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PIB da China 
deve crescer 
cerca de 5,1% 
em 2022

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da China deve crescer 
5,1% em 2022, disse Dong Qi, 
analista-chefe da Guotai Junan 
Securities, nesta terça-feira ao 
Shanghai Securities Journal, dirigi-
do pela Xinhua.

De acordo com Dong, a proje-
ção da economia chinesa mostra 
uma tendência de crescimento 
em formato de “W” no próximo 
ano, com uma expansão do PIB 
anual estimada de 5,1%.

Dong acredita que a economia 
da China está atualmente no es-
tágio inicial da formação de um 
padrão de desenvolvimento cha-
mado “dupla circulação” e não 
há necessidade de ser pessimista 
em relação ao crescimento eco-
nômico futuro.

Olhando para frente, a econo-
mia da China apresentará mais 
uma vez uma força cíclica as-
cendente, observou Dong. Os 
dados mostram que no terceiro 
trimestre deste ano, o PIB da 
China cresceu 4,9% anual, mais 
lento do que seu progresso de 
18,3% no primeiro trimestre e 
7,9% no segundo trimestre.

Analistas do Ocidente espe-
ram um crescimento entre 8% e 
9% para a economia chinesa este 
ano. A meta oficial do governo 
chinês é de alcançar cerca de 6%.

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) também espera 
uma alta de  8% em 2021. Para 
o ano que vem, porém o cresci-
mento cairia para 5,6%, na visão 
do FMI. ainda assim, a projeção 
é superior à estimada na própria 
China.

Embarcação construída na época em que Petrobras apoiava a produção nacional

Governo ajuda desemprego 
desviando recursos da indústria

Preços altos e salários baixos paralisam vendas

Verba do Fundo de Marinha Mercante foi para dívida

Por Marcos de Oliveira

Enquanto os trabalhadores 
buscam um emprego – 
são 13,5 milhões de deso-

cupados e 30,7 milhões que traba-
lham menos do que poderiam – o 
Governo Bolsonaro eliminou R$ 
23,9 bilhões do superávit acumu-
lado do Fundo de Marinha Mer-
cante (FMM) para amortização da 
dívida pública, recursos que pode-
riam ser utilizados para a retoma-
da da indústria naval.

A falta de política industrial – 
muitos citam desprezo do gover-
no pelo setor, que só tem olhos 
para o agronegócio – se reflete 
na queda dos desembolsos feitos 
pelo FMM. Os financiamentos 
caíram de R$ 4,87 bilhões (2015) 
para R$ 354,5 milhões (2020); em 
2021, apenas R$ 97 milhões fo-
ram gastos até agora.

Não é por falta de recursos, 
que aumentaram de R$ 3,8 bi-
lhões em 2012 e para R$ 8,5 bi-
lhões em 2020 e R$ 6,6 bilhões 
em 2021.

Em 2011, foram desembolsa-
dos 81% dos recursos recebidos. 
No ano seguinte, o percentual pas-
sou para 108,8% e atingiu 114,8% 
em 2013. De lá para cá, a fatia foi 
minguando: 89,6% (2014), 95,3% 
(2015),  49,2% (2016), 49,7% 
(2017), 34,4% (2018), 26,7% 
(2019), 4,5% (2020) e 1,46% 
(2021). Entre 2011 e 2021, o 
FMM recebeu R$ 61,4 bilhões e 
desembolsou R$ 30,4 bilhões. Fo-
ram 783 projetos contratados no 
período, 762 (97,3%) concluídos.

A retomada da indústria naval e 
da cadeia de fornecedores depen-
de de políticas governamentais, 
como ocorre em todos os países 
que têm presença importante no 
segmento. Foi assim que o Brasil 

superou os 80 mil empregos dire-
tos e entregou centenas de embar-
cações e plataformas nos primei-
ros 15 anos do século.

O apoio foi substituído por 
uma política de importação que 
mira apenas o preço, mas ignora 
os ganhos – ou, no caso, perdas 
– para a economia nacional. Uma 
plataforma comprada na Ásia po-
de custar até 30% menos que uma 
produzida no Brasil. Porém com 
os ganhos econômicos – empre-
gos diretos e indiretos, movimen-
tação da economia, redução de 
despesas sociais – o equipamento 
feito aqui fica entre 10% e 12% 
mais vantajoso.

Com o BR do Mar – projeto 
enviado pelo governo e aprovado 
no Senado – a situação pode pio-
rar, com permissão para importa-
ção de navios já descartados por 
países mais desenvolvidos, verda-
deiras sucatas marítimas.

O rendimento real habitual do 
trabalho (R$ 2.459) caiu 4% no 
trimestre encerrado em setem-
bro frente ao trimestre anterior e 
recuou 11,1% relação a 2020. A 
massa de rendimento real habitu-
al (R$ 223,5 bilhões) ficou estável 
em ambas as comparações, infor-
mou o IBGE nesta terça-feira.

Um dos resultados pode ser 
visto no comércio: o Indicador de 
Atividade do Comércio da Serasa 
Experian ficou parado em outu-

bro na comparação com o mês 
anterior. Assim, o quadro do va-
rejo nacional é de desaceleração, 
uma vez que em setembro a alta 
mensal do índice havia sido de 
0,3%

De acordo com o levantamen-
to, as vendas do comércio físico 
estagnaram-se devido à alta dos 
preços em vários setores. O seg-
mento de Veículos, Motos e Peças 
foi o que mais teve queda (-6%). 
No setor de Supermercados, Hi-

permercados, Alimentos e Bebi-
das, pelo terceiro mês consecutivo 
houve baixa nas vendas (mensos 
0,9%).

Para o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, o enfraque-
cimento das vendas do comércio 
se deu pelo aumento da inflação; 
com isso, os consumidores estão 
tendo que cortar algumas despe-
sas para priorizar outras que con-
sideram mais importantes. 
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Fome sobe 30% 
na AL e atinge 
ponto mais alto 
em 20 anos

Um novo relatório publicado 
pelas Nações Unidas aponta que 
a fome na América Latina e no 
Caribe atingiu seu ponto mais al-
to desde 2000. Os dados mostram 
que houve mais 30% de pessoas 
sem acesso a alimentação entre 
2019 a 2020, atingindo 59,7 mi-
lhões.

De acordo com o represen-
tante regional da Organização 
das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO), Julio 
Berdegué, a região enfrenta uma 
situação crítica de segurança ali-
mentar. Segundo ele, nos últimos 
seis anos, houve um aumento de 
quase 79% no número de pesso-
as que vivem com fome. Atual-
mente, a prevalência na América 
Latina e no Caribe é a maior dos 
últimos 15 anos. Embora ligeira-
mente abaixo da média mundial, 
o estudo mostra que apenas entre 
2019 e 2020, a taxa de famintos 
subiu em 2%.

Entre 2018 e 2020, o Brasil 
apresentou uma das percentagens 
mais baixa de desnutrição no con-
tinente, sendo inferior a 2,5%. 
Países como Cuba e Uruguai pos-
suem dados semelhantes. O Haiti 
é o país com a maior taxa, supe-
rando 48%. A Venezuela vem na 
sequência, com 27% (resultado do 
embargo comercial imposto pelos 
Estados Unidos) e a Nicarágua 
aparece em terceiro lugar, com 
mais de 19%.

O relatório também aponta 
que a insegurança alimentar afe-
tou 41% da população na região 
em 2020. O número represen-
ta 60 milhões de pessoas a mais 
na situação em comparação com 
2019. O aumento total é de 9%, o 
maior em relação a outras regiões 
do mundo. Apenas na América do 
Sul, a o número subiu 20,5% nos 
últimos seis anos.

Os casos de insegurança ali-
mentar severa, ou pessoas que 
ficaram sem comida ou passaram 
um dia ou mais sem comer, atin-
giu 14% no último ano. São 92,8 
milhões afetados, contra 47,6 mi-
lhões em 2014. O relatório aponta 
que a insegurança alimentar afe-
tou homens e mulheres de for-
ma desigual. Em 2020, 41,8% das 
mulheres na região enfrentaram o 
problema, em comparação com 
32,2% dos homens. A lacuna tem 
crescido nos últimos seis anos, su-
bindo drasticamente de 6,4% em 
2019 para 9,6% em 2020.

Os dados também mostram 
que um em cada quatro adultos 
sofre de obesidade na América 
Latina e no Caribe.

Paulo Botelho/Sinaval
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Por Pedro Augusto 
Pinho

ornal O Globo, editoria 
“Política”, manchete 
em toda extensão da 

página 6: “A pane foi do 
próprio PSDB”; subtítulo: 
“Falha do aplicativo de vo-
tação das prévias presiden-
ciais beneficia Moro, que 
amplia espaço no campo da 
terceira via”.

Todos os recados cla-
ramente dados, no que o 
jornalão chamou “Análi-
se”, assinada por Gustavo 
Schmitt, em 22/11/2021. 
Mais explícito seu desejo de 
emplacar seu candidato no 
meio tucano, impossível!

De um partido mínimo, 
cujo nome já o identifica 
com um programa estadu-
nidense, a condição de vi-
tória está, realisticamente, 
muito longe. Precisa de par-
tido com muitos filiados e 
disperso por todos estados 
brasileiros, por milhares 
de municípios. O PSDB é 
um marido disputado, sem 
quaisquer segundas inten-
ções.

Como aparece Sergio 
Fernando Moro (Maringá 
– PR, 1972) e que currículo 
apresenta. Filho de Odete 
Starke Moro e Dalton Áu-
reo Moro, graduou-se em 
direito em universidade de 
qualidade mediana de en-
sino, em 1995, conforme 
reportagem da Tribuna do 
Paraná, em 3/9/2009 (tri-
bunapr.uol.com.br/blogs/
opiniao/ensino-sem-quali-
dade).

O Edital 8 de 4 junho 
de 1996, DJU (Seção 2) de 
10/6/96, relativo ao con-
curso prestado por Moro 
para juiz federal substituto, 
enumera os 34 aprovados. 
De acordo com o site Jus.
com.br, todos os editais dos 
concursos do TRF4 exigem 
três anos de prática jurídica. 
Sergio Moro não se subme-
teu ao exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
nem apresentou prática ju-
rídica, em qualquer tribunal 
ou escritório de advocacia, 
depois de sua graduação.

Seu pai, embora não ti-
vesse filiação político parti-
dária, participou ativamente 
da campanha de Basílio Ba-
cari, fundador do PSDB em 

Maringá, eleito vereador em 
1996.

“O Wikileaks revelou o 
informe enviado ao De-
partamento de Estado dos 
Estados Unidos da Améri-
ca (EUA) sobre o seminário 
Projeto Pontes, realizado 
em outubro de 2009, com 
a presença de membros 
selecionados da Polícia Fe-
deral, Judiciário e Ministé-
rio Público brasileiros com 
autoridades dos EUA, no 
Rio de Janeiro. O seminário 
se chamou ‘Projeto Pontes: 
construindo pontes para a 
aplicação da lei no Brasil’, 
em que se tratava de conso-
lidar treinamento bilateral 
de aplicação das leis e ha-
bilidades práticas contra o 
terrorismo” (Diálogos do Sul, 
22 de maio de 2017).

Também da Revista Diá-
logos do Sul recolhemos que, 
na seção “Resultados”, a 
equipe estadunidense lem-
bra a harmonia que se es-
tabelece quando o tutor 
dedicado se depara com o 
aprendiz atento. Lê-se que 
“os participantes requisita-
ram treinamento adicional, 
sobre a coleta de evidências, 
entrevistas e interrogatório, 
habilidades usadas nos tri-
bunais”.

A democracia brasilei-
ra não alcançara 20 anos 
de idade. Assim, “os juízes 
federais, promotores e ad-
vogados brasileiros eram 
iniciantes no processo de-
mocrático, não foram trei-
nados em como lidar com 
longos processos judiciais 
[...] e se encontravam inca-
pazes de utilizar eficazmen-
te o novo código criminal 
que fora alterado”.

Dever-se-ia verificar qual 
opinião teriam os partici-
pantes sobre esta cortês 
acusação de estupidez por 
parte dos chefes ianques. Se 
dermos crédito ao informe, 
aos juristas e promotores 
brasileiros pouco importava 
a desconsideração vinda do 
norte, contanto que “con-
sentissem em ensinar as no-

vas ferramentas, que estão 
ansiosos em aprender”.

E, pelo informe, sabe-
-se que foram pedidos cur-
sos mais aprofundados em 
Curitiba, São Paulo e Cam-
po Grande. É de estranhar 
agora os procedimentos 
da chamada República de 
Curitiba?

Na biografia política que 
o sistema Globo construirá 
sobre o candidato Moro, o 
caso Banestado será sepul-
tado pelo caso Lava Jato. É 
importante, por conseguin-
te, que os tenhamos bem 
claros.

“O Banco do Estado do 
Paraná (Banestado) ficou 
nacionalmente conhecido 
como o foco de atuação de 
uma quadrilha especializa-
da em lavagem de dinheiro, 
por meio de contas de não 
residentes, as CC-5. A par-
tir de 1996, as agências do 
banco em Foz do Iguaçu 
foram utilizadas para a eva-
são de mais de US$ 24 bi-
lhões de dólares” (blog do 
Vlad, 17/1/2021, Vladimir 
Aras).

Quando se tratarem de 
milhões de reais, ou que 
até sejam alguns bilhões de 
reais do caso Lava Jato, de 
2014, não se esquecer de 
que no caso Banestado, em 
1996, foram contabilizados 
US$ 24 bilhões.

No decurso da inves-
tigação do caso Banesta-
do, várias operações fo-
ram realizadas, no Brasil e 
no exterior, envolvendo a 
Promotoria de Nova York 
(District Attorney of  the 
New York County), a Pro-
curadoria dos Estados Uni-
dos, em Newark, (United 
States Attorney’s Office) e 
o Departamento de Segu-
rança Interna (Department 
of  Homeland Security – 
DHS), em Nova Jersey.

O caso relatado com as 
implicações e envolvimen-
tos, sem constituir agres-
sões e imputações polí-
tico partidárias, pode ser 
acessado em vladimiraras.
blog/2021/01/17/o-caso-
-banestado

O juiz Moro foi o magis-
trado do caso Banestado, 
que envolveu centenas de 
pessoas no Brasil. A relação 
das pessoas envolvidas, em 
ordem alfabética, sem qual-

quer outra informação que 
não seja o nome, ocupa, 
em PDF, 889,8KB. Apenas 
alguns doleiros, que compe-
tiam com Alberto Youssef  
(Londrina – PR, 1967) – 
que seria fundamental para 
Sergio Moro no caso Lava 
Jato – e empregados dos 
bancos envolvidos foram 
punidos. Pessoas como o 
ministro Luís Roberto Bar-
roso (Vassouras – RJ, 1958) 
não sofreram qualquer ar-
guição.

