crédito devem 
ficar praticamente estáveis 
em setembro, com um pe-
queno avanço de 0,3%. No 
entanto, se o resultado for 
ajustado por dias úteis, o 
crescimento vai para 5%.

Na série sem ajustes, a 
alta do mês deve ficar con-
centrada nas concessões 

destinadas às empresas, 
com estimativa de cresci-
mento de 3,4%. O resulta-
do deve ser puxado pelas 
operações com recursos li-
vres, impulsionadas pela re-
tomada da atividade e pela 
sazonalidade favorável das 
linhas de fluxo de caixa. Já 
as operações com recursos 
direcionados devem seguir 
acomodando com o térmi-
no dos programas emer-
genciais de crédito.

As operações destinadas 
às famílias, por sua vez, de-
vem retrair 2,3%, embora 
mantendo-se em elevado 
patamar histórico.  A varia-
ção acumulada em 12 meses 
deve seguir ganhando tra-
ção, acelerando para 18,8%, 
o que reforça a liderança 
das operações pessoa física 
para o crescimento do cré-
dito no ano.

Fusões e aquisições aumentaram 54% no terceiro tri

O setor de Tecnolo-
gia permanece o 
mais ativo do ano 

no Brasil, com um total de 
640 transações, represen-
tando um aumento de 83% 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2020. Em segundo 
lugar está setor de Financei-
ro e Seguros, com 318 tran-
sações.

O mercado transacional 
brasileiro registrou um total 
de 1.716 transações e mo-
vimentou R$ 376,2 bilhões 
até o terceiro trimestre de 
2021, de acordo com o rela-
tório trimestral do Transac-
tional Track Record.

Esses números represen-
tam um aumento de 54% 
no número de transações em 
relação ao mesmo período 
de 2020. Do total das transa-
ções, 50% possuem os valo-
res revelados e 78% das ope-
rações já estão concluídas.

No terceiro trimestre, 
699 fusões e aquisições fo-

ram registradas, entre anun-
ciadas e concluídas, por 
um valor total de R$ 104,8 
bilhões, sendo o trimestre 
mais ativo desde os últimos 
oito trimestres, em relação 
ao número de transações.

Âmbito Cross-Border

Até o terceiro trimes-
tre de 2021, as empresas 
brasileiras escolheram os 
Estados Unidos como seu 
principal destino de inves-
timento, com 38 transações 
com um total de BRL 1,6bi, 
seguido pela Colômbia com 
12 operações e pela Argen-
tina com 11 transações.

Os Estados Unidos e o 
Reino Unido, com 154 e 28 
transações, respectivamen-
te, são os países que mais 
investiram no Brasil. Os Es-
tados Unidos se destacam 
pelo total movimentado de 
R$ 70,6bi.

As empresas norte-

americanas que adquirem 
empresas brasileiras re-
gistraram um aumento de 
75% em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Já as aquisições 
estrangeiras nos setores de 
Tecnologia e Internet au-
mentaram em 69%.

Em relação aos fundos es-
trangeiros de Private Equity e 
Venture Capital que investem 
em empresas brasileiras, hou-
ve um aumento de 30% até 
setembro de 2021.

Private Equity, Venture 
Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, fo-
ram contabilizadas 93 tran-
sações por um total de R$ 
45,8bi até agosto, registran-
do um aumento de 5% no 
número de operações, em 
comparação com o mesmo 
período de 2020.

No mercado de Venture 
Capital, foram realizadas 
510 transações, movimen-
tando um capital de R$ 

45,3bi, o que resulta um au-
mento de 63% no número 
de transações.

No segmento de Asset Ac-
quisitions, foram registradas 
168 transações por um total 
de R$ 78,1bi até o terceiro 
trimestre de 2021, represen-
tando um aumento de 0,6% 
no número de transações, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

A transação destacada 
pelo TTR no 3T21, foi a 
conclusão da aquisição da 
Cia. Hering pela Animale, 
controlado do Grupo Moda 
Soma. O valor da transação 
foi de BRL 5,1bi. A opera-
ção contou com a assesso-
ria jurídica dos escritórios 
Machado, Meyer, Sendacz e 
Opice Advogados; e Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey 
Jr. e Quiroga Advogados. 
Do lado financeiro, a tran-
sação foi assessorada pelo 
BR Partners; G5 Partners; e 
pelo Banco Santander.

Líbia: crise humanitária 
 após morte de Kadafi

Há exatos 10 anos, 
a morte de Mu-
ammar Kadafi 

foi classificada pelo então 
secretário-geral da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan), Anders Fogh 
Rasmussen, como o fim do 
“regime do medo”. Ele go-
vernava a Líbia há cerca de 
quatro décadas. Justamente 
no mês em que se completa a 
primeira década sem sua lide-
rança, o país está sendo alvo 
de uma série de denúncias de 
organizações internacionais 
dedicadas a causas humani-
tárias. 

Trata-se de uma reação à 
escalada de detenções e vio-
lência que mantém migrantes 

e refugiados sob a atmosfera 
do medo. Situada no norte 
africano e separada da Itá-
lia pelo Mar Mediterrâneo, 
a Líbia é uma rota escolhida 
para muitos indivíduos que 
sonham em chegar à Europa. 
Vulneráveis, eles podem se 
tornar vítimas das máfias de 
tráfico de pessoas, que ven-
dem uma perigosa travessia 
em embarcações inapropria-
das e superlotadas.

Entre as organizações 
preocupadas com a situa-
ção estão os Médicos Sem 
Fronteiras (MSF), que atu-
am em diversos lugares do 
mundo combinando socor-
ro médico e ações em favor 
das populações em risco. 

Profissional de nível superior tem  
23% mais chance de trabalhar remoto

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

publicou estudo que faz um 
retrato de trabalho remoto  
no país e em cada unidade 
federativa e inclui dados 
mensais sobre gênero, ra-
ça/cor, escolaridade, idade, 
setor de atividade, além do 
percentual da massa de ren-
dimentos por atividade eco-
nômica para o Brasil e em 
cada um dos estados brasi-
leiros, no período de maio a 
novembro de 2020, quando 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
divulgou dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad) Covid-19. 
De acordo com os pesqui-
sadores, os profissionais 
com nível superior com-
pleto possuem 23% a mais 
de chance de estarem em 
trabalho remoto do que as 

pessoas com escolaridade 
de nível fundamental in-
completo.

A análise mostrou que, de 
maio a novembro de 2020, 
7,3 milhões de pessoas tra-
balharam de forma remota 
no Brasil, o que equivale a 
9,2% da população ocupa-
da e não afastada, sendo 
responsável por 17,4% da 
massa de rendimentos ge-
rada via trabalho. O perfil 
médio dos trabalhadores 
remotos na pandemia em 
novembro de 2020 era o 
seguinte: 57,8% eram mu-
lheres, 65,3% eram brancos, 
76% possuíam escolaridade 
de nível superior completo, 
31,9% estavam na faixa de 
30 a 39 anos e 61,1% esta-
vam empregados no setor 
privado.

No mapeamento, os 
pesquisadores chegaram à 
conclusão de que ser mu-

lher aumenta as chances de 
trabalhar de forma remota 
em 1,5% em relação aos 
homens. Na análise por 
raça/cor, ser branco ele-
va as chances de trabalho 
remoto em 2,3% em rela-
ção a negros. Trabalhar no 
serviço público aumenta 
as chances de estar em tra-
balho remoto em 14% na 
comparação com as pes-
soas empregadas na ativi-
dade agrícola. Residentes 
do Sudeste possuem 5,6% 
mais de chance de estar 
em teletrabalho que os 
moradores do Norte do 
país. Quem possui vínculo 
informal tem 0,8% menos 
chances de trabalhar à dis-
tância do que os que exer-
cem o ofício formalmente.

Outra constatação rele-
vante que inclui fatores in-
dividuais, laborais e regio-
nais indica que mulheres, 

brancas, com escolaridade 
de nível superior completo, 
trabalhando no setor públi-
co, com vínculo formal e 
no Sudeste possuem 47,2% 
a mais de chance de estarem 
em trabalho remoto do que 
homens, negros, com esco-
laridade de nível fundamen-
tal incompleto, trabalhando 
na agricultura, com vínculo 
informal e residentes no 
Norte do país.

Dado inédito apresen-
tado no estudo trata ainda 
da massa de rendimentos 
por atividade econômica 
em cada UF: o Distrito Fe-
deral, por exemplo, apre-
sentou o maior percentual 
(20%) de pessoas ocupa-
das a partir de casa, que 
foram responsáveis por 
32,7% da massa de rendi-
mentos total efetivamen-
te recebida pelas pessoas 
ocupadas no DF. 
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Objetos da cantora Amy 
Winehouse em leilão

A casa de leilões de Julien’s https://www.julien-
sauctions.com/default está exibindo em Nova 
York, vestidos da cantora Amy Winehouse e 

mais de 800 artigos pessoais - como vestidos, corpetes, 
calças, shorts, sapatos, roupas íntimas, óculos, instru-
mentos musicais, livros e discos - estimados em “1 a 2 
milhões de dólares”. Os objetos estarão no leilão que 
acontecerá em Beverly Hills de 6 a 7 de novembro.

A maioria dos vestidos de Winehouse tem um preço 
conservador de US$ 2 mil a US$ 4 mil (R$ 11 mil e R$ 
22 mil). Os lances de abertura de cintos, perfumes, sapa-
tos, sapatilhas de balé, guitarras e kits de bateria come-
çam em US$ 50 a US$ 100 (R$ 275 e R$ 550).

Winehouse se tornou uma artista emergente em todo 
o mundo com seu visual único, seu comportamento 
atraente para as manchetes e música com infusão de 
jazz. Ela lançou dois álbuns de estúdio, “Frank” e “Back 
to Black”.

Terreno com  
benfeitorias em Benfica

Tereza Brame https://www.brameleiloes.com.br/ 
divulga leilão de terreno com benfeitorias, localizado 
na Rua Costa Lobo, nº 100, antigo nº 30, no Bairro de 
Benfica, Rio de Janeiro/RJ. O terreno é plano, me-
dindo em sua totalidade 5,80m de frente; 5,80m nos 
fundos No lote de terreno existe a construção de ben-
feitorias, constituída por uma pequena loja, construída 
na parte da frente do imóvel. Loja essa que funciona 
como uma Padaria que com nome Padaria Pão do 
Bom, atualmente ocupada. Avaliação: R$ 80.000,00. 
Leilão em andamento.

Promoção de apto  
em Copacabana

Ana Gomes de Sá https://ssl1.visar.com.br/ana-
lucialeiloeira.com.br/Principal.asp está promovendo 
leilão de apartamento 203 na Rua Aires Saldanha, 72 em 
Copacabana, O apto possui três quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, área e dependências de empregada. Os 
cômodos têm piso de taco bastante antigos e gastos. 
Dos dois quartos possuem armários embutidos, não 
há suíte. O banheiro ladrilhado até o teto com piso em 
cerâmica antiga, possuindo Box de blindex e bancada de 
mármore, cozinha ladrilhada de azul com piso de cerâ-
mica, pia mármore velho. Edifício familiar denominado 
Edifício Presidente Pena, contendo 11 andares com 4 
apartamentos por andar. Possui 2 elevadores, sendo 01 
social e outro de serviço. O condomínio oferece portei-
ros trabalhando 24 horas por dia, possuindo garagem 
para automóveis, sendo que o apartamento avaliado 
não possui direito a vaga. A entrada social é cercada por 
grade de alumínio, contendo mesa de porteiro no hall 
do térreo. Avaliação: R$ 775.000, Leilão aberto.

Oportunidade no Recreio  
dos Bandeirantes

Sergio Represas https://www.sergiorepresasleiloes.
com.br/ informa sobre leilão do apartamento 101m na /
av, Lucio Costa, 15.500, no Recreio dos Bandeirantes. O 
apto possui três quartos, sala, cozinha, banheiro social, 
área e dependências de empregada. Os cômodos têm pi-
so de taco bastante antigos e gastos. Os quartos possuem 
armários embutidos, não há suíte. O banheiro ladrilhado 
até o teto com piso em cerâmica antiga, possuindo Box 
de blindex e bancada de mármore, cozinha ladrilhada de 
azul com piso de cerâmica, pia mármore velho. Avaliação: 
R$ 1.300.000,00. Leilão em andamento.

Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e 
Gerenciamento de Projetos Ltda – ME

CNPJ 01.078.426/0001-20
Edital de Convocação – Reunião Geral Extraordinária de Sócios

Convidamos os sócios da Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e 
Gerenciamento de Projetos Ltda – ME (“Sociedade”) para a Reunião Geral 
Extraordinária de Sócios que se realizará na Rua Alvaro Alvim n.º 24, sala 803, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, com possibilidade de acesso remoto por “https://
us04web.zoom.us/j/74624926389?pwd=bzRxcWMvcCtnMkN1cTkrSytaMk1w
QT09”, no dia 29 de outubro de 2021, com primeira chamada às 11:00 e segunda 
chamada às 11:30, para deliberações sobre a exclusão do sócio Marcus Pedro 
Oneto Fiorito em virtude de ações e omissões de inegável gravidade e que põem 
em risco a continuidade da Sociedade, nos termos do art. 1.085 do Código Civil, 
sendo certo que o acusado poderá comparecer e exercer seu direito de defesa, 
com suprimento do valor da quota do sócio excluído pelos sócios remanescentes. 
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2021. Carlos Fernando de Souza Leão Andrade, 
Evelin Cunha Süssekind, Sócios-administradores.

Consórcio se torna alternativa 
para adesão a energia solar

Varejo paulistano cresceu 33,8%  
na 1ª quinzena de outubro

Detran do Rio lança carteira 
de identidade digital

O Detran-RJ lançou nesta 
quarta-feira o aplicativo Iden-
tidade Digital RJ, que permite 
acesso ao documento de iden-
tidade pelo celular, com valida-
de em todo território nacional. 
Inicialmente, o documento 
digital vale apenas para iden-
tidades emitidas de 5/4/2019 
em diante, quando passaram 
a ter um código de QR Co-
de impresso na parte interna. 
Este código é que permite ao 
usuário baixar a versão digital 

do documento no celular. Por 
conta da Lei Geral de Proteção 
de Dados, o aplicativo está dis-
ponível apenas para maiores 
de 18 anos

Segundo a Agência Brasil, 
quem quiser ter acesso à ver-
são digital e tem documentos 
emitidos antes de abril de 
2019 deverá tirar a segunda 
via para acesso ao aplicativo. 
A Identidade Digital RJ de-
verá ser revalidada a cada 12 
meses pelo usuário.