O caso Lava Jato foi em 
tudo o oposto do Banesta-
do, apenas o juiz foi o mes-
mo, Sergio Moro, que agiu 
muito diferentemente nos 
dois casos.

O Banestado não teve 
mídia, não esteve todo dia 
no Jornal Nacional da TV 
Globo, com um duto esco-
ando dinheiro. Ao contrá-
rio, jamais deu manchete ou 
teve horário nobre. E nem 
foi apenas pelos políticos e 
ricos envolvidos, foi porque 
atingiria a elite que nos go-
verna há cinco séculos.

Enumerar os malfeitos 
de Moro não é necessário: 
a campanha o fará. Apenas 
cito quatro casos da extensa 
relação do escritor e jorna-
lista Sergio Caldieri:

a) anulou todas as senten-
ças do caso Banestado que 
envolvia apenas tucanos 
(csalignac.jusbrasil.com.br/
noticias/332187264/o-que-
-diferencia-o-caso-banesta-
do-da-operaçao-lava-jato);

b) detinha todas as pro-
vas contra Andrea Neves, 
irmã de Aécio Neves, desde 
2015, e não a prendeu ou 
sequer pediu investigação; 
ela foi presa por decisão do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STF);

c) ao descobrir que o 
maior desvio da Lava Jato, 
os R$ 16 bilhões da Re-
finaria Abreu e Lima, em 
Pernambuco, envolviam 
somente políticos do PS-
DB, do PP e do PSB, Moro 
atribuiu a culpa a defuntos 
e realizou julgamento, em 

22/4/2015, em absoluto se-
gredo. A imprensa também 
ocultou o caso; e

d) soltou Youssef  duas 
vezes e diminuiu sua pena 
no caso Banestado de 121 
anos para um ano.

O Brasil ainda terá um 
historiador, como Gusta-
vo Barroso, que não teve 
receio em desnudar as fi-
nanças judaicas na nossa 
história. O Brasil foi orga-
nizado por feudos privados, 
as capitanias hereditárias, 
que Portugal de algum mo-
do respeitou com os con-
tatos diretos da Metrópole, 
ignorando seus próprios 
governadores-gerais, e que 
dificultaram a administra-
ção da União.

Os interesses regionais 
lutaram ou se impuseram 
ao governo nacional, tendo 
então caracterizado os pe-
ríodos de indiscutível pro-
gresso promovidos pelos 
governos centrais como di-
taduras e não reconhecendo 
os acordos, tão comuns em 
nossa evolução política bra-
sileira, como estagnação ou 
retrocesso, mas resultantes 
do espírito federalista.

O então capitão Severino 
Sombra, em 1940, escreveu 
As duas linhas de nossa evolu-
ção política (Zelio Valverde 
livreiro-editor, RJ) onde 
contrapunha o regional – 
“reação orgânica” – ao “na-
cional revolucionário” que 
o futuro general, deputado 
federal, fundador da Socie-
dade Teilhard de Chardin 
(1956) e da Universidade 
Severino Sombra (1997), 
em Vassouras (RJ), já ob-
servava no Estado Novo 
com Getúlio Vargas.

A Lava Jato juntou o in-
teresse das oligarquias com 
o das finanças, já fortemen-
te influenciadas pelos capi-
tais marginais. E com apoio 
técnico estadunidense e dos 
“think tanks” das finanças 
que dominam também os 
EUA.

Se não descortinarmos e 
entendermos o poder que 
prevalece nos momentos 
históricos, parecerão até ra-
zoável que sejam questões 
morais ou arroubos indi-
viduais que conduzam as 
decisões, as ações globais, 
nacionais, direcionadoras 
da história.

A Lava Jato uniu finanças 
ao desmonte do Estado Na-
cional, iniciado por Collor, 
prosseguido por Fernando 
Henrique Cardoso, e com 
ritmo muito reduzido, até 
um tanto obstado, pelo Go-
verno Lula. Este desmon-
te era, principalmente, do 
interesse das finanças, do 
mundo globalizado. Uniu 
também, como ocorrera 
nos EUA, empresários que 
preferiram trocar o trabalho 
e as incertezas da produ-
ção pelo ganho financeiro. 
Lá, como aqui, há os que 
o fazem como gestores e 
aqueles que são apenas apli-
cadores e, portanto, contri-
buintes da concentração de 
renda.

No caso brasileiro há 
também os eternos grotões, 
os senhores das terras, um 
poder fundiário que não 
encontrava espaço político 
e pensava em proclamar, 
novamente, a república de 
Campos Sales. De algum 
modo o Centrão, agora no 
poder, foi um vitorioso da 
Lava Jato. E isso dará for-
ça ao Moro e, se vitorioso, 
mais uma vez fará retroce-
der a Nação.

A candidatura Moro re-
presenta um Brasil que os 
governos Médici e Geisel 
pensaram eliminar: a mais re-
trógrada elite do Brasil unida 
com os interesses estrangei-
ros, hoje dos capitais apátri-
das do sistema financeiro.

O que é curioso e triste 
para nós, nacionalistas, é 
que não só os EUA, mas 
parte da Europa e a maioria 
da Ásia, após os retrocessos 
diversos ocorridos nestes 
últimos 30 anos de domínio 
das finanças apátridas, estão 
buscando algum tipo de na-
cionalismo, ora econômico, 
ora cultural, ora de ambas 
vertentes, para rejuvenescer 
seus países.

Estas opções ainda não 
surgiram entre nós; ao me-
nos como solução apresen-
tada por um dos 33 parti-
dos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral (STF). 
Moro e o lavajatismo são o 
retrocesso dentro do atra-
so. Nada mais global; plim, 
plim!

Pedro Augusto Pinho é  

administrador aposentado.
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Algum tipo de 
nacionalismo é 

opção que ainda 
não surgiu entre os 

33 partidos
Lava Jato uniu 

finanças ao 
desmonte do 

Estado Nacional 
iniciado por Collor

Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021

‘O Globo’ fazendo presidentes que desmoralizam o Brasil: Sergio Moro
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Taxa sobre exportação de 
petróleo renderia R$ 38 bi

No 3º trimestre de 2021, o custo total de produção da 
Petrobras foi de US$ 34 por barril. Nesse mesmo 

período, o preço médio de venda do petróleo foi de US$ 
69,54 por barril. Assim, a receita líquida da estatal foi de 
US$ 35,54 por barril de petróleo produzido. Os cálculos 
são do especialista Paulo Cesar Ribeiro Lima, que foi en-
genheiro da estatal e consultor legislativo da Câmara dos 
Deputados.

Os ganhos da Petrobras – assim como das petrolíferas 
privadas que operam no pré-sal – são grandes diante da 
pequena participação que fica com a União: apenas US$ 13 
por barril. A participação fica muito aquém de poços de alta 
produção em outros países – até que a dos Estados Unidos.

O imposto de exportação sobre petróleo bruto pode-
ria compensar essa baixa participação governamental. O 
senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou o Projeto 
de Lei 1472/2021 que propõe a tributação. Se aplicada em 
cima do preço médio de US$ 69,54 por barril, a alíquota 
do imposto de exportação seria de 20%, o que represen-
taria uma arrecadação de US$ 13,9 por barril. A receita 
poderia alcançar R$ 38 bilhões por ano, viabilizando a 
renda básica para os mais pobres. Ainda assim, a receita 
líquida da Petrobras ficaria em US$ 21,6 por barril.

De quebra, a taxação estimularia a utilização das re-
finarias da Petrobras, retirando um argumento dos que 
defendem a privatização.

Embaixadores 2022

Os novos embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro 
já foram escolhidos. Entre os agraciados, o maestro Isaac 
Karabtchevsky, o rabino Nilton Bonder, Padre Omar e 
a bailarina Ingrid Silva. O Prêmio visa “dar um recon-
hecimento às pessoas que, de alguma forma, enaltecem 
diariamente o Rio de Janeiro em suas profissões”, afirma 
Bayard Boiteux, criador e responsável pelo Prêmio Em-
baixadores de Turismo do RJ há mais de 30 anos.

A iniciativa é do Portal Consultoria em Turismo Bayard 
Boiteux e da Fundação Cesgranrio. O júri foi presidido 
por Ana Botafogo. A cerimônia de posse, virtual, será em 
15 de janeiro, às 17h em youtube.com/channel/UcyXN-
QXZG_V7kKm3w2Yg9wLg

Terrivelmente conservadoras

A paralisia do MEC em repor perguntas no banco de 
dados do Enem não pode ser vista como falha; é um plano 
para, ameaçada a prova do ano que vem, convocar apanigua-
dos que não teriam condições de concorrer num edital e 
inundar as provas de questões “com a cara do governo”.

Rápidas

A Associação Nacional dos Jornais entrega nesta quarta 
o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa. Duas iniciativas 
dividem a premiação: o Consórcio de Veículos de Imprensa e o 
Projeto Comprova. Devido à pandemia, apenas representantes 
da ANJ e dos premiados estarão presentes. A cerimônia poderá 
ser acompanhada em youtube.anj.org.br *** A SAS Brasil criou 
o projeto Embaixadores, com 128 voluntários; uma das primei-
ras ações é a campanha de doação de fim de ano, até dia 25, 
com a meta de arrecadar R$ 64 mil para realização de atendi-
mentos médicos gratuitos *** A ONG Instituto Pharos fará, 
nesta quarta e quinta, leilão de cerâmicas, tapeçarias e camisas 
autografadas de futebol em benefício do Programa de Segurança 
Alimentar para Idosos em Situação de Vulnerabilidade Social 
(Prosai): vmescritarteleiloes.com.br
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Ata da Reunião de Sócios Quotistas
Data/Horário/Local: 30/11/2021, às 10:00 horas, na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 1.600 - 6º andar - sala 03 - São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Eduardo de Souza 
Ramos - Presidente; Renata Lane de Souza Ramos - Secretária. De-
liberações: “Aprovadas por Unanimidade”: Tendo em vista estar o 
capital social excessivo em relação aos objetivos sociais da socieda-
de, os sócios quotistas decidem reduzi-lo, como de fato reduzido fi ca, 
no montante de R$ 26.028.928,00, com o consequente cancelamen-
to de 26.028.928 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
passando o capital social dos atuais R$ 171.028.928,00 dividido em 
171.028.928 quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$ 
145.000.000,00, dividido em 145.000.000 quotas, de valor nominal R$ 
1,00 cada uma. Lida e aprovada, vai esta assinada por todos os pre-
sentes. São Paulo, 30/11/2021. Mesa: Eduardo de Souza Ramos - Pre-
sidente. Renata Lane de Souza Ramos - Secretária. Sócios Quotistas: 
Frec Participações Ltda e Renata Lane de Souza Ramos.

PEC dos Precatórios: brecha  
para liberar R$ 106 bilhões
Caminho político para emplacar o Auxílio Brasil

Por 16 votos a 10 
foi aprovado nes-
ta terça-feira, na 

Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, 
o substitutivo à Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 23/2021, conhecida 
como PEC dos Precató-
rios, do senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE). A ma-
téria agora será apreciada 
pelo plenário da Casa. A 
PEC libera espaço fiscal em 
2022, estimado em R$ 106 
bilhões, para o pagamento 
do programa social Auxílio 
Brasil, sucessor do Bolsa 
Família, por meio do parce-
lamento do pagamento de 
precatórios e da alteração 
do método de cálculo do 
teto de gastos previsto na 
Emenda Constitucional 95.

Durante a reunião, o sena-
dor Fernando Bezerra, que é 
o líder do governo no Sena-
do, acatou emendas propos-
tas pelos senadores, alteran-
do trechos mais polêmicos 
do texto. Por acordo de lide-
ranças, porém, ficou acertado 

que a discussão em relação 
ao texto final prosseguirá até 
a apreciação dos senadores 
no plenário. “Nós estamos 
permanentemente abertos ao 
diálogo, ao entendimento, até 
o momento da votação no 
plenário, porque o objetivo 
é construir essa maioria mais 
ampla”, disse Bezerra logo 
no início da reunião.

Segundo a Agência Se-
nado, a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) e Rogé-
rio Carvalho (PT-SE) rei-
teraram a importância de 
explicitar o caráter perma-
nente do pagamento dos 
programas sociais. Para a 
senadora, o relatório “deixa 
brechas” que não garantem 
a perenidade do Auxílio 
Brasil. Antonio Anastasia 
(PSD-MG) insistiu na ne-
cessidade de excluir do par-
celamento os precatórios de 
natureza alimentar.

A PEC, que já passou pe-
la Câmara dos Deputados, 
libera espaço fiscal em 2022 
para o pagamento do pro-
grama social Auxílio Brasil, 

por meio do parcelamento 
do pagamento de precató-
rios e da alteração do mé-
todo de cálculo do teto de 
gastos previsto na Emenda 
Constitucional 95.

Precatórios são dívi-
das da União, dos estados, 
municípios e do Distrito 
Federal, determinadas por 
sentença judicial definitiva. 
Podem ser relacionados a 
impostos, questões salariais 
ou qualquer outra causa.

Mas a residente nacional 
do PT, a deputada federal 
Gleisi Hoffmann (PR) as-
sina uma nota divulgada 
pelo partido na qual decla-
ra que a legenda “defende 
a transparência, a publici-
dade e a responsabilidade 
com o país na destinação 
de emendas orçamentárias, 
na mesma linha do que foi 
decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal, não ca-
bendo ao relator do Orça-
mento dispor de recursos 
bilionários para distribuir 
aos parlamentares”. 

A nota se deve ao fato de 

o senador Rogério Carva-
lho (PT-SE), contrariando 
orientação do partido, ter 
votado a favor do Projeto 
de Resolução que altera as 
regras das emendas de rela-
tor no Orçamento (emen-
das RP9), conhecidas como 
“orçamento secreto”.

Segundo o Brasil 247, o 
parlamentar foi muito cri-
ticado e alegou ter votado 
a favor da “institucionali-
dade do Senado”, e não do 
“orçamento secreto”. Mas 
para  Gleisi Hoffmann, na 
nota assinada. “o voto iso-
lado do senador é um fato 
grave, que não se justifica 
diante das manifestas po-
sições do partido sobre 
questão fundamental para 
o país”.