Acada dia que pas-
sa, a conta de luz 
está mais cara. A 

Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) criou 
recentemente a bandeira 
tarifária de “escassez hídri-
ca”, que acarretou em um 
aumento de 7% nas contas 
em todo o país. Existe uma 
alternativa que pode ameni-
zar esses custos, mas requer 
planejamento financeiro 
para ser instalada: A energia 
solar.

De acordo com a Re-
solução Normativa Nº 
482/2012 da  Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), define o sistema de 
Compensação de Energia 
Elétrica, no qual a energia 
ativa injetada por unidade 
consumidora com micro 
ou minigeração é cedida, 
através de um empréstimo 
gratuito, à distribuidora de 
energia local, que é com-
pensada no consumo da 
mesma.

Os equipamentos para 
instalação da energia solar 
são importados e não têm 
produção própria no Brasil. 
O prazo de entrega varia de 
15 a 20 dias para a empresa 
que efetua a instalação. Não 
existe incentivo de nenhum 

órgão do Governo Fede-
ral e o preço acompanha o 
valor do dólar. Em 2020, a 
instalação custava cerca de 
R$ 27mil. Em 2021, já está 
custando cerca de R$ 37mil, 
um aumento de 36,9% no 
valor.

O CEO da Sol+ Ener-
gia Solar, Francisco Rubio 
Junior, explica que o orça-
mento de um sistema so-
lar está incluso o projeto 
do serviço a ser executado, 
equipamentos, instalação 
e toda a parte burocráti-
ca juntos a companhia de 
energia elétrica para a ho-
mologação.

“É solicitado junto a 
companhia, a permissão pa-
ra o serviço, após autoriza-
do e executado a companhia 
elétrica manda uma equipe 
de inspeção para verificar se 
o equipamento está devida-
mente instalado de acordo 
com as normas técnicas. 
Sendo tudo aprovado, subs-
tituem o medidor usual por 
um outro medidor chama-
do bidirecional. Todo esse 
processo tem o prazo de 90 
dias para conclusão. Porem 
tem conseguido entregar as 
obras com 50 dias. A ener-
gia solar pode abater em até 
95% no valor da conta de 

energia elétrica, trazendo 
mais conforto para o clien-
te”, explicou.

Ao se perceber a quanti-
dade de economia de ener-
gia e o custo do investi-
mento, é possível saber que 
existem soluções integradas 
para o pagamento. Todo 
mundo quer gerar a própria 
energia.

“Para cada cem interes-
sados, apenas cinco adqui-
rem seu sistema de geração 
de energia imediatamente, 
por não ter recursos, ou 
ainda porque não está no 
momento certo. O clien-
te prorroga e o integrador 
segue prospectando. Uma 
prática que não pode faltar 
as empresas de todos os se-
tores, é a criação de conteú-
dos para a nutrição da base 
de prospects, evitando que 
deixem de contratar com 
quem lhe despertou o inte-
resse quando chegar o mo-
mento”, acrescentou Rubio 
Junior.

Com 25 anos de experi-
ência em vendas de seguros 
e com a expertise adqui-
rida com sua convivência 
no ecossistema de startups, 
Kleber de Paula vem ino-
vando na forma como cria 
experiência para seus clien-

tes na FBN. A iniciativa o le-
vou a construir um modelo 
diferente para que o integra-
dor aumente suas vendas.

“Para os clientes que não 
estão ainda no momento de 
compra, ele sugere o plane-
jamento. Assim, o integra-
dor tem duas oportunidades 
de gerar receita. A primeira é 
oferecendo o planejamento 
com o Consórcio. Com isso, 
o prospect se torna cliente e 
a régua de relacionamento 
muda, fazendo com que no 
futuro, o consumidor volte 
a comprar com o mesmo 
integrador. O projeto é no-
vo, mas já há integradores 
operando e mais de dez em 
análise”, explicou.

A FBN criou um de-
partamento para assesso-
rar o pessoal nas vendas 
e no marketing, já que a 
comunicação é nova para 
as integradoras. A corre-
tora é associada à Absolar, 
justamente para entender 
tudo sobre o setor e estar 
próxima deste mercado tão 
promissor. Os integradores 
interessados em conhecer 
o projeto podem entrar em 
contato através do link ht-
tps://saibamais.grupofbn.
com.br/vender-planeja-
mento-sustentavel

O varejo paulistano 
registrou alta de 
33,8% na primei-

ra quinzena de outubro na 
comparação com o mesmo 
período de setembro, se-
gundo Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), com ba-
se em amostra da Boa Vista 
S.A. No entanto, o varejo 
não recuperou os patama-
res anteriores ao período da 
pandemia.

A entidade avalia que o 
resultado desse mês foi im-
pulsionado pelas compras 
de presentes para o Dia das 
Crianças e pelas vendas no 
e-commerce. De acordo 
com o economista da ACSP 
Marcel Solimeo, o resultado 

está alinhado com pesquisa 
anterior que havia apon-
tado a intenção de 35,7% 
dos brasileiros em presen-
tear os filhos na data. “O 
indicador é sempre melhor 
em outubro porque há uma 
data comemorativa e, natu-
ralmente, possibilita maior 
movimentação para o vare-
jo”, explicou.

Dados preliminares da 
ACSP, comparando a pri-
meira quinzena de outubro 
deste ano com o mesmo 
período de 2020, apontam 
para alta de 17,6% nas ven-
das do varejo. Consideran-
do os meses de setembro de 
2021 e 2020, houve alta de 
24,4%, segundo a entidade.

Segundo Solimeo, apesar 

de positivos, os números 
não atingiram o mesmo pa-
tamar registrado em 2019, 
ou seja, antes dos impac-
tos do período de pande-
mia. Na comparação entre 
os meses de setembro de 
2019 e 2021, houve queda 
de 2,6% nas vendas. O re-
sultado preliminar de outu-
bro de 2021 – considerando 
os primeiros 15 dias -, em 
comparação com o mesmo 
período de 2019, mostrou 
recuo de 0,5%.

“Com menos restrições 
e mais tempo para se pro-
gramarem, os consumido-
res estão aos poucos indo 
às compras. Assim, estamos 
recuperando o patamar de 
vendas anterior, mas não as 

perdas ocorridas durante a 
pandemia”, disse Solimeo.