Precatórios são dívidas 
da União, estados, municí-
pios e Distrito Federal, os 
chamados “entes federa-
tivos”, determinadas por 
sentença judicial definitiva. 
Podem ser relacionados a 
impostos, questões salariais 
ou qualquer outra causa. 

Informalidade cresce e segura o desemprego no 3º tri

O aumento da taxa 
de informalidade, 
queda na média 

salarial e massa de renda 
estável reduziram o desem-
prego no terceiro trimestre 
desse ano. Os dados são da 
série da PNAD Contínua, 
divulgada, nesta terça-feira, 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE).

Segundo a PNAD, a taxa 
de desocupação (12,6%) do 
trimestre móvel de julho a 
setembro de 2021 mostrou 
recuo de 1,6 ponto percentu-
al em relação ao trimestre de 
abril a junho de 2021 (14,2%) 
e de 2,2 ponto percentual 
frente ao mesmo trimes-
tre móvel de 2020 (14,9%). 
Já a taxa de informalidade 
foi de 40,6% da população 
ocupada, ou 38 milhões de 
trabalhadores informais. No 
trimestre anterior, a taxa ha-
via sido 40% e, no mesmo 
trimestre de 2020, 38%.

O rendimento real habi-
tual (R$ 2,45 mil) caiu 4% 
frente ao trimestre anterior 
e recuou 11,1% relação a 
igual trimestre de 2020. A 
massa de rendimento real 
habitual (R$ 223,5 bilhões) 
ficou estável em ambas as 
comparações. O arrocho na 
média de renda e a infor-
malidade alta podem afetar 
o consumo geral no fim de 
2021 e início de 2022.

De acordo com a série, 
o número de empregados 
sem carteira assinada no 
setor privado (11,7 milhões 
de pessoas) apresentou ele-
vação de 10,2% (1,1 mi-
lhão de pessoas) em relação 
ao trimestre anterior e de 
23,1% (2,2 milhões de pes-
soas) em relação a igual tri-
mestre de 2020. O número 
de trabalhadores por conta 
própria (25,5 milhões de 
pessoas) cresceu 3,3% (817 
mil pessoas) na comparação 
mensal e 18,4% (4 milhões 
de pessoas) na comparação 
anual. E o número de tra-
balhadores domésticos (5,4 
milhões de pessoas) aumen-
tou 9,2% no confronto com 
o trimestre de abril a junho 
e 21,3% frente a igual perí-
odo de 2020.

Já a população desocu-
pada (13,5 milhões de pes-
soas), segundo a PNAD, 
diminuiu 9,3% (menos 1,4 
milhão de pessoas) fren-
te ao trimestre terminado 
em junho (14,8 milhões de 
pessoas) e 7,8% (menos 1,1 
milhão de pessoas) ante ao 
mesmo trimestre móvel de 
2020 (14,6 milhões de deso-
cupados). A população ocu-
pada (93 milhões de pesso-
as) cresceu 4% (3,6 milhões 
de pessoas) frente ao tri-
mestre anterior e 11,4% (9,5 
milhões de pessoas) frente 
ao mesmo trimestre móvel 

de 2020. Também o nível 
da ocupação (percentual de 
pessoas ocupadas na popu-
lação em idade de trabalhar) 
foi estimado em 54,1%, 
subiu 2 pontos percentuais 
frente ao trimestre de abril 
a junho de 2021 (52,1%) e 
de 5,1 pontos percentuais 
frente ao mesmo período 
do ano anterior (49%).

A taxa composta de su-
butilização (26,5%) caiu 2 
pontos percentuais em re-
lação ao trimestre de abril 
a junho de 2021 (28,5%) e 
3,9 pontos percentuais an-
te ao mesmo trimestre de 
2020 (30,4%). A população 
subutilizada (30,7 milhões 
de pessoas) diminuiu 5,7% 
(menos 1,9 milhão de pes-
soas) frente ao trimestre 
anterior (32,6 milhões de 
pessoas) e 8,9 pontos per-
centuais (menos 3 milhões 
de pessoas) no confronto 
com igual trimestre de 2020 
(33,7 milhões de pessoas 
subutilizadas). A população 
subocupada por insuficiên-
cia de horas trabalhadas (7,8 
milhões de pessoas) apre-
sentou estabilidade em re-
lação ao trimestre anterior 
(7,7 milhões de pessoas) e 
crescimento em relação ao 
ano anterior (6,3 milhões de 
pessoas). A população fora 
da força de trabalho (65,5 
milhões de pessoas) recuou 
2,7% (menos 1,8 milhão de 

pessoas) ante o trimestre 
anterior e caiu 9,4% no ano 
(menos 6,8 milhões de pes-
soas).

A população desalenta-
da (5,1 milhões de pessoas) 
teve redução de 6,5% (me-
nos 360 mil pessoas) frente 
ao trimestre anterior e de 
12,4% frente a igual perí-
odo de 2020 (5,9 milhões 
de pessoas). O percentual 
de desalentados na força 
de trabalho (4,6%) variou 
menos 0,4 ponto percentu-
al em relação ao trimestre 
anterior (5%) e menos 1 
ponto percentual na com-
paração com igual trimestre 
de 2020 (5,6%).

A PNAD informa, tam-
bém, que o número de em-
pregados com carteira de 
trabalho assinada no setor 
privado (exclusive trabalha-
dores domésticos) foi de 33,5 
milhões de pessoas, subindo 
4,4% (mais 1,4 milhão de 
pessoas) frente ao trimestre 
anterior e 8,6% (mais 2,7 
milhões de pessoas) frente a 
2020. No trimestre móvel de 
julho a setembro de 2021, a 
força de trabalho (pessoas 
ocupadas e desocupadas), 
estimada em 106,4 milhões 
de pessoas cresceu 2,1% (2,2 
milhões pessoas) frente ao 
trimestre de abril a junho de 
2021 e 8,6% (8,4 milhões de 
pessoas) frente ao mesmo tri-
mestre de 2020.
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Capes evacuada  
pelo governo

Segue, a galope, o processo de desidratação das Univer-
sidades Federais, públicas e gratuitas, pela ação antina-

cional do Governo Federal. Desta vez, o alvo foi a Capes, 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, autarquia vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC), criada em julho de 1951, com o propósito de con-
solidar e aperfeiçoar a pós-graduação stricto sensu.

Claudia Queda é o nome da sua nova presidente. Ela 
coordena um curso de mestrado que tirou nota 2 (baixa; 
em uma escala de 2 a 5) e foi descredenciado, conforme 
recomendação da própria Capes, em 2017. Advogada e rei-
tora da faculdade particular Centro Universitário de Bauru, 
Cláudia Queda foi nomeada para o cargo recentemente. 
Por argumentos contornáveis da burocracia menor, ela dis-
solveu o Conselho Técnico-científico do órgão.

No final de novembro de 2021, 6 coordenadores e 46 consul-
tores da Capes (áreas de Matemática, Probabilidade e Estatística 
e de Física e Astronomia) renunciaram aos cargos que ocupa-
vam. Em carta aberta, o coletivo apontou como razão do ato 
a falta de apoio e de respaldo por parte da direção da Capes/
MEC. O documento ainda lista outros motivos, como a falta de 
ação da Capes para a retomada da avaliação quadrienal, que está 
paralisada por uma decisão liminar da Justiça. Além disso, os de-
missionários alegam inconsistência na fixação de prioridades, ao 
priorizar a abertura de novos cursos a distância, em detrimento 
da avaliação dos que estão hoje em funcionamento.

Torcida antirracismo
Para dar continuidade às homenagens ao Mês da 

Consciência Negra, durante o mês de novembro, a camisa do 
Torcedor Antirracista estará à venda exclusivamente na Inter 
Store do estádio da Beira-Rio, em POA/RS ou pela internet 
(observatorioracialfutebol.com.br). Criado com o intuito de 
monitorar, acompanhar e noticiar os casos de racismo no 
futebol brasileiro, o Observatório da Discriminação Racial 
do Futebol promove a hashtag #PorMaisRespeito.

Teatro Ruth de Souza
A Prefeitura do Rio de Janeiro recém inaugurou, no Par-

que da Ruínas, em Santa Teresa, o teatro Ruth de Souza, 
primeiro a receber o nome de uma atriz negra, homenagem 
à primeira protagonista negra de uma telenovela (A Cabana 
do Pai Thomas), primeira atriz negra a encenar no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, primeira atriz negra a ser indi-
cada a um prêmio internacional (Festival de Veneza).

Pobreza e pobres. Hoje, no Brasil
Se a canoa não virar, o Brasil fechará 2021, com um 

contingente de 61,1 milhões de pessoas vivendo na po-
breza e 19,3 milhões na extrema pobreza, de acordo com 
o relatório divulgado no final do primeiro semestre, pelo 
Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades 
da Universidade de São Paulo (Made/Usp). São consid-
eradas pobres as pessoas que vivem com uma renda men-
sal per capita inferior a R$ 469 por mês, ou US$ 5,50 por 
dia, conforme critério adotado pelo Banco Mundial. Já os 
extremamente pobres são aqueles que vivem com menos 
de R$ 162 mensais, ou US$ 1,90 por dia.

Em 2019, os brasileiros vivendo abaixo da linha da po-
breza somavam 51,9 milhões. Isto significa que, em 2021, 
o Brasil terá mais 9,1 milhões de pobres do que antes da 
chegada do coronavírus ao país. Em 2020, em plena pan-
demia, os extremamente pobres eram 13,9 milhões. Con-
clui-se que, em dois anos, 5,4 milhões de brasileiros serão 
incluídos no contingente da carência extrema.

Para as pesquisadoras responsáveis pelo relatório, economistas 
Luiza Nassif-Pires, Luísa Cardoso e Ana Luíza Matos de Oliveira, 
o aumento da miséria esperado para esse ano revela que o auxílio 
emergencial, com valor médio de R$ 250, foi insuficiente para 
recompor a perda de renda da população mais pobre, em meio à 
pior fase da crise sanitária, provocada pela Covid-19.

Até 2014, a pobreza vinha diminuindo durante anos no 
Brasil, graças ao avanço de políticas sociais como o Bolsa 
Família, aos ganhos reais do salário mínimo e à ampliação do 
acesso à educação.

Em 2015, sob efeito da crise econômica, a tendência se in-
verteu, e a miséria voltou a crescer, ano após ano. A trajetória 
de alta da pobreza, no entanto, foi interrompida em 2020, 
graças ao efeito do auxílio emergencial. O benefício foi cria-
do em abril do ano passado, com valor de R$ 600, que podia 
chegar a R$ 1.200 para mães solteiras chefes de família. Foram 
pagas cinco parcelas nesses valores cheios e outras quatro com 
os valores reduzidos à metade, num total de R$ 295 bilhões.

Demanda por crédito cresce 
pelo sexto mês seguido 
Alta de 8% em outubro indica recuo da incerteza sobre economia 

A demanda por cré-
dito cresceu pelo 
sexto mês conse-

cutivo entre os brasileiros, 
o que indica que o receio 
perante as incertezas do ce-
nário econômico pode estar 
ficando para trás. De acor-
do com o Índice Neurotech 
de Demanda por Crédito 
(INDC), a busca por finan-
ciamento subiu 8% em ou-
tubro, na comparação com 
setembro.

O estudo mostrou que 
a prioridade é o gasto com 
serviços, com o crescimen-
to de 33% em relação ao 
mês anterior. Foi a melhor 
marca do segmento desde 
maio, quando a demanda 
por crédito, no geral, voltou 
a crescer e não parou mais. 
Entre as demais categorias 
avaliadas pelo INDC, os 
bancos apresentaram alta 
de 7% na comparação com 
setembro. Já o varejo apre-

sentou baixa pelo segundo 
mês consecutivo, repetindo 
a queda de 4% registrada 
no período entre agosto e 
setembro.

Para Breno Costa, dire-
tor executivo da Neurote-
ch, o resultado reflete uma 
tendência da população 
em priorizar aspectos que 
fogem do consumo mate-
rial. “Economicamente, o 
país ainda passa por difi-
culdades e a inflação torna 
grande parte dos produtos 
muito mais caros. Não é 
tão diferente com o setor 
de serviços, por exemplo, 
mas para uma população 
que aguentou tanto tempo 
dentro de casa, sem poder 
sair, é normal que ela queira 
gastar mais com lazer, tu-
rismo, entre outros pontos, 
até mesmo para retomar a 
forma de se relacionar com 
o mundo externo”, afirma.

As próprias subcatego-

rias do setor varejista re-
forçam a ideia de maior 
procura pelo “essencial”. O 
interesse em eletromóveis, 
por exemplo, caiu nova-
mente, desta vez em 17%. 
Lojas de departamento ti-
veram um crescimento de 
apenas 5%. Já o setor de 
supermercados apresentou 
queda de 1% na análise do 
INDC. Porém, não é o pior 
dos cenários, considerando 
o retrospecto recente. “Os 
supermercados cresceram 
por três meses consecuti-
vos, sendo que em setembro 
o interesse dos consumido-
res em adquirir crédito para 
compras nesse segmento 
subiu 119%. Podemos con-
siderar essa queda de agora 
irrisória. Ela mostra que as 
pessoas estão priorizando 
o básico, mas com alguma 
dificuldade”, explica Costa.

Em relação ao ano passa-
do, outubro de 2021 acumu-

lou um volume de demanda 
por crédito 10% superior 
ao registrado no mesmo 
mês em 2020. Na mesma 
comparação, o setor de ser-
viços mostra ainda mais sua 
força, tendo crescido 82%. 
A intenção de gasto do cré-
dito com bancos e institui-
ções financeiras tiveram alta 
de 3%, enquanto o vare-
jo registrou 0%. O Índice 
Neurotech de Demanda 
por Crédito (INDC) abran-
ge um universo de 94 em-
presas, instituições financei-
ras e varejistas e mensura 
o apetite do brasileiro pelo 
crédito. Nem todas as mi-
lhões de consultas mensais 
registradas se transformam 
em concessão de crédito, 
pois o processo depende 
de fatores como o perfil da 
pessoa que está fazendo a 
solicitação, o apetite ao ris-
co da financeira e se há ou 
não indícios de fraude.

Auxílio emergencial: Governo pede 
devolução de 625 mil indevidos 

O Ministério da Ci-
dadania enviou 
até esta terça-feira 

mensagens de celular (SMS) 
orientando a devolução vo-
luntária de recursos recebi-
dos indevidamente do au-
xílio emergencial, além de 
denúncia de fraudes. Este é 
o terceiro lote a ser enviado 
este ano e 625 mil pessoas 
receberão.

Segundo o ministério, 

após os dois primeiros lotes 
de mensagens, foram devol-
vidos aos cofres públicos 
aproximadamente R$ 66,3 
milhões no período de 18 de 
agosto a 18 de novembro.

Também estão na lista de 
devolução beneficiários do 
auxílio emergencial e que 
compõem o público que 
recebe o Auxílio Brasil (an-
tigo Bolsa Família) via Ca-
dastro Único (CadÚnico) e 

que precisam fazer a devo-
lução.

Estão entre os alvos da 
ação, trabalhadores que 
declararam o Imposto de 
Renda Pessoa Física e fo-
ram notificados para fazer a 
restituição do auxílio emer-
gencial, mas ainda não efe-
tuaram o pagamento. Além 
disso, pessoas que recebe-
ram recursos, mas não se 
enquadram nos critérios de 

elegibilidade do programa.
Outro grupo inclui pesso-

as que recebem um segundo 
benefício assistencial do go-
verno federal, como aposen-
tadoria, seguro desemprego 
ou Programa Emergencial 
de Manutenção do Empre-
go e da Renda. Quem tem 
vínculo empregatício na data 
do requerimento do auxílio 
emergencial também terá de 
ressarcir os cofres públicos.

Casamento: Retorno deve render até R$ 40 bi em 2022

Dados da Associa-
ção Nacional dos 
Registradores de 

Pessoas Naturais indicam 
que o ano de 2021 – com-
parado ao primeiro ano da 
pandemia – já se destaca 
em relação ao número de 
casamentos. Enquanto em 
2020, 719,05 mil casamen-
tos foram registrados, em 
2021, até o final do mês de 
novembro, foram 740,29 
mil registros. “Com o avan-
ço da vacinação no país, 
o setor nupcial começa a 
ganhar um novo fôlego e 
fornecedores que estavam 
parados por conta da pan-
demia estão com a agenda 
cheia para 2022”, explica 
Juliana Gallo, diretora de 
vendas da América Latina.

Os números deste ano 
ainda estão longe dos de 
2019, quando foram regis-
trados 970,69 mil enlaces, 
mas nenhum cenário deve 
ser tão complicado quanto 
o de 2020, quando quase 
300 mil casamentos deixa-
ram de acontecer no país, 
impactando um mercado 
com cerca de 6 milhões de 
profissionais. Já a expecta-
tiva com 2022 se deve ao 

fato de que o ano foi consi-
derado “o mais seguro” por 
muitos noivos que tiveram 
que remarcar o casamento 
no início da pandemia. “O 
esperado é que o setor ul-
trapasse no próximo ano a 
cifra de um milhão de casa-
mentos por conta dos adia-
mentos. Vimos acontecer 
algo semelhante em outros 
países onde o grupo The 
Knot Worldwide está pre-
sente. Houve um boom de 
casamentos com o avanço 
da vacinação”, afirma Gallo.

Mas se os brasileiros vol-
taram a se animar com a 
celebração do casamento, 
também é fato que os casais 
não desejam se casar a qual-
quer custo. Poupança e eco-
nomias pessoais (56%), pa-
gamentos parcelados (48%) 
e ajuda de familiares (30%) 
são os principais recursos 
econômicos utilizados pelos 
noivos para custear o gran-
de dia. O custeamento de 
alguns gastos com o dinhei-
ro recebido como presente 
também é considerado por 
10% dos casais. Apenas 
3,3% dos casais responde-
ram que farão um emprésti-
mo para pagar o casamento, 

em uma pergunta em que 
poderiam escolher quantas 
opções desejassem.

Os dados são de pesquisa 
sobre como são financiados 
os casamentos brasileiros 
feito pela The Knot Worl-
dWide (TKWW) – marke-
tplace que reúne fornece-
dores da área nupcial de 
16 países e responsável no 
Brasil por Casamentos.com.
br – que mostra ainda que os 
noivos investem, em média, 
R$ 39,40 mil para realizar o 
casamento – incluindo ceri-
mônia e festa. O estudo foi 
feito com 4.250 casais que 
usam ou usaram o site pa-
ra contratar profissionais e 
empresas e renderam infor-
mações sobre noivos de ca-
da região do país. Embora 
uma das principais fontes 
de conflito entre noivos e 
fornecedores de produtos 
e serviços seja a negociação 
dos prazos de pagamento, 
a maioria dos noivos (56%) 
revelou conseguir seguir à 
risca o planejamento, orga-
nizar o casamento com até 
um ano de antecedência e 
pagar todos os custos até o 
dia do enlace.

A situação econômica do 

casal e do país, o preço mé-
dio de produtos e serviços 
são fatores fundamentais 
considerados pelos noivos 
para o planejamento das 
despesas e impactam dire-
tamente no valor final do 
evento. Outro fator relevan-
te para o custo do casamen-
to é a região onde o enlace 
será realizado.

Noivos de Goiânia (GO) 
chegam a pagar quase R$ 
20 mil a mais para celebrar 
o casamento em compara-
ção a noivos de Rio Bran-
co (AC), por exemplo. En-
quanto os casais da região 
Norte gastam, em média, 
R$ 24,75 mil para a realiza-
ção do casamento, os noi-
vos da região Centro-Oeste 
desembolsam cerca de R$ 
44,35 mil com o evento. Já 
nas regiões Sul, Nordeste 
e Sudeste, o custo médio 
de um casamento é de R$ 
37,51 mil , R$ 37,84 mil e 
R$ 39,99 mil, respectiva-
mente. Os gastos envolvem, 
em média, a contratação 
de nove fornecedores, em 
categorias como locação 
do espaço, contratação de 
buffet, decoração, música, 
roupas e beleza, etc.
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Três perguntas: o 
mercado de criptomoedas 
em novembro de 2021

MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. - MBR
(Companhia Fechada) CNPJ/ME 33.417.445/0001-20 NIRE 3130002231-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 24 de agosto de 2021, às 09:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 
– MBR (“Companhia” ou “MBR”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. 2. Con-
vocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista 
a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, Vale S.A. (“Vale”), neste ato representada por sua procuradora, 
Sra. Karina Araujo Costa Rapucci, que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcello Magis-
trini Spinelli, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 196, de 19/08/2021. Verificada, portanto, a existência de quorum suficiente 
para a instalação desta assembleia geral e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Karina Araujo Costa Rapucci - Presidente; e Marce-
lo Leite Barros - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) da mudança da sede social da Companhia com a conse-
quente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; (ii) da extinção do Conselho de Administração da Companhia com o consequente encerramento dos man-
datos dos atuais conselheiros titulares e suplentes, bem como diversas alterações no Estatuto Social da MBR para excluir referência ao Conselho de 
Administração, inclusive, mas não se limitando, à exclusão da “Seção I – Conselho de Administração” integrante do “Capítulo V – Administração” com a 
consequente renumeração dos artigos e seções subsequentes; (iii) dos ajustes no rol de competências da Assembleia Geral e Diretoria da MBR com altera-
ções nos artigos 10 e 17 (renumerado) do Estatuto Social; (iv) da exclusão de referência ao Acordo de Acionistas mencionado no Estatuto Social diante do 
distrato de tal acordo firmado em 20/12/2019, conforme arquivado na sede social, inclusive, mas não se limitando, à exclusão do “Capítulo VI – Acordo de 
Acionistas” com a consequente renumeração dos artigos e capítulos subsequentes; (v) da exclusão de obrigatoriedade estatutária de realização de auditoria 
independente das demonstrações financeiras da Companhia com a exclusão do parágrafo único do artigo 24 (renumerado); (vi) da exclusão de cláusula 
sobre prazos para disponibilização de informações, relatórios e documentos para a consulta dos acionistas com a exclusão do parágrafo único do artigo 27 
(renumerado); (vii) da exclusão da cláusula compromissória do Estatuto Social da MBR e substituição por cláusula de foro no Rio de Janeiro com alteração 
do artigo 30 (renumerado); (viii) da reforma integral do Estatuto Social da MBR que refletirá as alterações acima e outras julgadas necessárias; (ix) da eleição 
de novos integrantes da Diretoria da MBR; (x) da retificação do item 6.2.1 da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da MBR, ocorrida em 30/04/2021, acerca 
de remuneração dos administradores; e (xi) da retificação do item 5.2 da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, ocorrida em 30/07/2021, 
para corrigir valor por extenso que constou por equívoco. 5. Deliberações: A única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer ressalvas: 5.1 A lavra-
tura dessa ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2 A mudança da sede social da 
Companhia de Avenida Doutor Marco Paulo Simon Jardim, nº 3.580, parte, Mina de Águas Claras, CEP 34.006-270, no Município de Nova Lima, Estado de 
Minas Gerais, para Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a conse-
quente alteração do artigo 3º do Estatuto Social. 5.3 A extinção do Conselho de Administração da Companhia com o consequente encerramento dos man-
datos dos atuais conselheiros titulares e suplentes, bem como diversas alterações no Estatuto Social da MBR para excluir referência ao Conselho de Admi-
nistração, inclusive, mas não se limitando, à exclusão da “Seção I – Conselho de Administração” integrante do “Capítulo V – Administração” com a 
consequente renumeração dos artigos e seções subsequentes. 5.4 Os ajustes no rol de competências da Assembleia Geral e Diretoria da MBR com altera-
ções nos artigos 10 e 17 (renumerado) do Estatuto Social. 5.5 A exclusão de referências mencionadas no Estatuto Social acerca do Acordo de Acionistas da 
MBR, em razão do distrato ocorrido em 20 de dezembro de 2019 ao referido Acordo de Acionistas, conforme documento arquivado na sede social, com a 
exclusão, dentre outras, do “Capítulo VI – Acordo de Acionistas” e a consequente renumeração dos artigos e capítulos subsequentes. 5.6 A exclusão de 
obrigatoriedade estatutária de realização de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia com a exclusão do parágrafo único do 
artigo 24 (renumerado). 5.7 A exclusão de cláusula sobre prazos para disponibilização de informações, relatórios e documentos para a consulta dos acionis-
tas com a exclusão do parágrafo único do artigo 27 (renumerado). 5.8 A exclusão da cláusula compromissória do Estatuto Social da MBR e a sua substitui-
ção por cláusula de foro no Rio de Janeiro com alteração do artigo 30 (renumerado). 5.9 A reforma integral do Estatuto Social da MBR que refletirá as alte-
rações acima e outras julgadas necessárias, conforme Anexo I desta ata. 5.10 A Assembleia tomou conhecimento das renúncias ocorridas em 22/08/2021 
da Sra. Karina Araujo Costa Rapucci ao cargo de Diretora-Presidente e dos Srs. Marcelo Leite Barros, Leonardo Gonçalves Paiva e Walter Carvalho Pinhei-
ro Filho, todos ao cargo de Diretor. 5.11 Tendo em vista as renúncias acima e nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da MBR recém aprovado, a eleição 
de novos integrantes da Diretoria da MBR, a saber: Srs. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de 
identidade nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 083.336.487-11, para o cargo de Diretor Presidente; João Barbosa 
Campbell Penna, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 011.678.086-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 084.963.817-81, para o cargo de Diretor; e João Marcelo de Moura e Cunha, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identida-
de nº 106910474, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.448.927-74, para o cargo de Diretor, todos com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 5.12 Os diretores ora eleitos, que cumprirão 
prazo de mandato de três anos, tal seja, de 24/08/2021 até a AGO/2024, tomarão posse mediante a assinatura do Termo de Posse, momento que declararão 
estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.13 A retificação do item 6.2.1 da AGO da 
MBR ocorrida em 30/04/2021, para estabelecer que a remuneração dos administradores para o exercício social de 2021 será de R$ 39.600,00 (trinta e nove 
mil e seiscentos reais), a ser distribuída igualmente entre os Diretores da Companhia. 5.14 A retificação do item 5.2, in fine, da AGE da Companhia ocorrida 
em 30/07/2021, para retificar o valor escrito por extenso destinado à reserva de capital da Companhia, pelo que onde se lê “R$ 2.193.052.472,95 (dois bi-
lhões, cento e noventa e três milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois mil reais e noventa e cinco centavos) será destinado à reserva de 
capital da Companhia”, leia-se “R$ 2.193.052.472,95 (dois bilhões, cento e noventa e três milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais 
e noventa e cinco centavos) será destinado à reserva de capital da Companhia”. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os traba-
lhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Presidente da Mesa, pelo Secretário e 
pela única acionista da Companhia. Nova Lima, MG, 24 de agosto de 2021. Mesa: Karina Araujo Costa Rapucci - Presidente, Assinado Digitalmente; Mar-
celo Leite Barros - Secretário, Assinado Digitalmente. Única Acionista: Vale S.A., p.p Karina Araujo Costa Rapucci, Assinado Digitalmente.
ANEXO 1: ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. – MBR, (Companhia Fechada), CNPJ/ME 
33.417.445/0001-20, NIRE 3130002231-5. CAPÍTULO I: DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO: Artigo 1º - A MINERAÇÕES BRASILEIRAS 
REUNIDAS S.A. - MBR é uma sociedade anônima fechada e rege-se por este Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Sociedade”). 
Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto a participação societária em outras empresas, especialmente as que tenham por objeto a mineração ou o transporte, 
a industrialização, o embarque e o comércio de minérios, bem como a prestação de serviços de transporte, apoio portuário e aquaviário. Artigo 3º - A Socie-
dade tem sede na Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo, a cri-
tério da Diretoria, abrir ou extinguir filiais, agências, sucursais, escritórios ou outros estabelecimentos no País ou no exterior. Artigo 4º - A Sociedade terá 
duração por prazo indeterminado. CAPÍTULO II: DO CAPITAL SOCIAL: Artigo 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e 
seiscentos milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 2.127.320.307 (dois bilhões, cento e vinte e nove milhões, trezentas e vinte 
mil, trezentas e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - O pagamento de eventuais reembolsos de que tratam os 
artigos 45 e 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), será realizado tendo por base o valor patrimonial con-
tábil das ações de que seja titular o acionista dissidente. CAPÍTULO III: VALORES MOBILIÁRIOS: Artigo 6º - Cada ação ordinária dará direito a um voto 
nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Sociedade. CAPÍTULO IV: ASSEMBLEIA GERAL: 
Artigo 8º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, para os fins previstos 
em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão convocadas na forma da Lei 
nº 6.404/76, com no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência em primeira convocação, e 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação. Parágra-
fo Segundo - Não obstante as formalidades previstas no Parágrafo Primeiro acima, relativas à convocação, a Assembleia Geral será considerada regular-
mente convocada quando a ela comparecerem todos os acionistas com direito a voto nas matérias discutidas e votadas na referida Assembleia Geral. Pa-
rágrafo Terceiro - Exceto se quórum maior seja requerido na Lei nº 6.404/76, as Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de acionistas 
representando, no mínimo, 50% do capital social com direito a voto nas matérias elencadas na ordem do dia. Havendo quórum de instalação, as Assembleias 
Gerais serão presididas pelo Diretor-Presidente da Sociedade ou, no caso de sua ausência, por representante dos acionistas presentes indicado pelos acio-
nistas. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 9º - Todas as matérias serão deliberadas por 
maioria de votos dos acionistas presentes com direito a voto na matéria posta para deliberação, não sendo computados os votos em branco, exceto as 
matérias sujeitas a quórum qualificado ou especial por força de lei. Artigo 10 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas na Lei 
nº 6.404/76: a) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, e, se for o caso, de seus suplentes; 
b) determinar a remuneração global da Diretoria, e dos membros do Conselho Fiscal, conforme o caso, para cada exercício social; c) deliberar sobre aumen-
to ou redução de capital social, ou emissão de ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou não em ações de emissão da Sociedade; d) aprovar al-
terações ao Estatuto Social; e) deliberar acerca da abertura do capital da Sociedade; f) deliberar acerca de transformação, cisão, fusão ou incorporação 
(inclusive incorporação de ações), bem como dissolução ou liquidação da Sociedade; g) estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o Conse-
lho Fiscal, no caso de liquidação da Sociedade; e h) aprovar a distribuição de resultados da Sociedade, inclusive através de declaração de dividendos inter-
mediários ou intercalares a conta de balanços semestrais ou em períodos menores levantados pela administração da Sociedade. Artigo 11 - Os acionistas 
poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por outro acionista ou administrador da Sociedade, ou ainda, por advogado, mediante mandato expresso, 
cujo instrumento ficará em poder da Sociedade. CAPÍTULO V: ADMINISTRAÇÃO: Artigo 12 - A Administração da Sociedade competirá a uma Diretoria, 
observadas as regras contidas neste Estatuto Social. Parágrafo Único - A remuneração global da Diretoria será determinada pela Assembleia Geral que os 
eleger. Artigo 13 - Os membros da Diretoria estão proibidos de usar a denominação social da Sociedade em transações ou em documentos fora do escopo 
do interesse da Sociedade. Artigo 14 - A posse dos membros da Diretoria se dará mediante assinatura em termo lavrado em livro próprio, no qual constará 
declaração que ateste que o administrador cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para a investidura em seu respectivo cargo. 
Seção I - Diretoria: Artigo 15 - A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 9 (nove) Diretores, residentes no País, sendo 
um Diretor-Presidente e os demais Diretores sem designação específica, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para mandato unificado até a terceira 
Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição, podendo ser reeleitos. Artigo 16 - No caso de ausência ou impedimento temporário de um dos 
Diretores, suas funções serão exercidas por outro Diretor designado pelo Diretor-Presidente. O substituto do Diretor exercerá todas as funções e terá os 
poderes, direitos e deveres do Diretor substituído. Parágrafo Primeiro - Em suas faltas ou impedimentos eventuais, o Diretor-Presidente será substituído pelo 
Diretor para este fim por ele designado. Parágrafo Segundo - Em caso de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria, a Assembleia Geral elegerá o subs-
tituto para ocupar o cargo até o final do mandato, admitida a sua reeleição. Artigo 17 - Observadas e respeitadas as matérias sujeitas à aprovação de que 
trata o Artigo 10 acima, compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou conve-
nientes a realização das operações relacionadas ao objeto da Sociedade, inclusive: a) aprovar as normas gerais de operação, administração e controle da 
Sociedade; b) aprovar a organização interna da Sociedade e a respectiva distribuição de competência; c) aprovar os planos e programas de investimentos, 
bem como os orçamentos anuais e plurianuais de capital e operacional da Sociedade; d) autorizar a criação e encerramento de filiais, sucursais, agências, 
depósitos, armazéns, escritórios de representação ou qualquer outro tipo de estabelecimento, no país e no exterior; e) recomendar a emissão de quaisquer 
títulos ou valores mobiliários pela Sociedade; f) autorizar a alienação, aquisição e oneração de bens móveis e imóveis, valores mobiliários e demais bens do 
ativo permanente, bem como a renúncia de direitos, transações e compromisso arbitral, devendo estabelecer normas e podendo delegar poderes; g) autori-
zar a celebração de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos para a Sociedade, devendo estabelecer normas e 
podendo delegar poderes; h) aprovar a constituição de sociedades, a participação no capital de outras sociedades, inclusive fundações e outras instituições, 
bem como a alienação, no todo ou em parte, de ações de seu capital social ou das empresas das quais a Sociedade participe; i) elaborar, em cada exercício, 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras a serem submetidas à Assembleia Geral; j) escolher e destituir auditores independentes, 
quando necessário; k) propor à Assembleia Geral a distribuição de resultados, inclusive dividendos intermediários ou intercalares; l) manifestar-se sobre 
qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral. Artigo 18 - Compete ao Diretor-Presidente: a) convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuni-
ões da Diretoria; b) coordenar os trabalhos dos Diretores e organizar, fiscalizar e supervisionar a execução das atividades da Sociedade; c) organizar o re-
latório anual das operações da Sociedade para apresentação à Assembleia Geral Ordinária depois de aprovado pelos demais Diretores; d) zelar pela perfei-
ta execução das deliberações da Assembleia Geral; e e) fixar as atribuições complementares dos Diretores, observada as diretrizes da Assembleia Geral. 
Artigo 19 - Aos Diretores competirão as atribuições básicas que lhes forem estabelecidas pela Assembleia Geral, e as complementares estabelecidas pelo 
Diretor-Presidente. Artigo 20 - Os Diretores reunir-se-ão sempre que o exigirem os interesses sociais, na sede da Sociedade ou no local indicado na convo-
cação. As deliberações, consignadas em ata, serão tomadas por maioria dos votos, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 
Parágrafo Primeiro - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer de seus membros. Parágrafo Segundo - Serão admitidas reuniões por meio de 
teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Os Diretores 
que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico que identifique de forma inequí-
voca o remetente. Artigo 21 - Em todos os atos, documentos ou contratos que importem em responsabilidade para a Sociedade, a representação da Socie-
dade se dará (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais; ou (iii) por 2 (dois) 
procuradores com poderes especiais. Parágrafo Primeiro - Os procuradores somente poderão ser nomeados em instrumento de mandato, assinado, em 
conjunto, por, no mínimo, 2 (dois) Diretores, outorgando-lhe poderes especiais. Parágrafo Segundo - O prazo de validade das procurações “ad negotia” será 
até o dia 31 de dezembro do ano em que forem emitidas. Parágrafo Terceiro - Pode, ainda, a Sociedade ser representada por um único procurador nas 
Assembleias Gerais ou equivalentes da(s) controlada(s) e das demais sociedades, consórcios e outras entidades das quais a Sociedade participe; ou, ainda, 
em atos decorrentes do exercício de poderes constantes de procuração “ad judicia” ou perante órgãos de qualquer esfera de governo, alfândega e conces-
sionárias de serviço público para atos específicos nos quais não seja necessária ou permitida a presença do segundo procurador. Artigo 22 - São expressa-
mente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes em relação à Sociedade e terceiros, os atos de qualquer Diretor, empregado ou procurador da 
Sociedade que a envolverem em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhos ao seu objeto social, bem como a concessão de garantias 
em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. 
Seção II – Conselho Fiscal: Artigo 23 - O Conselho Fiscal da Sociedade não terá funcionamento permanente, podendo ser instalado a pedido de quaisquer 
dos acionistas em Assembleia Geral. Quando instalado, será composto de, 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, eleitos em Assembleia 
Geral. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, observado o disposto na Lei nº 
6.404/76. Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. CAPÍTULO VI: EXERCÍ-
CIO SOCIAL, LUCROS, FUNDOS DE RESERVA E DIVIDENDOS: Artigo 24 - O exercício social da Sociedade terá início em 01 de janeiro e terminará em 
31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, os respectivos órgãos de administração elaborarão as demonstrações financeiras exigi-
das em lei. Artigo 25 - Do lucro líquido apurado em cada exercício, destinar-se-ão 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que esta 
alcance o limite previsto em lei. Parágrafo Único - O saldo remanescente terá a destinação que lhe atribuir a assembleia geral ordinária de acionistas da 
Sociedade. Artigo 26 - A Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores. Parágrafo Único - A Sociedade poderá, ainda, por deli-
beração da Assembleia Geral declarar dividendos intercalares ou intermediários e/ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reser-
vas de lucros existentes no último balanço anual, semestral e/ou em períodos menores, conforme aplicável. CAPÍTULO VII: LIVROS E REGISTROS CON-
TÁBEIS: Artigo 27 - A Sociedade manterá livros e registros contábeis fiéis, nos quais registros integrais e corretos serão realizados para todas as suas 
operações comerciais em conformidade com um sistema contábil determinado e gerenciado de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil, e todas 
as provisões e reservas adequadas serão realizadas em seus livros conforme exigido pelas leis aplicáveis. CAPÍTULO VIII: DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO: 
Artigo 28 - A Sociedade será dissolvida nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação em sede de Assembleia Geral. Parágrafo Único - Compete 
à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação. CAPÍTULO 
IX: DISPOSIÇÕES GERAIS: Artigo 29 - Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Artigo 30 
– Quaisquer litígios ou controvérsias decorrentes de ou relativos a este Estatuto Social serão resolvidas no foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Nova Lima, MG, 24 de agosto de 2021. Mesa: Karina 
Araujo Costa Rapucci - Presidente - Assinado digitalmente, Marcelo Leite Barros - Secretário - Assinado digitalmente. Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais – JUCEMG. Certifico o registro sob o nº 8863100 em 22/10/2021, Protocolo 21.647.732-8 - 22/09/2021. Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 
- MBR. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - MBR. 
Certifico o arquivamento em 23/11/2021 sob o nº 33300341099. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

USEM RJ UNIÃO DOS SERVIDORES 
DO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO

Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
Nos termos do art. 32, II do Estatuto da USEM RJ – UNIÃO DOS SERVIDORES 
DO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, vem através do presente 
edital, convocar os associados quites com suas obrigações estatutárias, os 
membros dos conselhos Fiscal e Diretoria, para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, na sua sede na Rua Alcântara Machado, 36, sala 1201,  
12 andar, CEP 20.081-010, Centro, Rio de Janeiro/RJ, que se realizará no dia 
10 de dezembro de 2021, às 11:30h, em primeira chamada, com presença de 
50% mais 1 dos associados, e às 11:00h, em segunda e última chamada com 
número mínimo de pessoas presentes, para discussão e deliberação, nos 
termos do artigo 29, III e V do Estatuto da USEM RJ, acerca da eleição do novo 
Diretor(a) Presidente, em substituição ao Sr. Carlos Candido Cardoso, falecido em  
04 de agosto de 2020, em razão de sua vacância definitiva, bem como dos cargos 
de Tesoureiro, Secretário e Conselheiro fiscal, tendo em vista as renúncias de 
cunho pessoal dos Srs. Lorraine Kern Di Scala, Carlos Ediardo Magalhães 
Cardoso e Matheus Philippe Domingues Da Silva, ocorrida em 09/10/2020, que 
deverão cumprir seus mandatos até o término dos seus antecessores, que se dará 
na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2025. 

Rio de Janeiro/RJ, 16 de novembro de 2021.
Enio Miraglia da Silveira - Vice-Presidente

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78 - NIRE: 33.3.0030412-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/0001-78 (“Companhia”), 
convocados para a Assembleia Geral Ordinária que  será realizada no dia 
09 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Centro, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar o Parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações 
Financeiras dos exercícios encerrados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021. JORGE MANUEL PEREIRA 
DIAS - Presidente do Conselho de Administração.

INSTRUÇÃO GERAL:
O Acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o 
respectivo mandato, com poderes especiais, na sede social da Companhia 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da As-
sembleia Geral Ordinária.

Por Jorge Priori.

Conversamos com 
Safiri Felix, dire-
tor de Produtos e 

Parcerias da Transfero, em-
presa internacional de so-
luções financeiras baseadas 
em tecnologia blockchain, 
sobre o mercado de crip-
tomoedas em novembro, a 
implantação do bitcoin na 
economia de El Salvador e 
a competição entre países 
para atração de negócios de 
criptoativos.

O bitcoin começou o 
mês sendo negociado a US$ 
60 mil e já na primeira quin-
zena voltou a se aproximar 
de sua máxima histórica de 
US$ 69 mil, atingida em ou-
tubro. Depois de ceder, nos 
últimos dias chegou a ope-
rar próximo a US$ 53 mil, 
fechando o mês com o va-
lor em torno de US$ 58 mil.

Já o ethereum, depois de 
bater a sua máxima históri-
ca em outubro, US$ 4,4 mil, 
abriu o mês sendo negocia-
do a US$ 4,2 mil. Ainda na 
primeira quinzena, voltou 
a bater uma nova máxima 
histórica, chegando a ser 
negociado acima dos US$ 
4,8 mil. A segunda princi-
pal criptomoeda chegou ao 
final do mês operando aci-
ma dos US$ 4,6 mil. Cabe 
mencionar que o bitcoin e 
o ethereum iniciaram o ano 
de 2021 sendo negociados a 
US$ 29 mil e US$ 740.

Como você viu o mer-
cado de criptomoedas em 
novembro de 2021? Quais 
são as suas perspectivas 
para os próximos meses?

O grande destaque do 
mês foi o aumento da vo-
latilidade, tendo o bitcoin 
flertado com o rompimento 
dos US$ 70 mil na segunda 
semana de novembro. De-
pois disso, a principal crip-
tomoeda entrou em forte 
correção e recuou mais de 
20% desde a máxima.

Mais uma vez se obser-
vou um padrão de compor-
tamento de descolamento 
dos outros criptoativos, 
que costumam performar 
melhor que o bitcoin em 
períodos de lateralização, 
mas sofrem mais durante as 
correções.

Não se pode descartar a 
possibilidade de que haja 
um rally de final de ano ca-
paz de levar o bitcoin a se 
aproximar dos US$ 100 mil.

Você retornou recente-
mente da Labitconf  (La-
tin American Bitcoin & 
Blockchain Conference) 
realizada em El Salvador. 
Como está a implantação 
do bitcoin na economia 
deste país?