O economista avalia que 
o crescimento efetivo só de-
ve ser registrado a partir de 
dezembro. Para ele, o ritmo 
da vacinação, a retomada da 
confiança do consumidor 
para compras, a continuida-
de do auxílio emergencial e 
a oferta de crédito disponí-
vel no mercado são fatores 
que devem influenciar no 
indicador do varejo. “O au-
xílio emergencial tem ajuda-
do até aqui os mais pobres 
e por isso é essencial que 
seja mantido. O fator nega-
tivo tem sido a inflação e o 
desemprego que continuam 
em patamares altos”, acres-
centou.
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ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
CNPJ/ME 15.253.861/0001-59 / NIRE 33.3.0030190-9
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 
10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Graça Aranha, nº 26, 
11º andar, Condomínio do Edifício Barão de Mauá II, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000. 2. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada, a convocação ante a presença da totalidade dos acionistas, 
nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, considerando a presença da 
única acionista Brasil Ventos Energia S.A, representando a totalidade do 
capital social. 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Assembleia instalada em 
primeira convocação, mediante a presença de acionistas representando 
100% capital social votante da Companhia, conforme assinaturas 
constantes no Livro de Presença de Acionistas. 4. COMPOSIÇÃO DA 
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Eduardo Fernandes 
Brito que convidou a mim, Alina Maranhão Aires Braga, para secretariá-lo. 5. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia 
e determinação de destinação de tais valores. 6. DELIBERAÇÕES: A 
Acionista aprova por unanimidade de votos e sem ressalvas, as matérias 
constantes na ordem do dia, considerando, especialmente, o fato de que 
as mesmas são expressamente permitidas e autorizadas, nos termos da 
Nota Técnica Consolidada nº 02/2021- EDV V, EDV VI, EDV VII, EDV 
VIII e EDV IX, em conformidade com o Parecer Jurídico da Leite, Tosto e 
Barros Advogados datado de 05/10/2021. 6.1. A redução do capital social 
da Companhia, do montante exato de R$ 8.951.560,92 (oito milhões, 
novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta reais e noventa 
e dois centavos), constituído dos excedentes de capital, na forma do 
disposto no artigo 173 da Lei 6.404/76, passando o Capital Social de R$ 
67.270.000,00 (sessenta e sete milhões e duzentos e setenta mil reais) 
para R$ 58.318.439,08 (cinquenta e oito milhões, trezentos e dezoito mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais e oito centavos), sem que tal redução 
afete a quantidade de ações emitidas anteriormente, que permanecem 
em quantidade total de 67.270.000 (sessenta e sete milhões e duzentas e 
setenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de acordo com 
a manifestação favorável apresentada pelo Conselho Fiscal da Companhia 
e pelo Conselho de Administração da Controladora Brasil Ventos Energia; 
6.2. A expressa determinação à Diretoria de remessa do Valor da Redução, 
para a Conta Corrente nº 28.810-1, da Agência 1569-5, do Banco do Brasil 
(001), de titularidade da acionista BRASIL VENTOS ENERGIA S.A.; 6.3. A 
determinação à Diretoria para que promova a publicação da presente Ata 
em jornal de grande circulação, nos termos do que dispõe o artigo 147 da Lei 
6.404/76; e 6.4. Assim, em razão da aprovação da redução do Capital Social, 
fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: 
“Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$ 58.318.439,08 
(cinquenta e oito milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e 
nove reais e oito centavos), representado por 67.270.000 (sessenta e sete 
milhões e duzentas e setenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, sendo facultado aos acionistas a criação e emissão de ações 
preferenciais.” 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, 
após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes 
assinada. 8. ASSINATURAS: Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito; 
Secretária: Alina Maranhão Aires Braga. Acionista: Brasil Ventos Energia 
S.A. A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais da Companhia. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021. 
Mesa: Pedro Eduardo Fernandes Brito - Presidente; Alina Maranhão 
Aires Braga - Secretária. Acionista: BRASIL VENTOS ENERGIA S.A. 
- Pedro Eduardo Fernandes Brito - Diretor Administrativo e Diretor 
Financeiro; Francisco José Arteiro de Oliveira - Diretor Técnico.

ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.
CNPJ 15.253.315/0001-18 / NIRE 33.3.0030181-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 
10h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Graça Aranha, nº 26, 
11º andar, Condomínio do Edifício Barão de Mauá II, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000. 2. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada, a convocação ante a presença da totalidade dos acionistas, 
nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, considerando a presença da 
única acionista Brasil Ventos Energia S.A, representando a totalidade do 
capital social. 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Assembleia instalada em 
primeira convocação, mediante a presença de acionistas representando 
100% capital social votante da Companhia, conforme assinaturas cons-
tantes no Livro de Presença de Acionistas. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito que 
convidou a mim, Alina Maranhão Aires Braga, para secretariá-lo. 5. ORDEM 
DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia e de-
terminação de destinação de tais valores. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista 
aprova por unanimidade de votos e sem ressalvas, as matérias constantes 
na ordem do dia, considerando, especialmente, o fato de que as mesmas 
são expressamente permitidas e autorizadas, nos termos da Nota Técni-
ca Consolidada nº 02/2021- EDV V, EDV VI, EDV VII, EDV VIII e EDV IX, 
em conformidade com o Parecer Jurídico da Leite, Tosto e Barros Advogados 
datado de 05/10/2021. 6.1. A redução do capital social da Companhia, do 
montante exato de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), constituí-
do dos excedentes de capital, na forma do disposto no artigo 173 da Lei 
6.404/76, passando o Capital Social de R$ 92.209.999,00 (noventa e dois 
milhões, duzentos e nove mil e novecentos e noventa e nove reais) para 
R$ 80.209.999,00 (oitenta milhões, duzentos e nove mil, novecentos e no-
venta e nove reais), sem que tal redução afete a quantidade de ações emi-
tidas anteriormente, que permanecem em quantidade total de 92.209.999 
(noventa e duas milhões, duzentas e nove mil e novecentas e noventa e 
nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de acordo com a 
manifestação favorável apresentada pelo Conselho Fiscal da Companhia 
e pelo Conselho de Administração da Controladora Brasil Ventos Energia; 
6.2. A expressa determinação à Diretoria de remessa do Valor da Redução, 
para a Conta Corrente nº 28.810-1, da Agência 1569-5, do Banco do Brasil 
(001), de titularidade da acionista BRASIL VENTOS ENERGIA S.A.; 6.3. A 
determinação à Diretoria para que promova a publicação da presente Ata 
em jornal de grande circulação, nos termos do que dispõe o artigo 147 da 
Lei 6.404/76; e 6.4. Assim, em razão da aprovação da redução do Capital 
Social, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a se-
guinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$ 
80.209.999,00 (oitenta milhões, duzentos e nove mil, novecentos e noventa 
e nove reais), representado por 92.209.999 (noventa e duas milhões, du-
zentas e nove mil e novecentas e noventa e nove) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, sendo facultado aos acionistas a criação 
e emissão de ações preferenciais.” 7. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, 
e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa 
a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro 
próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por 
todos os presentes assinada. 8. ASSINATURAS: Presidente: Pedro Edu-
ardo Fernandes Brito; Secretária: Alina Maranhão Aires Braga. Acionista: 
Brasil Ventos Energia S.A. A presente Ata é cópia fiel da original lavrada 
no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Rio de Janeiro, 13 
de outubro de 2021. Mesa: Pedro Eduardo Fernandes Brito - Presiden-
te; Alina Maranhão Aires Braga - Secretária. Acionista: BRASIL VENTOS 
ENERGIA S.A. Pedro Eduardo Fernandes Brito - Diretor Administrativo e 
Diretor Financeiro; Francisco José Arteiro de Oliveira - Diretor Técnico.

Três perguntas: e se não chover o suficiente nos próximos meses?

O período de chuvas 
começa no Brasil 
no próximo mês, 

indo até março de 2022. A 
grande questão é: e se não 
chover o suficiente nos pró-
ximos meses? Tendo como 
referência esta indagação, 
conversamos com Ilan Ar-
betman, analista de research 
da Ativa Investimentos, so-
bre o que vai acontecer com 
o setor elétrico e a econo-
mia, quais setores serão 
mais impactados e sobre o 
que o Brasil deve fazer pa-
ra não ficar mais exposto a 
uma nova crise como esta.

Segundo a Operador Na-
cional do Sistema Elétrico, 
os níveis dos reservatórios 
no dia 19 de outubro se 
encontravam na seguinte 
situação: Subsistema Sudes-
te/Centro-Oeste, 17,33%; 
Subsistema Sul, 41,96%; 
Subsistema Nordeste, 
36,75%, e Subsistema Nor-
te, 51,88%. 