Com pouco mais de 3 
meses, os resultados são 
bem promissores. Nas 
grandes redes de varejo e 
cadeias internacionais de 
fast-food já é possível fazer 
pagamentos sem proble-
mas, mas isso ainda não é 
uma realidade em estabele-
cimentos menores.

A população em geral 
ainda sente falta de mais 
informações e educação so-
bre os benefícios da adoção 
do bitcoin e segue preferin-
do utilizar dólares no dia a 
dia.

O lançamento do proje-
to Bitcoin City tem poten-
cial de atrair investimentos 
e posicionar o país como 
importante hub para a in-
dústria de criptoativos. A 
captação inicial de US$ 1 
bilhão foi bem recebida pe-
lo mercado, garantindo os 
recursos necessários para o 
início do projeto.

Como você tem visto a 
competição entre países 
para atração de negócios 
de criptoativos?

Países que identificaram 
o potencial do mercado e se 
posicionam com regulações 
favoráveis já estão atraindo 
investimentos e gerando 
empregos com a indústria 
de criptoativos.

Um exemplo interessante 
foi a migração das plantas 
de mineração que saíram da 
China e se instalaram nos 
Estados Unidos, Canadá e 
Leste Europeu, em busca 
de segurança jurídica e con-
tratos de fornecimento de 
energia competitivos.

O Crypto Valley na Suíça 
é outro exemplo de como as 
políticas públicas podem in-
centivar o desenvolvimento 
do mercado, tendo atraído 
diversos projetos e se con-
solidando como importante 
hub de inovação.

Esperamos que a discus-
são dos projetos de lei que 
estão sendo debatidos no 
Brasil levem isso em con-
sideração e permitam o 
crescimento de empreendi-
mentos nacionais capazes 
de serem relevantes inter-
nacionalmente.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES II S.A.
CNPJ/ME 30.094.010/0001-02 / NIRE 33.3.0032669-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Às 8h:00 do dia 26/11/2021, na sede social da 
Austral Participações II S.A., localizada na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença do único acionista da Com-
panhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença de acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. Arthur 
Farme d’Amoed Neto; Secretária: Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o 
exame, a discussão e a aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral 
Participações II S.A. pela Austral Participações S.A.”, celebrado nesta data pelas administrações da Companhia e da 
Austral Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 
401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 
(“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Co-
mercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Austral Participações” ou “Incorporado-
ra”), o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Companhia pela 
Austral Participações (“Protocolo e Justificação”); (ii) a ratificação da nomeação da Account Assessores S/S Ltda., 
sociedade simples limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Andrômeda, nº 885, 35º 
andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de São 
Paulo sob o nº 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o nº 96.513.015/0001-22 (“Empresa Avaliadora”), como empresa 
especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial contábil do acervo líquido da 
Companhia, a ser incorporado pela Austral Participações (“Laudo de Avaliação”); (iii) o Laudo de Avaliação elaborado 
pela Empresa Avaliadora; (iv) a incorporação da Companhia pela Austral Participações, nos termos e condições do 
Protocolo e Justificação (“Incorporação”), com a consequente extinção da Companhia; e (v) a autorização para os 
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na pre-
sente assembleia geral. 5. Deliberações: Instalada a assembleia geral nos termos da lei, após discussões e debates 
sobre as matérias constantes da ordem do dia, o único acionista da Companhia, representando a totalidade do capital 
social da Companhia, deliberou, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Apro-
var a lavratura da ata na forma de sumário, contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe 
o art. 130, §1º, da Lei das S/A. 5.2. Aprovar o Protocolo e Justificação, o qual consubstancia as justificativas, os termos, 
as cláusulas e as condições da Incorporação, e cujo instrumento particular passa a fazer parte integrante desta ata 
como seu Anexo I. 5.3. Ratificar e aprovar a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do 
Laudo de Avaliação, consoante o disposto no art. 226 da Lei das S/A, na qualidade de empresa especializada contra-
tada para a elaboração do Laudo de Avaliação, o qual avalia o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Compa-
nhia, composto pela totalidade dos elementos ativos e passivos escriturados, avaliados de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 5.3.1. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente declarou: 
(i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de 
emissão da Incorporadora ou da Companhia; (ii) não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência neces-
sária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, por parte dos controladores e administradores da Austral II 
ou da Companhia, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 5.3.2. Consignar que foi fixado o 
critério de avaliação do valor patrimonial contábil para a avaliação do acervo líquido da Companhia a ser vertido para 
a Incorporadora, em decorrência da implementação da Incorporação. 5.3.3. Consignar que foi adotada como data-ba-
se para avaliação contábil do acervo líquido da Companhia o dia 30/09/2021 (“Data-Base”). 5.3.4. Consignar que o 
Laudo de Avaliação foi fundamentado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30/09/2021. 5.4. Aprovar o 
Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, o qual constitui o Anexo 7.3 do Protocolo e Justificação. 5.4.1. 
Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação, a Empresa Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados, 
que o valor de R$ 447.006.389,29 representa, em todos os aspectos relevantes, o valor patrimonial contábil do acervo 
líquido da Companhia a ser incorporado pela Austral Participações (“Acervo Líquido Incorporado”). 5.4.2. Consignar 
que a Incorporadora assumirá, absorverá e suportará integralmente as variações patrimoniais relativas ao patrimônio 
líquido da Companhia que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Incorporação, observado que 
tanto as variações patrimoniais positivas quanto as variações patrimoniais negativas que ocorrerem entre a Data-Base 
e a data da efetiva realização da Incorporação serão reconhecidas no patrimônio líquido da Incorporadora, conforme 
aplicável, nos termos do Protocolo e Justificação. 5.5. Aprovar a Incorporação, nos exatos termos e condições previs-
tos no Protocolo e Justificação, com a versão do Acervo Líquido Incorporado da Companhia para a Austral Participa-
ções e a consequente extinção da Companhia. 5.5.1. Consignar que a Incorporação será realizada sem relação de 
substituição das ações de emissão da Companhia, tendo em vista que (i) a Austral Participações é titular da totalidade 
das ações de emissão da Companhia, inexistindo acionistas não controladores que devem migrar para a Austral Par-
ticipações; (ii) as ações de emissão da Companhia e de titularidade da Austral Participações serão extintas por conta 
da Incorporação; e (iii) a Incorporação não acarretará aumento de capital social nem emissão de novas ações na 
Austral Participações, nos termos descritos acima. 5.5.2. Ademais, o único acionista aprovou dispensar as avaliações 
dos patrimônios líquidos para fins da comparação da relação de substituição prevista no art. 264 da Lei das S/A, tendo 
em vista que (i) a Austral Participações é titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, inexistindo acio-
nistas não controladores que devem migrar para a Austral Participações; (ii) as ações de emissão da Companhia e de 
titularidade da Austral Participações serão extintas no ato da Incorporação; (iii) a Incorporação não acarretará aumen-
to de capital social na Austral Participações; e (iv) a Incorporação não implicará emissão de novas ações pela Austral 
Participações. 5.5.3. Consignar que, tendo em vista a incorporação ora aprovada, e sujeita à aprovação pelos acionis-
tas da Austral Participações, fica a Companhia extinta por incorporação de pleno direito e para todos os fins, não 
sendo necessária a adoção de procedimento de liquidação ou dissolução. 5.5.4. Consignar que, nos termos do art. 227 
da Lei das S/A, a Austral Participações sucederá a Companhia a título universal, em todos os bens, direitos, preten-
sões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades 
de titularidade da Companhia, sejam estes patrimoniais ou não. 5.5.5. A certidão da incorporação passada pelo Regis-
tro de Empresas Mercantis será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e privados 
competentes, da sucessão universal da Companhia pela Austral Participações em todos os bens, direitos, pretensões, 
faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades inte-
grantes ou relacionados à incorporação da Companhia pela Austral Participações. 5.6. Autorizar os administradores da 
Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, 
mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos 
públicos e entes privados, bem como realizar todas as publicações que se façam necessárias para tal fim. 6. Encerra-
mento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do art. 130 da Lei das S/A, a 
qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Arthur Farme d’Amoed Neto – Presidente; 
Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionistas Presentes: Austral Participações S.A., representada na 
forma de seu Estatuto Social. RJ, 26/11/2021. Certifico que esta ata confere com a original, lavrada em livro pró-
prio. Mesa: Arthur Farme d'Amoed Neto - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. 

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Às 9h:00 do dia 26/11/2021, na sede social da Austral 
Participações S.A., localizada na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002 (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presença: Edital de convocação publicado no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro nos dias 11, 12 e 16 de novembro de 2021, nos termos do Estatuto Social da Companhia e de 
acordo com o disposto no art. 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S/A”). Acionistas repre-
sentando 86,08% do capital social da Companhia presentes à assembleia geral, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário: 
Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a modificação do objeto social da Companhia 
para “a participação, como acionista ou cotista, em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Segu-
ros Privados (SUSEP), e que adotem padrões de governança corporativa, na forma definida na legislação vigente”, com 
a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) o exame, a discussão e a aprovação do “Ins-
trumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral Participações II S.A. pela Austral Participa-
ções S.A.”, celebrado nesta data pelas administrações da Companhia e a da Austral Participações II S.A., sociedade 
por ações de capital fechado, com sede na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, inscri-
ta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 30.094.010/0001-02, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCER-
JA) sob o NIRE 33.3.0032669-3 (“Austral II”), o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condi-
ções da incorporação da Austral II pela Companhia (“Protocolo e Justificação”); (iii) a ratificação da nomeação da Ac-
count Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 
Av. Andrômeda, nº 885, 35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Regional 
de Contabilidade de São Paulo sob o nº 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o nº 96.513.015/0001-22 (“Empresa Ava-
liadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial contábil 
do acervo líquido da Austral II a ser incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (iv) o Laudo de Avaliação 
elaborado pela Empresa Avaliadora; (v) a incorporação da Austral II pela Companhia, nos termos e condições do Pro-
tocolo e Justificação (“Incorporação”); (vi) consignação de que a incorporação da Austral II não resultará em alteração 
do capital social da Companhia; e (vii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente assembleia geral. 5. Deliberações: Instalada a assem-
bleia geral nos termos da lei, após discussões e debates sobre as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a 
lavratura da ata na forma de sumário, contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o art. 
130, §1º, da Lei das S/A. 5.2. Aprovar a modificação do objeto social da Companhia para “a participação, como acionis-
ta ou cotista, em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e que 
adotem padrões de governança corporativa, na forma definida na legislação vigente”. Desta forma, o Art. 3º do Estatuto 
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 3. A Companhia tem por objeto a participa-
ção, como acionista ou cotista, em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), e que adotem padrões de governança corporativa, na forma definida na legislação vigente.” 5.2.1. Em razão 
da presente deliberação, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme texto 
constante no Anexo I desta ata, tendo sido sua publicação dispensada por aprovação dos acionistas. 5.3. Aprovar o 
Protocolo e Justificação, o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da Incorporação, 
e cujo instrumento particular passa a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo II. 5.4. Ratificar e aprovar a no-
meação e contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação, consoante o disposto no art. 
226 da Lei das S/A, na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do Laudo de Avaliação, o qual 
avalia o valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral II, composto pela totalidade dos elementos ativos e pas-
sivos escriturados, avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 5.4.1. Nos termos da legislação 
vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor 
mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Austral II ou da Companhia; (ii) não ter conflito 
de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, por 
parte dos controladores e administradores da Austral II ou da Companhia, qualquer tipo de limitação à realização dos 
trabalhos necessários. 5.4.2. Consignar que foi fixado o critério de avaliação do valor patrimonial contábil para a avalia-
ção do acervo líquido da Austral II a ser vertido para a Companhia, em decorrência da implementação da Incorporação. 
5.4.3. Consignar que foi adotada como data-base para avaliação contábil do acervo líquido da Austral II o dia 30/09/2021 
(“Data-Base”). 5.4.4. Consignar que o Laudo de Avaliação foi fundamentado no balanço patrimonial da Austral II levan-
tado em 30/09/2021. 5.5. Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, o qual constitui o Anexo 
7.3 do Protocolo e Justificação. 5.5.1. Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação, a Empresa Avaliadora concluiu, 
com base nos trabalhos efetuados, que o valor de R$ 447.006.389,29 representa, em todos os aspectos relevantes, o 
valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral II a ser incorporado pela Austral Participações (“Acervo Líquido 
Incorporado”). 5.6. Aprovar a Incorporação, nos exatos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação, com a 
consequente extinção da Austral II e versão do Acervo Líquido Incorporado para a Companhia. 5.6.1. Consignar que 
será vertida para a Companhia, a título universal e sem solução de continuidade, a totalidade dos elementos patrimo-
niais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Austral II, os quais serão transferidos para a Companhia nos ter-
mos do Protocolo e Justificação. 5.6.2. Tendo em vista a aprovação da Incorporação, a Companhia sucederá a Austral 
II, a título universal e sem solução de continuidade, em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, 
imunidades, ações, deveres, obrigações, sujeições, ônus, responsabilidades e exceções de titularidade da Austral II ora 
incorporados pela Companhia. 5.6.3. Consignar que a Companhia assumirá, absorverá e suportará integralmente as 
variações patrimoniais relativas ao patrimônio líquido da Austral II que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva 
realização da Incorporação, observado que tanto as variações patrimoniais positivas quanto as variações patrimoniais 
negativas que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da Incorporação serão reconhecidas no pa-
trimônio líquido da Companhia, conforme aplicável, nos termos do Protocolo e Justificação. 5.7. Consignar que a Incor-
poração não acarretará a alteração do capital social da Companhia, uma vez que a Companhia é titular, nesta data, das 
433.261.336 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Austral II, representativas de 100% do 
capital social da Austral II. 5.7.1. Consignar que a Incorporação será realizada sem relação de substituição das ações 
de emissão da Austral II, tendo em vista que (i) a Companhia é titular da totalidade das ações de emissão da Austral II, 
inexistindo acionistas não controladores que devem migrar para a Companhia; (ii) as ações de emissão da Austral II e 
de titularidade da Companhia serão extintas por conta da Incorporação; e (iii) a Incorporação não acarretará aumento 
de capital social nem emissão de novas ações na Companhia, nos termos descritos acima. 5.7.2. Ademais, os acionis-
tas aprovaram dispensar as avaliações dos patrimônios líquidos para fins da comparação da relação de substituição 
prevista no art. 264 da Lei das S/A, tendo em vista que (i) a Companhia é titular da totalidade das ações de emissão da 
Austral II, inexistindo acionistas não controladores que devem migrar para a Companhia; (ii) as ações de emissão da 
Austral II e de titularidade da Companhia serão extintas no ato da Incorporação; (iii) a Incorporação não acarretará au-
mento de capital social na Companhia; e (iv) a Incorporação não implicará emissão de novas ações pela Companhia. 
5.8. Por fim, autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações to-
madas acima, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros 
e averbações nos órgãos públicos e entes privados, bem como realizar todas as publicações que se façam neces-
sárias para tal fim. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, fo-
ram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o 
§1º do art. 130 da Lei das S/A, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 
Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente; Arthur Farme d’Amoed Neto – Secretário. Acionistas Presentes: 
Gilberto Sayão da Silva (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos), Alessandro Monteiro Morgado Horta (pp. Daniella 
Lugarinho Fischer Matos), Paulo Fernando Carvalho de Oliveira (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos), Bruno Au-
gusto Sacchi Zaremba, International Finance Corporation (IFC) (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos) e Vinci Capi-
tal Partners II A Fundo de Investimento em Participações (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos). RJ, 26/11/2021. 
Certifico que esta ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba 
- Presidente; Arthur Farme d'Amoed Neto - Secretário.

CVM alerta sobre atuação 
irregular no mercado 

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) fez um 

alerta nesta terça-feira ao 
mercado de capitais e ao 
público em geral sobre 
a atuação irregular da em-
presa Kiplar LTD. Segundo 
a Superintendência de Rela-
ções com o Mercado e In-
termediários (SMI), foram 
identificados indícios que 
Kiplar LTD buscava captar 
recursos de investidores re-
sidentes no Brasil para apli-
cações em valores mobiliá-
rios. Tal prática se dava por 
meio de sites e redes sociais 
da empresa.“A Kiplar LTD 
não detém autorização da 
CVM para intermediar va-
lores mobiliários”, disse a 
autarquia em nota.

Por meio do Ato Declara-
tório CVM 19.319, a autar-
quia determinou a imediata 
suspensão de veiculação de 
qualquer oferta pública de 
serviços de intermediação 
de valores mobiliários, de 
forma direta ou indireta, 
pelo fato de a empresa cita-
da não integrar o sistema de 
distribuição previsto no art. 
15 da Lei 6.385/76. Se não 
adotar a determinação da 

CVM, a empresa estará su-
jeita à multa diária no valor 
de R$ 1.000,00. 

“Caso seja investidor ou 
receba proposta de investi-
mento por parte da empre-
sa, entre em contato com a 
CVM por meio do Serviço 
de Atendimento ao Cida-
dão -SAC (https://www.
gov.br/cvm/pt-br/canais_
atendimento/consultas-
reclamacoes-denuncias), 
preferencialmente forne-
cendo detalhes da oferta e 
a identificação das pessoas 
envolvidas, a fim de que seja 
possível a pronta atuação da 
Autarquia no caso”, pediu a 
autarquia.

A CVM explicou que a 
emissão de stop order (sus-
pensão) é uma medida de 
natureza cautelar, com o 
objetivo de prevenir ou 
corrigir situações anor-
mais de mercado detec-
tadas pela autarquia. Por 
isso, não deve se confun-
dir com a penalização das 
pessoas indicadas. No ca-
so de infrações, a penali-
zação exige a conclusão de 
processo administrativo 
sancionador com decisão 
condenatória.

Petrobras informa  
sobre ativo de E&P  
na Bacia de Campos

Mais fontes renováveis  
na matriz energética

A Comissão de In-
fraestrutura (CI) 
aprovou nesta 

terça-feira um projeto de 
lei do Senado que insere a 
ampliação das fontes reno-
váveis na matriz energética 
nacional entre os objetivos 
de políticas públicas. Se não 
houver recurso ao Plenário, 
a matéria (PSL 712/2015 
seguirá para a Câmara dos 
Deputados.

O texto foi apresenta-
do em 2015 pelo então 
senador Cristovam Buar-
que e teve como relator 
o senador Lasier Martins 
(Podemos-RS). A maté-
ria modifica a Política 
Nacional sobre Mudança 
do Clima (Lei 12,.187, de 
2009).

O aumento da participa-
ção das fontes renováveis 
na oferta interna de ener-
gia deve se dar a partir de 
ações como: utilização de 
tecnologias de baixo im-
pacto de carbono, redução 
das emissões de combus-
tíveis fósseis, introdução 
competitiva de energias 
renováveis e maior efici-
ência energética.

Segundo a  Agência Sena-
do, o projeto original previa 
um incremento mínimo de 
60% das fontes renováveis 
na matriz brasileira até o 

ano de 2040. O relator, po-
rém, argumentou que essa 
meta seria excessivamente 
ousada.

“Elevar esse percentual 
já a 60%, como proposto 
no projeto, excede a capa-
cidade técnica e tecnológica 
do país de alcançar a meta e 
pode onerar a oferta interna 
de energia”, afirmou Lasier 
Martins.

Em vez de fixar uma 
meta, o relator delegou a 
atribuição à Empresa de 
Pesquisa Energética, estatal 
vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia e respon-
sável pela elaboração do 
Plano Nacional de Energia 
(PNE). O PNE mais re-
cente, publicado em 2013, 
contém análises até o ano 
de 2050.

Outro dispositivo do 
substitutivo insere na 
Política Nacional sobre 
Mudança do Clima uma 
definição técnica para o 
termo “oferta interna de 
energia”, que passa a ser 
entendia como a soma do 
consumo e das perdas no 
armazenamento, na trans-
formação e na distribui-
ção. O texto original trazia 
uma definição mais gené-
rica, que foi alterada para 
seguir o consenso interna-
cional sobre o termo.

A Petrobras, em 
continuidade ao 
comunicado divul-

gado em 22 de outubro de 
2021, informa o início da 
fase vinculante referente à 
venda integral de sua parti-
cipação (100%) no Campo 
de Catuá, pertencente ao 
Bloco Exploratório BC-60, 
localizado na Bacia de Cam-
pos, no Estado do Espírito 
Santo.  

A companhia informou 
que os potenciais compra-
dores habilitados para essa 
fase receberão carta-convite 
com instruções sobre o pro-
cesso de desinvestimento, 
incluindo orientações para a 
realização de due diligence 
e para o envio das propos-
tas vinculantes.

“Essa operação está ali-
nhada à estratégia de ges-
tão de portfólio e à melho-
ria de alocação do capital 
da companhia, visando à 
maximização de valor e 
maior retorno à sociedade. 
A Petrobras segue con-
centrando cada vez mais 
os seus recursos em ati-
vos em águas profundas e 
ultra-profundas, onde tem 
demonstrado grande dife-

rencial competitivo ao lon-
go dos anos, produzindo 
óleo de melhor qualidade 
e com menores emissões 
de gases de efeito estufa”, 
disse em nota a estatal.

Campo de Catuá

O Contrato de Conces-
são nº 48000.003560/97-
49 refere-se à concessão 
exploratória do Bloco BC-
60 adquirido na Rodada 
Zero da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 
Esse Contrato tem a Pe-
trobras como operadora, 
com 100% de participa-
ção, e engloba outros cam-
pos além do Campo de 
Catuá, que não farão parte 
do presente processo de 
cessão de direitos.

A área da concessão está 
situada em águas territo-
riais do Estado do Espírito 
Santo, a cerca de 128 km da 
costa, em lâmina d’água que 
varia entre 1.700 e 1.950 m.

Existem 4 poços perfu-
rados no Campo de Catuá, 
dos quais 3 constataram 
óleo leve em reservatórios 
carbonáticos.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração  

realizada em 10 de novembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 10 de novembro de 2021, às 18h00. A reunião 
foi realizada por meio de videoconferência, em conformidade com o 
disposto no Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social do Banco Modal S.A. 
(“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia 
em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia (“Conselheiros”). Composição da Mesa: Diniz Ferreira 
Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras Trimestrais referentes ao 3º Trimestre /21 (“3T2021”) em 
BRGAAP e IFRS do Banco Modal S.A. Deliberações: Após discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar 
o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras 
Trimestrais referentes ao 3º Trimestre/21 (“3T2021”) em BRGAAP e IFRS 
do Banco Modal S.A. conforme revisão realizada pelo Comitê de Auditoria 
da Companhia sem a apresentação de quaisquer ressalvas. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos assinada. Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira 
Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista 
da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes, 
Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres. 
Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de 
novembro de 2021. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Ivan 
Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 29/11/2021 sob o Número 
00004656560 - Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A. 
CNPJ Nº 13.912.675/0001-59 - NIRE 333.0029771-5 

Ata da AGE: (Lavrada sob forma de sumário, conforme facultado pelo Art. 130 
§1º da Lei 6.404/76). Dia, hora e local: Em 20/10/21, às 10h, em formato exclu-
sivamente digital conforme autorizado pelo Art. 124, §2°- A da Lei 6.404/76, por 
meio da plataforma Zoom. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Diogo 
Valle Bueno, que convidou a mim, Alexandre Rodrigues Tavares, para secreta-
riar a reunião. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. Convo-
cação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, confor-
me dispõe o §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Ordem do dia: (i) Aprovar a dissolu-
ção da Cia., nos termos do Art. 206, I, c, da Lei 6.404/76; (ii) Aprovar a liquidação 
da Cia. e a nomeação do liquidante, nos termos do Art. 208 da Lei 6.404/76, se 
aprovado o item anterior; (iii) Obrigar o liquidante a convocar assembleia geral 
a cada 6 meses para prestar contas dos atos e operações praticadas durante o 
período de liquidação, se aprovado os itens ateriores; (iv) Autorizar o liquidante 
a angariar os recursos necessários para satisfazer a cobertura do passivo da 
Cia., caso necessário, e se aprovados os itens anteriores; (v) Aprovar a extinção 
do Conselho de Administração e a destituição dos membros da Diretoria da Cia., 
se aprovados os itens anteriores; (vi) Declarar a conservação da personalidade 
jurídica da Cia. até o fim da liquidação, nos termos do Art. 207 da Lei 6.404/76 
e assegurar o direito de regresso em caso de execução individual de qualquer 
acionista, se aprovados os itens anteriores; (vii) Aprovar a nova denominação 
da Cia., nos termos do Art. 212 da Lei 6.404/76; e (viii) Autorizar a administração 
a proceder com todos os atos necessários para o cumprimento da dissolução, 
liquidação e extinção da Cia., se aprovados os itens anteriores. Deliberações 
conforme a ordem do dia: Dando início à AGE da Cia., os acionistas presen-
tes decidiram aprovar, por unanimidade de votos: 1) A dissolução da Cia., nos 
termos do Art. 206, I, c, da Lei 6.404/76, em razão de não considerarem conve-
niente a continuidade de suas atividades. 2) O início do processo de liquidação 
da Cia., em virtude da aprovação do item 1, acima, nos termos do Art. 208 da 
Lei 6.404/76, tendo sido nomeado como liquidante o Sr. Paulo Moreira de Sena, 
RG 53.441/O-9 CRC/RJ e CPF/MF 543.115.007-34, com endereço comercial 
na Av. Rio Branco, 134/16, CEP 20.040-921, RJ/RJ (“Liquidante”) o qual deverá 
observar os deveres dispostos no Art. 210 da Lei 6.404/76 para preservar o fiel 
cumprimento da liquidação ora aprovada, mediante assinatura do termo de pos-
se que compõe o Anexo I à presente ata. 3) Obrigar o Liquidante ora nomeado 
a, nos termos do Art. 213 da Lei 6.404/76, convocar a assembleia geral a cada 
6 meses para prestar contas dos atos e operações praticados no semestre, 
devendo o Liquidante apresentar nas assembleias gerais semestrais o relatório 
e o balanço referentes ao estado da liquidação. 4) Em razão da aprovação da 
dissolução da Cia., as acionistas aprovaram a extinção do Conselho de Admi-
nistração e a destituição dos membros da Diretoria, de modo que outorgam, na 
presente data, a mais ampla, irrevogável e irretratável quitação aos conselheiros 
e diretores ora destituídos, para nada mais reclamarem a qualquer tempo. Os 
termos de renúncia dos conselheiros e diretores compõem o Anexo II à presente 
ata. 5) A declaração de conservação da personalidade jurídica da Cia., nos ter-
mos do Art. 207 da Lei 6.404/76, até que se encerre por completo o processo de 
liquidação da Cia. 6) A adoção da denominação “BRF Biorefino de Lubrificantes 
S.A. – Em Liquidação” nos termos do Art. 212 da Lei 6.404/76 até que se en-
cerre por completo o processo de liquidação da Cia. 7) Autorizar o liquidante da 
Cia. a proceder com todos os atos necessários para o fiel cumprimento da dis-
solução e liquidação ora aprovados, bem como para convocar assembleia para 
que os acionistas aprovem as contas do liquidante e declararem a Cia. extinta 
ao final da liquidação, nos termos do Art. 219, I, da Lei 6.404/76. Encerramento, 
lavratura, aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como nin-
guém se manifestou, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada em 1 (uma) via. Certifico que 
a presente é cópia fiel e confere com a ata lavrada em livro próprio. Duque de 
Caxias, 20/10/21. Diogo Valle Bueno - Presidente da Mesa; Alexandre Rodri-
gues Tavares - Secretário. Acionistas: Alexandre Rodrigues Tavares - Petrobras 
Distribuidora S.A.; Diogo Valle Bueno - Luís Gustavo Poli - RRF Participações e 
Administração de Empresas S.A. Jucerja nº 4564624 em 28/10/21.

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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 14/11/21: Data, Local e Horário: Ao 14/11/21, 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 - Secretá-
ria. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da tota-
lidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre as seguintes propostas realizadas pela Diretoria: 
A submissão à aprovação da Assembleia Geral da: (i) alteração do arti-
go 31 do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir a possibilidade 
de que sejam levantados balanços semestrais, trimestrais e/ou em perío-
dos menores pela Companhia e com base neles declarar, por deliberação 
do Conselho de Administração, dividendos intermediários e intercalares 
ou juros sobre o capital próprio; e (ii) consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os 
membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos 
votos e sem ressalvas, submeter as seguintes propostas à aprovação da 
Assembleia Geral: (i) alteração do artigo 31 do Estatuto Social da Compa-
nhia, de modo a incluir a possibilidade de que sejam levantados balanços 
semestrais, trimestrais e/ou em períodos menores pela Companhia, e com 
base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, divi-
dendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio, o qual 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 31 - A Companhia po-
derá levantar balanços semestrais, trimestrais e/ou em períodos menores, 
podendo com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração, dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital 
próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital 
próprio previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório.”; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia em ra-
zão da alteração supracitada. 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. Maria-
no 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, 14/11/21. Carolina Assano Massocato 
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4655401 em 26/11/2021.