Caso não chova nos 
próximos meses, o que 
vai acontecer com o setor 
elétrico e a economia?

Não é nenhuma novi-
dade, mas hoje temos uma 
matriz mais robusta. Foi fei-
to um grande investimento 
na parte de energia renová-
vel, especialmente na ener-
gia eólica. Hoje nós temos 
uma complexidade maior 
de térmicas, com um núme-
ro maior de possibilidades. 

Por exemplo, o número de 
térmicas a gás, que são me-
nos danosas que as térmicas 
a carvão, cresceu. Além dis-
so, nós também temos uma 
parte de usinas de biomas-
sa. Isso nos ajuda a ter uma 
matriz mais diversificada. É 
importante fazermos uma 
menção honrosa a evolução 
do sistema de transmissão 
no país. Em 2000, nós tí-
nhamos uma complexida-
de muito menor das nossas 
linhas, e mesmo assim nós 
tivemos eventos de estresse 
como o apagão.

Dito isso, hoje, a capaci-
dade do sistema em suportar 
uma fraca temporada úmida 
é bem mais forte. Nós te-
mos visto nas próprias pre-
visões que devemos chegar 
ao final do período seco, 
entre outubro e novembro, 
com os reservatórios no 
sudeste com a capacidade 
por volta de 15%, depen-
dendo do nível de chuvas 
e da demanda que teremos. 
Esse é o grande ponto. Nós 
estamos ensaiando uma re-
cuperação econômica, que 
pode ser vista nos balanços 
das empresas referentes ao 
segundo trimestre de 2021, 
havendo uma evolução na-
tural da demanda. O grande 
risco é a crise fazer com que 
o governo tenha que pensar 
formas de frear, de ter con-
trole sobre a demanda.

Caso não tenhamos um 

nível satisfatório de chu-
vas ao longo da próxima 
temporada úmida, que vai 
de novembro a março, nós 
veremos o governo formu-
lando políticas de incentivo 
à economia de energia. Por 
exemplo, baixando as restri-
ções e facilitando a entrada 
de consumidores no mer-
cado livre ou facilitando as 
condições de acesso às fon-
tes de produção individual, 
como a geração fotovoltai-
ca distribuída, incentivando 
que mais pessoas ou pe-
quenas empresas montem 
centros de geração. O que 
de fato teremos é a necessi-
dade de termos mais ações 
pró-ativas nesse sentido.

Quais são os setores 
que deverão ser mais im-
pactados?

Quando pensamos em 
consequências, o primeiro 
ponto é o impacto no PIB. 
Existe uma correlação mui-
to grande entre a demanda 
energética e a geração de ri-
queza do país. De fato, nós 
vemos uma necessidade de 
se fazer um controle na de-
manda. Possivelmente, tere-
mos um impacto na capaci-
dade de geração de valor, o 
que é bem negativo.

Segundo, o Brasil tem uma 
dependência muito grande 
de commodities. Setores co-
mo óleo e gás, mineração e 
siderurgia são muito intensi-
vos na utilização de energia 

e têm um peso muito grande 
no PIB. Caso não chova o su-
ficiente nos próximos meses, 
teremos um impacto nesses 
setores.

Cabe fazer um comentá-
rio quanto ao setor de sa-
neamento. Quando olha-
mos a estrutura do OPEX, 
o custo com energia é des-
tacável, o que faz com es-
te setor também fique no 
centro dessa crise. Isso se 
deve a duas razões: 1) pela 
própria crise hídrica, onde 
a escassez do recurso hí-
drico é ruim para o setor e 
2) pela questão dos custos, 
havendo uma relação en-
tre a parte de saneamento 
e o setor elétrico. 

Na sua opinião, o que 
deve ser feito para que o 
Brasil não fique exposto 
novamente a uma situa-
ção crítica como esta?

Precisamos ter um pla-
nejamento melhor. Nós até 
tivemos uma expansão da 
oferta energética ao longo 
da última década. A ques-
tão é que se de um lado nós 
tivemos benefícios, como 
o maior número de eólicas 
e térmicas mais acessíveis, 
do outro nós continuamos 
desprezando as hidrelé-
tricas com reservatórios, 
preferindo a construção de 
grandes empreendimentos 
a fio-d’água.  Esse é o pri-
meiro ponto.

Segundo, o plano dece-

nal é o norte. Se queremos 
chegar a 2030 com uma 
maior dependência de fon-
tes alternativas e uma me-
nor dependência hidrelétri-
ca, precisamos cumprir as 
determinações do plano. A 
forma mais direta do go-
verno lidar com energia é 
via leilões. Nós temos visto 
alguns leilões de energia em 
2021, e eles devem conti-
nuar ao longo dessa déca-
da. Não há dúvidas de que 
precisamos diminuir a nos-
sa dependência de fontes 
hidrelétricas e aumentar o 
nosso acesso à fontes alter-
nativas como solar e eólica. 
Esse é o principal ponto. 
Foram feitos avanços ao 
longo das últimas décadas, 
mas, por exemplo, quando 
tivemos a principal crise em 
2000, nós tínhamos uma 

dependência hídrica que 
beirava os 90%. Em 2014, 
isso já era menor, com um 
pouco mais de 70%. Hoje 
está na casa dos dois terços. 
Houve uma queda, mas a 
nossa dependência hidroló-
gica segue.

É preciso que sejam encon-
trados caminhos para minimi-
zar essa dependência, mas sem 
onerar o custo da energia. Esta 
pergunta dialoga muito com 
a segunda, quando pensamos 
nos setores que podem ser pre-
judicados. Aumentar o custo 
da energia no país é aumentar 
o custo Brasil. É tornar mais 
difícil a vinda de investimentos 
e o atingimento do país que to-
dos queremos. Planejar e exe-
cutar bem o planejamento fei-
to é o passo fundamental para 
que não tenhamos novas crises 
como essa no futuro.

Ilan Arbetman, analista de research  
da Ativa Investimentos

Seguro educacional 
cresce 35% em 2020

A evasão escolar é 
uma realidade no 
Brasil e a pandemia 

de Covid-19 acentuou ainda 
mais este cenário. Com o 
intuito de ajudar a mitigar 
esta questão, a MDS Brasil 
– uma das principais corre-
toras do país no segmento 
de seguros, resseguros, ges-
tão de benefícios e consul-
toria de riscos - por meio 
da QH Consult, tem um ca-
minho para diminuir estes 
índices: os seguros educa-
cionais.

No último ano, a em-
presa registrou aumento 
de 35% na procura pelo 
seu portfólio de produ-
tos e tem a expectativa de 
ampliar o número de no-
vos clientes nos próximos 
anos. A empresa registrou 
novos 190 mil alunos em 
sua carteira, ultrapassando 
a expectativa de aumento 
de 20% para mais de 35%. 
Entre os motivos deste au-

mento estão a prevenção, 
que passou por um reor-
denamento após a chega-
da da pandemia, trazendo 
uma consciência maior em 
relação a este assunto.

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Datafolha e 
encomendada pelo banco 
digital C6 Bank constatou 
que cerca de 4 milhões de 
estudantes no país, com 
idade entre 6 e 34 anos, 
abandonaram os estudos 
no ano passado, por con-
ta das consequências da 
pandemia. Esse dado re-
presenta uma taxa preocu-
pante de 8,4% de evasão 
escolar.

 O valor da apólice pode 
ser utilizado para diferentes 
etapas do ensino como o 
Fundamental, Médio, Curso 
Superior ou Técnico e o di-
ferencial deste seguro é que 
ele impacta diretamente na 
redução da defasagem edu-
cacional. 