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr. Carlos Sergio dos Santos 
Saraiva - Juiz Titular da 43ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasno 
Braga, 115 Salas 319B CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 
3133-2991 e-mail: cap43vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, 
de nº 0434331-13.2015.8.19.0001, movida por CONDOMíNIO DO EDIFíCIO 
INFANTE DOM SANCHO MARTNHO, CNPJ 39.076.682/0001-51, sito à  
Av. Pasteur, 132, Botafogo, Rio de Janeiro em face de ESPÓLIO DE CESARIO 
PASQUALÉ, italiano, Carteira de Identidade W133539-R, exp. SE/DPMAF/
DPF, CPF 008.126.097-00, repres. pelo inventariante Franco Pérsia Cesário, 
CPF 343.490.067-53, residente e domiciliado na Rua Adolpho de Castro Filho, 
195, casa 2, Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro-RJ, objetivando sua 
INTIMAÇÃO para o pagamento deR$ 196.534,19 (fls. 247), no prazo de 15 
dias, sob pena de multa de 10% e a fixação de honorários advocatícios em 
igual percentual, como previsto no art. 523, § 1º, do CPC. Assim, pelo presente 
edital INTIMA o réu ESPÓLIO DE CESÁRIO PASQUALE rep/ p/ Inventariante 
FRANCO PÉRSIO CESÁRIO, e, SEUS HERDEIROS OU SUCESSORES E 
DEMAIS INTERESSADOS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para efetur o pagamento nos termos acima indicados, ficando cientes de que , 
permanecendo revel(éis), será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). 
Rio de Janeiro, 20/10/2021. Eu, Savio Pacheco de Medeiros - Analista Judiciário 
- Matr. 01/20812, digitei. E eu, Luiz Antonio de Andrade Soares - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23809, o subscrevo.

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de 30 (trinta dias), na forma abaixo. O Dr. Sandro Lucio Barbosa 
Pitassi, Juiz Titular da 37ª Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER 
aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
seu intermédio, INTIMA HILDA CASTIELO MARQUES (CPF 026.324.037-
15), na que se encontra em local incerto e não sabido nos autos do 
Procedimento Comum (Proc. 0091462-74.2016.8.19.0001), ora em fase 
de cumprimento de Sentença, tendo como exequente CONDOMINIO DO 
EDIFICIO SÃO CRISTOVÃO, para pagar, no prazo de 15 dias, a quantia 
de R$ 128.229,77 (cento e vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove reais 
e setenta e sete centavos (planilha datada de 14.12.2020), sob pena de 
multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, nos 
termos do art. 523 e seus parágrafos do CPC. Ciente de que este Juízo 
funciona na Avenida Erasmo Braga, nº 115, sala 317/A. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e fins de direito é expedido o presente edital que 
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, Comarca da Capital, aos 19.10.2021. Eu, Marisa Fernandes 
Cruz, mat. 80416, Substituta da Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as) Sandro Lucio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DOS FEIRANTES
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 34.268.193/0001-88
ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPAS

Pelo presente Edital de Divulgação de Chapas, faço saber que foi 
registrada a seguinte chapa concorrente às eleições no Sindicato do 
Comércio Varejista dos Feirantes do Município do Rio de Janeiro para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados junto ao Conselho 
de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio de Janeiro – Fecomércio-RJ a que está filiado, 
bem como seus suplentes, para mandato de 11 de março de 2022 a 
10 de março de 2026, conforme edital publicado no Jornal Monitor 
Mercantil, no dia 11 de novembro de 2021: DIRETORIA – Efetivos: 
Presidente: JOSÉ CARLOS CORRÊA; Secretário: MARLENE NEDER 
AMENDOEIRA; Tesoureiro: SERGIO MARQUES DA SILVA; Suplentes: 1º 
CAMILA NEVES CORREA RODRIGUES, 2º JOÃO LUIZ DE ANDRADE 
VITÓRIA. CONSELHO FISCAL – Efetivos: SALVADOR CHAVES MAIA, 
REINALDO DE ALMEIDA CORREIA, MARCOS PASCOAL PALERMO; 
Suplentes: 1º CARLOS EDUARDO NEVES CORRÊA, 2º LÚCIO 
AMARAL ANTÔNIO. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À 
FECOMÉRCIO-RJ – Efetivos: 1º JOSÉ CARLOS CORRÊA; 2º MARLENE 
NEDER AMENDOEIRA; Suplentes: 1º CARLOS EDUARDO NEVES 
CORRÊA; 2º MARCOS PASCOAL PALERMO. Rio de Janeiro, 01 de 
dezembro de 2021. A.) MARLENE NEDER AMENDOEIRA - Presidente.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciá-
rio”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures 
integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com 
esforços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
convoca os Debenturistas a se reunirem, para a Assembleia Geral de Deben-
turistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 
6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritu-
ra de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da 
plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no dia 07/12/21, às 
15h, sendo o acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilita-
dos nos termos deste edital, com voto proferido somente através da participação 
em AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar 
as estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) 
do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, 
que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de 
Janeiro - RJ (“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação 
Judicial da Emissora que tramita com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, peran-
te a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), 
assim como nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos 
Processo da Supervia e da RJ a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em 
representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da 
Emissão, que será disponibilizada aos investidores mediante solicitação 
ao Agente Fiduciário através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.
com.br (“Orientações do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, 
a interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, para manu-
tenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como as medidas 
adotadas até a data de deliberação da AGD pelo Agente Fiduciário no Processo 
da Supervia e na RJ, em estrito cumprimento do disposto nos arts. 11, inciso II e 
12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual disponibi-
lizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado 
também, em caso de dúvidas, na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguar-
do dos interesses dos Debenturistas nos autos da Impugnação de Crédito nº 
0246199-59.2021.8.19.0001 em trâmite perante a 6ª Vara Empresarial da Co-
marca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Impugnação de Crédito dos Deben-
turistas”), inclusive a manutenção da Impugnação de Crédito dos Debenturistas 
ainda que seja estabelecida pelo juízo a prova pericial e, assim sendo, definição 
da forma de aporte de recursos para tanto, a serem adotadas pelo Agente Fidu-
ciário, em representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor 
legal da Emissão, incluindo mas não se limitando, a interposição de todos os 
atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação dos in-
teresses dos Debenturistas, bem como atualização das medidas adotadas até a 
data de deliberação da AGD, em estrito cumprimento do disposto nos artigos 11, 
inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual dis-
ponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado 
também, em caso de dúvidas, na AGD; (iii) Aprovar, que o Agente Fiduciário 
vote pela não aceitação do Plano de Recuperação Judicial apresentado 
pela Emissora nos autos da RJ, em assembleia de credores da RJ (“AGC”), 
caso a mesma venha a ocorrer, sem que o Plano de Recuperação Judicial da 
Emissora a ser votado na AGC, tenha sido deliberado expressamente em sede 
de assembleia geral de Debenturistas da Emissão; (iv) Aprovar a estratégia de 
excussão das Garantias Reais, conforme orientação do assessor legal, a ser 
adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos Debenturistas; (v) Auto-
rização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, pratiquem 
todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão 
da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com 
a Instrução de CVM, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será realizada por meio 
da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado 
pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para 
contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação 
até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão aceitos como 
documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitali-
zada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconheci-
da, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digi-
talizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participan-
tes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalen-
te), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal 
do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do represen-
tante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respecti-
va procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrôni-
ca, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. 
RJ, 30/11/21. Pentágono S.A. DTVM.

INSTITUTO TÉCNICO DESPORTIVO ATITUDE
CNPJ 28.557.412/0001-46

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Instituto Técnico Desportivo Atitude, convoca todos
os membros, Diretores e sócios para a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, que se realizará no dia 05 de Janeiro de 2022, em sua
sede social na Avenida Presidente Vargas, 590 – sala 1302 – Centro
- Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20071-000 ás 20:00 (vinte horas) em primeira
convocação e às 20:30 (vinte horas e trinta minutos) em segunda
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 –
Aprovação das contas do exercício de 2021 e parecer do Conselho
Fiscal. 2 – Inclusão de Atividades. 3 – Assuntos Gerais.

Instituto Técnico Desportivo Atitude
Flavio Pereira Serra

Presidente

Votação da PEC dos Precatórios não foi simples
Texto foi alterado duas vezes

Após a trégua de 
segunda-feira (29), 
a última sessão de 

novembro foi de renova-
ção de temores. Primeiro 
com a possível resistência 
da nova variante da Co-
vid-19 às vacinas atual-
mente em uso, depois com 
a calibragem da política 
monetária dos EUA em 
meio ao processo inflacio-
nário. As observações são 
do economista Alexsandro 
Nishimura, head de conte-
údo e sócio da BRA. Ele 
destacou como temas mais 
importantes do dia, a vo-
tação da PEC dos Preca-
tórios na CCJ do Senado, 
divulgação dos dados de 
emprego e filiação de Jair 
Bolsonaro ao PL. Nishi-
mura fez alguns aponta-
mentos sobre cada tema 
citado.

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou, por 
16 votos a 10, a Proposta 

de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 23/2021, co-
nhecida como PEC dos 
Precatórios. A matéria foi 
encaminhada ao Plenário. 
Perguntado pela reporta-
gem do Monitor Mercantil 
como avaliava a decisão, o 
economista disse: “A vo-
tação na CCJ não foi tão 
simples, pois Fernando 
Bezerra, líder do governo 
e relator do texto, teve que 
mudar duas vezes o texto 
para conseguir maioria. 
Entre as mudanças, tirou 
do Teto os precários do 
Fundef ”, citou Nishimu-
ra.

Variante

Como é do conheci-
mento, a pandemia tem 
forte impacto no merca-
do financeiro mundial. O 
aparecimento da variante, 
Ômicron, na África do Sul, 
está balançando os índices 
mundiais. Nesta terça-feira, 

as bolsas europeias caíram 
com temor da nova cepa. 
No Brasil não foi diferente. 
O Ibovespa também caiu. 
Fechou em 101.915,45 pon-
tos, variou -0,87% em re-
lação ao dia anterior. “Aos 
100 mil pontos, o Iboves-
pa caiu em novembro pelo 
quinto mês consecutivo, 
sequência que não ocorria 
desde o primeiro semestre 
de 2013. Não bastavam os 
nossos problemas internos, 
o risco covid voltou ao ra-
dar e colocou o mundo em 
alerta novamente, com for-
te impacto sobre os ativos”, 
observou o economista.

“O CEO da farmacêu-
tica Moderna, Stéphane 
Bancel, disse que as vaci-
nas já existentes devem ter 
eficácia reduzida contra a 
nova cepa e alertou que as 
farmacêuticas podem le-
var alguns meses até pro-
duzirem um imunizante 
eficaz”, comentou Nishi-
mura.

EUA

Outro fato que mexeu com 
os mercados aconteceu nos 
EUA. “O presidente do Fed, 
Jerome Powell, tenta descobrir 
o melhor caminho para a po-
lítica monetária dos EUA em 
meio a um surto inflacionário 
muito maior do que as autori-
dades previam e que ameaça 
se tornar mais imprevisível de-
vido ao surgimento da Ômi-
cron”, relatou o economista. 
Powell comentou que a varian-
te poderia intensificar as in-
terrupções na cadeia de abas-
tecimento que alimentaram 
um aumento surpreendente 
na inflação este ano, enquan-
to potencialmente restringe a 
oferta de mão de obra. Powell 
disse que talvez seja adequado 
encerrar o tapering alguns me-
ses antes, confirmou que a no-
va variante é um risco fora das 
projeções do Federal Reserve e 
demonstrou expectativa-base 
de preços moderados ao lon-
go de 2022.

China: Controle de 
infrações no mercado  
de capitais do país

O primeiro-ministro 
da China, Li Ke-
qiang, assinou 

um decreto do Conselho 
de Estado divulgando um 
regulamento sobre novos 
métodos de aplicação da lei 
para indivíduos e empresas 
que infringem as leis no 
mercado de capitais do país. 
A notícia foi divulgada nes-
ta terça-feira. A Comissão 
Reguladora de Valores Mo-
biliários da China (CSRC) 
é o principal regulador do 
mercado de capitais do país.

A nova regulamentação, 
que entrará em vigor em 1º 
de janeiro de 2022, detalha 
novas medidas para os de-
partamentos governamentais 
de fiscalização no tratamento 
de pessoas físicas e jurídicas 
que infringem leis de títulos 
ou futuros, mas comprome-
tem-se a retificar comporta-
mentos ilegais, compensar 
os investidores por perdas e 
eliminar os efeitos negativos.

Os compromissos assumi-
dos pelos infratores devem 
ser aprovados pelos órgãos 
reguladores de valores mobi-
liários sob o Conselho de Es-
tado, estabelece o regulamen-
to, acrescentando que após a 
aprovação e implementação 
de tais compromissos, os 
órgãos de aplicação da lei 
encerrarão as investigações 
sobre os infratores.

Segundo a agência Xi-
nhua, o documento, em que 
também é mencionado o 
mecanismo de restrição de 
poder dos órgãos fiscali-
zadores, garantirá a imple-
mentação justa da aplicação 
da lei para pessoas físicas e 
jurídicas que violarem as leis 
de valores mobiliários ou de 
futuros, mas que cumpri-
rem os compromissos aci-
ma mencionados, além de 
proteger os direitos e inte-
resses legítimos dos investi-
dores e melhorar a eficiên-
cia da aplicação da lei.
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Contra 
a doença que

viralizou,
vacina.

Contra a 
desinformação 
que viralizou, 
jornalismo.

A ANJ premiou duas iniciativas que reforçaram 

a importância da cooperação jornalística e 

de seus profi ssionais no combate à pandemia. 

O Consórcio de Veículos de Imprensa, 

que reuniu e divulgou dados confi áveis depois 

que o governo federal começou a manipular 

e omitir informações sobre as consequências 

da Covid-19 no Brasil. E o Projeto Comprova, 

que faz a checagem de fatos como forma de 

combater a desinformação. Um reconhecimento 

que destaca as empresas jornalísticas e seus 

profi ssionais em um momento em que o jornalismo 

ganha relevância contra a manipulação dos 

fatos com objetivos autoritários e obscurantistas.

Consórcio de Veículos de Imprensa 
e Projeto Comprova. Vencedores do
Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2021
por seus trabalhos durante a pandemia.
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