Seguros mantêm crescimento e agosto fecha com taxa acumulada no ano de 14,7% 

Mantendo o cres-
cimento, o setor 
segurador fe-

chou com taxa acumulada 
no ano de 14,7%. “O com-
portamento do mês, que 
teve redução de 4,3%, foi 
influenciado pelos planos de 
acumulação VGBL e PGBL, 
mas a boa evolução deles e 
também positiva dos demais 
ramos de seguros continua a 
demonstrar consistência se-
torial”, explica o Presidente 

da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), 
Marcio Coriolano, em seu 
editorial na nova edição da 
Conjuntura CNseg (nº 55).

Os dados dos oito pri-
meiros meses do ano já re-
fletem a comparação com 
uma base maior em 2020, 
já que registrou evolução 
contínua a partir do mês de 
junho. A arrecadação global 
acumulada foi de R$ 198,8 
bilhões, sem Saúde e sem 

Dpvat. “A tendência é de ta-
xas acumuladas expressivas, 
porém progressivamente 
menores. Esse movimento 
ainda mostra desempenhos 
desiguais entre segmentos 
e efeitos de ciclos curtos 
de produtos, a exemplo do 
ciclo dos planos de acumu-
lação VGBL, que haviam 
crescido 23,2% na compa-
ração anterior de sete meses 
e agora apresentaram cres-
cimento menor de oito me-

ses, de 17,2%, em função da 
queda mensal”, avalia Mar-
cio Coriolano. 

Para efeitos comparati-
vos com outros setores da 
economia, e de acordo com 
as Pesquisas Mensais do IB-
GE, em agosto a indústria 
caiu 0,6% e o comércio fi-
cou estável. “O nosso de-
sempenho setorial em agos-
to contra agosto de 2020 foi 
superior ao desses outros 
setores de atividades, de 

2,4%”, destaca Marcio Co-
riolano. De janeiro a agosto 
de 2021, em relação aos oi-
to primeiros meses de 2020, 
os segmentos de Danos & 
Responsabilidades apresen-
taram aumento de 15,2%, 
Vida & Previdência 15,5% 
e Capitalização,7,4%. “O 
efeito precaucional contra 
riscos continua despertan-
do maior interesse da popu-
lação por ramos de seguros 
com coberturas diretamen-

te correlacionadas à prote-
ção de patrimônios e pecú-
lios para a família”, destaca.

“As taxas de crescimento 
acumuladas nos primeiros oi-
to meses do ano contra 2020 
foram maiores do que as 
apresentadas no mesmo perí-
odo de 2020 comparado com 
2019, ainda que aquele primei-
ro tenha tido dois meses que 
não foram afetados pela decla-
ração da pandemia – janeiro e 
fevereiro”.
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ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.
CNPJ 15.253.791/0001-39 / NIRE 33.3.0030189-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 11h, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Graça Aranha, nº 26, 11º 
andar, Condomínio do Edifício Barão de Mauá II, Centro, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000. 2. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada, a convocação ante a presença da totalidade dos acionistas, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, considerando a presença da única 
acionista Brasil Ventos Energia S.A, representando a totalidade do capital 
social. 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Assembleia instalada em primeira 
convocação, mediante a presença de acionistas representando 100% 
capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no 
Livro de Presença de Acionistas. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito que convidou a 
mim, Alina Maranhão Aires Braga, para secretariá-lo. 5. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia e determinação 
de destinação de tais valores. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista aprova 
por unanimidade de votos e sem ressalvas, as matérias constantes na 
ordem do dia, considerando, especialmente, o fato de que as mesmas 
são expressamente permitidas e autorizadas, nos termos da Nota Técnica 
Consolidada nº 02/2021- EDV V, EDV VI, EDV VII, EDV VIII e EDV IX, em 
conformidade com o Parecer Jurídico da Leite, Tosto e Barros Advogados 
datado de 05/10/2021. 6.1. A redução do capital social da Companhia, do 
montante exato de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), constituído 
dos excedentes de capital, na forma do disposto no artigo 173 da Lei 
6.404/76, passando o Capital Social de R$ 86.980.000,00 (oitenta e seis 
milhões e novecentos e oitenta mil reais) para R$ 74.980.000,00 (setenta 
e quatro milhões e novecentos e oitenta mil reais), sem que tal redução 
afete a quantidade de ações emitidas anteriormente, que permanecem 
em quantidade total de 86.980.000 (oitenta e seis milhões e novecentas e 
oitenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de acordo com 
a manifestação favorável apresentada pelo Conselho Fiscal da Companhia 
e pelo Conselho de Administração da Controladora Brasil Ventos Energia; 
6.2. A expressa determinação à Diretoria de remessa do Valor da Redução, 
para a Conta Corrente nº 28.810-1, da Agência 1569-5, do Banco do Brasil 
(001), de titularidade da acionista BRASIL VENTOS ENERGIA S.A.; 6.3. 
A determinação à Diretoria para que promova a publicação da presente 
Ata em jornal de grande circulação, nos termos do que dispõe o artigo 
147 da Lei 6.404/76; e 6.4. Assim, em razão da aprovação da redução do 
Capital Social, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter 
a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é 
de R$ 74.980.000,00 (setenta e quatro milhões e novecentos e oitenta mil 
reais), representado por 86.980.000 (oitenta e seis milhões e novecentas 
e oitenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, 
sendo facultado aos acionistas a criação e emissão de ações preferenciais.” 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. 8. 
ASSINATURAS: Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito; Secretária: 
Alina Maranhão Aires Braga. Acionista: Brasil Ventos Energia S.A. A 
presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias 
Gerais da Companhia. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021. Mesa: Pedro 
Eduardo Fernandes Brito - Presidente; Alina Maranhão Aires Braga - 
Secretária. Acionista: BRASIL VENTOS ENERGIA S.A. Pedro Eduardo 
Fernandes Brito - Diretor Administrativo e Diretor Financeiro; Francisco 
José Arteiro de Oliveira - Diretor Técnico.

ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.
CNPJ 15.253.399/0001-90 / NIRE 33.3.0030184-4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 
11h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Graça Aranha, nº 26, 
11º andar, Condomínio do Edifício Barão de Mauá II, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000. 2. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada, a convocação ante a presença da totalidade dos acionistas, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, considerando a presença da única 
acionista Brasil Ventos Energia S.A, representando a totalidade do capital 
social. 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Assembleia instalada em primeira 
convocação, mediante a presença de acionistas representando 100% 
capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no 
Livro de Presença de Acionistas. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito que convidou a 
mim, Alina Maranhão Aires Braga, para secretariá-lo. 5. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia e determinação 
de destinação de tais valores. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista aprova 
por unanimidade de votos e sem ressalvas, as matérias constantes na 
ordem do dia, considerando, especialmente, o fato de que as mesmas 
são expressamente permitidas e autorizadas, nos termos da Nota Técnica 
Consolidada nº 02/2021- EDV V, EDV VI, EDV VII, EDV VIII e EDV IX, em 
conformidade com o Parecer Jurídico da Leite, Tosto e Barros Advogados 
datado de 05/10/2021. 6.1. A redução do capital social da Companhia, do 
montante exato de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), constituído dos 
excedentes de capital, na forma do disposto no artigo 173 da Lei 6.404/76, 
passando o Capital Social de R$ 69.070.000,00 (sessenta e nove milhões 
e setenta mil reais) para R$ 57.070.000,00 (cinquenta e sete milhões e 
setenta mil reais), sem que tal redução afete a quantidade de ações emitidas 
anteriormente, que permanecem em quantidade total de 69.070.000 
(sessenta e nove milhões e setenta mil) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, de acordo com a manifestação favorável apresentada 
pelo Conselho Fiscal da Companhia e pelo Conselho de Administração 
da Controladora Brasil Ventos Energia; 6.2. A expressa determinação 
à Diretoria de remessa do Valor da Redução, para a Conta Corrente nº 
28.810-1, da Agência 1569-5, do Banco do Brasil (001), de titularidade da 
acionista BRASIL VENTOS ENERGIA S.A.; 6.3. A determinação à Diretoria 
para que promova a publicação da presente Ata em jornal de grande 
circulação, nos termos do que dispõe o artigo 147 da Lei 6.404/76; e 6.4. 
Assim, em razão da aprovação da redução do Capital Social, fica alterado o 
Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. 
O capital social subscrito e integralizado é de R$ 57.070.000,00 (cinquenta 
e sete milhões e setenta mil reais), representado por 69.070.000 (sessenta 
e nove milhões e setenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, sendo facultado aos acionistas a criação e emissão de ações 
preferenciais.” 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, 
após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes 
assinada. 8. ASSINATURAS: Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito; 
Secretária: Alina Maranhão Aires Braga. Acionista: Brasil Ventos Energia 
S.A. A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais da Companhia. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.
Mesa: Pedro Eduardo Fernandes Brito - Presidente;  Alina Maranhão 
Aires Braga - Secretária. Acionista: BRASIL VENTOS ENERGIA S.A. 
- Pedro Eduardo Fernandes Brito - Diretor Administrativo e Diretor 
Financeiro; Francisco José Arteiro de Oliveira - Diretor Técnico.

ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.
CNPJ 15.253.373/0001-41 / NIRE 33.3.0030183-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 
12h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Graça Aranha, nº 26, 
11º andar, Condomínio do Edifício Barão de Mauá II, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20030-000. 2. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada, a convocação ante a presença da totalidade dos acionistas, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, considerando a presença da única 
acionista Brasil Ventos Energia S.A, representando a totalidade do capital 
social. 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Assembleia instalada em primeira 
convocação, mediante a presença de acionistas representando 100% capital 
social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de 
Presença de Acionistas. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito que convidou a mim, Alina 
Maranhão Aires Braga, para secretariá-lo. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre 
a redução do capital social da Companhia e determinação de destinação de 
tais valores. 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista aprova por unanimidade de 
votos e sem ressalvas, as matérias constantes na ordem do dia, considerando, 
especialmente, o fato de que as mesmas são expressamente permitidas e 
autorizadas, nos termos da Nota Técnica Consolidada nº 02/2021- EDV V, 
EDV VI, EDV VII, EDV VIII e EDV IX, em conformidade com o Parecer Jurídico 
da Leite, Tosto e Barros Advogados datado de 05/10/2021. 6.1. A redução do 
capital social da Companhia, do montante exato de R$ 7.677.070,80 (sete 
milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setenta reais e oitenta centavos), 
constituído dos excedentes de capital, na forma do disposto no artigo 173 
da Lei 6.404/76, passando o Capital Social de R$ 73.169.981,00 (setenta e 
três milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos e oitenta e um reais) 
para R$ 65.492.910,20 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa 
e dois mil, novecentos e dez reais e vinte centavos), sem que tal redução 
afete a quantidade de ações emitidas anteriormente, que permanecem em 
quantidade total de 73.169.981 (setenta e três milhões, cento e sessenta 
e nove mil e novecentas e oitenta e uma) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, de acordo com a manifestação favorável apresentada 
pelo Conselho Fiscal da Companhia e pelo Conselho de Administração da 
Controladora Brasil Ventos Energia; 6.2. A expressa determinação à Diretoria 
de remessa do Valor da Redução, para a Conta Corrente nº 28.810-1, da 
Agência 1569-5, do Banco do Brasil (001), de titularidade da acionista 
BRASIL VENTOS ENERGIA S.A.; 6.3. A determinação à Diretoria para que 
promova a publicação da presente Ata em jornal de grande circulação, nos 
termos do que dispõe o artigo 147 da Lei 6.404/76; e 6.4. Assim, em razão 
da aprovação da redução do Capital Social, fica alterado o Artigo 5º do 
Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social 
subscrito e integralizado é de R$ 65.492.910,20 (sessenta e cinco milhões, 
quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e dez reais e vinte centavos), 
representado por 73.169.981 (setenta e três milhões, cento e sessenta e nove 
mil e novecentas e oitenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, sendo facultado aos acionistas a criação e emissão de ações 
preferenciais.” 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, 
após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes 
assinada. 8. ASSINATURAS: Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito; 
Secretária: Alina Maranhão Aires Braga. Acionista: Brasil Ventos Energia S.A. 
A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias 
Gerais da Companhia. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021. Mesa: Pedro 
Eduardo Fernandes Brito - Presidente; Alina Maranhão Aires Braga - 
Secretária. Acionista: BRASIL VENTOS ENERGIA S.A. - Pedro Eduardo 
Fernandes Brito - Diretor Administrativo e Diretor Financeiro; Francisco 
José Arteiro de Oliveira - Diretor Técnico.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 04/11/2021, às 
10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aumento 
do limite do valor dos aportes de acionistas no Plano de Investimentos para o 
Projeto Logum Fase I no montante de R$ 362.000.000,00, totalizando o valor 
de R$ 600.000.000,00; (ii) aumento do Capital Autorizado da Companhia 
para R$ 2.700.000.000,00. Para os fins legais, a AGE será formalmente 
realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, conforme 
legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via teleconferência 
e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, registro de 
manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem como 
a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados à 
Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 20 de outubro de 
2021. Jorge Celestino Ramos - Presidente do Conselho de Administração.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NA-
VAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Compa-
nhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 28 de outubro de 
2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, 
nº 86, Sala 202 (Parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar, em Assembleia Ge-
ral Ordinária, sobre: (i) PD. 02/2021-Enseada Participações – Demonstra-
ções Financeiras, Relatório da Administração e Destinação do Resultado 
do Exercício de 2020; e (ii) PD. 03/2021-Enseada Participações – Fixação 
da remuneração global anual dos Administradores para o exercício social 
de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária, sobre Orientação de 
voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Enseada Indústria Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENSEA-
DA”) sobre a PD.03/2021–ENSEADA – Demonstrações Financeiras, Rela-
tório da Administração e Destinação do Resultado do exercício de 2020; 
PD.04/2021–ENSEADA – Fixação da remuneração global anual dos Admi-
nistradores para o exercício social de 2021; PD.05/2021-ENSEADA – Inclu-
são de atividade ao Objeto Social da ENSEADA; e PD.06/2021-ENSEADA 
– Ratificação da assinatura de Contrato de Locação de Equipamentos. Rio 
de Janeiro, 20 de outubro de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE 33300161899.

Ata da Reunião do Conselho de Adm. 1. Data, hora e local. Às 10h do dia 
01/10/2021, em ambiente virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams. 
2. Presença.Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner de Sousa Nascimento, 
Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn. 3. Mesa. Presidente: Arthur Prado 
Silva. Secretária: Marcelle Vasconcellos. 4. Deliberações tomadas por 
unanimidade.Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar, com 
base no 2º ITR de 2021, a distribuição de proventos no valor total de R$ 
613.000.000,00 (seiscentos e treze milhões de reais), aos acionistas detentores 
de ações ordinárias em 06/10/2021, sendo: (i) Reversão a Reserva Especial de 
Dividendos Não Distribuídos no montante total de R$ 308.162.104,42 (trezentos 
e oito milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e quatro reais e quarenta e dois 
centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 1,430017068 por cada ação 
ordinária do capital social da Cia; (ii) Dividendos intermediários no montante 
total de R$ 287.837.895,58 (duzentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e 
trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 
correspondente ao valor bruto de R$ 1,335703182 por cada ação ordinária 
do capital social; e, (iii) Juros sobre o capital próprio no montante total de R$ 
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) correspondente ao valor bruto de 
R$ 0,078887993 e ao valor líquido R$ 0,067054794 por cada ação ordinária 
do capital social. Os proventos aprovados nos itens acima (ii) e (iii) serão 
imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 
2021, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos 
pela Cia para todos os efeitos previstos na legislação societária. O pagamento 
da totalidade dos proventos ora aprovados será realizado a partir de no dia 
07/10/2021 diretamente aos acionistas. 5. Encerramento. Nada mais havendo 
a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no 
livro próprio. RJ, 01/10/2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: 
Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner 
de Sousa Nascimento, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn. A presente 
ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Arquivado na Jucerja sob nº 
00004542036 em 15/10/2021 – Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

Rankings Top 5 da pesquisa  
Focus do BC serão aprimorados

Os rankings Top 
5 passaram por 
aprimoramentos 

em relação às suas variáveis, 
datas de referência e meto-
dologia de cálculo. Segundo 
o Banco Central, essas mo-
dificações dão continuidade 
à modernização do Sistema 
Expectativas de Merca-
do, cuja primeira etapa foi 
anunciada em janeiro, com 
a atualização da interfa-
ce de registro de dados e a 
ampliação dos horizontes 
de projeção. Em setembro, 
a Pesquisa Focus também 
passou a incluir novas vari-
áveis.

A elaboração é do BC, 
mas as projeções do ranking 
são feitas por instituições 
que atuam no mercado fi-
nanceiro, como bancos, 
gestoras de recursos e con-
sultorias além de, em alguns 
casos, empresas do setor 
real que possuem equipes 
especializadas que projetam 
as principais variáveis ma-
croeconômicas.

Serão incluídas nos 
rankings Top 5 as variáveis 
IPCA Administrados e IP-
CA Cesta (variável com-
posta por IPCA serviços, 
industrializados, alimenta-
ção no domicílio e preços 
livres), PIB e Taxa de deso-
cupação.

A partir de janeiro de 
2022, todas as variáveis dos 
rankings Top 5 passarão a 
ter duas datas de referência 
mensais, a exemplo do que 
ocorre atualmente com as 
variáveis Selic e Câmbio. 
Datas de referência são as 
datas nas quais são apura-
das as projeções dos parti-
cipantes da Pesquisa Focus 
para elaboração dos rankin-
gs Top 5.

Datas

As datas de referência 
serão a sexta-feira imedia-
tamente anterior à reunião 
do Copom e penúltima 
sexta-feira do mês (para 
os meses em que não haja 

reunião do Copom, a pe-
núltima sexta-feira do mês 
será utilizada duas vezes). 
Para a variável Selic, as da-
tas são a sexta-feira ante-
rior à reunião do Copom e 
a sexta-feira posterior à di-
vulgação da ata da reunião 
do Copom.

Em relação à metodolo-
gia de cálculo dos rankings 
Top 5, as diferenças absolu-
tas entre as projeções e os 
valores ocorridos, em cada 
data de referência, serão 
transformadas em notas 
de 0 a 10, sendo 10 para a 
menor diferença e 0 para a 
maior.

Os rankings Top 5 pas-
sarão a ser os seguintes: - 
Rankings mensais de curto 
prazo: a partir da referência 
janeiro de 2022, divulgado 
em fevereiro de 2022, para 
IPCA e Selic; - Rankings 
anuais de curto prazo: a par-
tir da referência 2022, divul-
gado em 2023, para IPCA e 
Selic; - Rankings trimestrais 
de médio prazo: a partir da 

referência primeiro trimes-
tre de 2022, divulgado em 
abril de 2022, para IPCA, 
IPCA Administrados e IP-
CA Cesta, Taxa de desocu-
pação e Câmbio; - Rankin-
gs anuais de médio prazo: 
a partir da referência 
2022, divulgado em 2023 
para IPCA, IPCA Admi-
nistrados e IPCA Cesta, 
Taxa de desocupação e 
Câmbio; - Rankings anu-
ais de longo prazo – ano 
corrente: a partir da re-
ferência 2022, divulgado 
em 2023, para IPCA, IP-
CA Administrados e IPCA 
Cesta, IGP-M, PIB, Selic e 
Câmbio; - Rankings anu-
ais de longo prazo – ano 
seguinte: a partir da refe-
rência 2022, divulgado em 
2024, para IPCA, IPCA 
Administrados e IPCA 
Cesta e Selic; - Rankin-
gs móveis – h12 e h24: a 
partir da referência janeiro 
de 2022, divulgados em 
março de 2023 e março de 
2024, para IPCA.

China: Lucros de  
estatais subiram  
65,6% até setembro

Tiveram um cresci-
mento dos lucros 
nos primeiros no-

ve meses deste ano, mos-
traram os dados oficiais 
nesta quarta-feira. O lucro 
líquido das empresas esta-
tais (SOEs, sigla em inglês) 
sob a administração central 
da China totalizou mais de 
1,5 trilhão de iuanes (US$ 
234,1 bilhões) de janeiro 
a setembro, 65,6% acima 
do mesmo período no ano 
passado.

De acordo com dados di-
vulgados nesta quarta-feira 
pela Comissão de Supervi-
são e Administração de Ati-
vos Estatais do Conselho 
de Estado, o crescimento 
médio para 2020 e 2021 foi 
de 19,7%. Durante o perí-
odo, as empresas centrais 
arrecadaram 26,2 trilhões 
de iuanes em receitas com-
binadas, um aumento anual 
de 23,9%.

Conforme a agência Xi-
nhua, os dados também re-
velaram que a solvência glo-
bal das empresas centrais 
permaneceu estável nos 
primeiros nove meses. No 
final de setembro, o índice 

médio de endividamento 
das estatais centrais era de 
64,8%, 0,6 ponto percentu-
al menor que no ano passa-
do.

Nos EUA, a temporada 
de divulgação de resulta-
dos começou na terça-feira 
(19). Até o momento, 82% 
das empresas S&P 500 que 
relataram lucros superaram 
as expectativas. De acor-
do com a FactSet, empresa 
norte-americana de dados 
financeiros, os relatórios e 
as estimativas indicam um 
crescimento médio dos lu-
cros no terceiro trimestre 
de 30%.

Entre as grandes em-
presas que já reporta-
ram os resultados está a 
Johnson&Johnson, que 
obteve lucro no terceiro tri-
mestre acima das expectati-
vas do mercado. A empresa 
apurou lucro líquido de US$ 
3,67 bilhões no terceiro tri-
mestre de 2021, uma alta de 
3,2% em relação a igual pe-
ríodo de 2020.

No Brasil, a divulgação 
dos resultados do terceiro 
trimestre começa na próxi-
ma semana.
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