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Governo federal gera menos 
empregos que o divulgado

O Ministério do Trabalho 
e Previdência do gover-
no Bolsonaro errou nos 

números divulgados, em janeiro 
deste ano, da geração de empre-
gos em 2020. A pasta teve que 
revisar os números do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged) e con-
cluiu que a geração de empregos 
apenas chegou quase na metade 
do divulgado. Pelas novas estatís-
ticas, foram abertas 75.883 vagas 
no ano passado, queda de 46,8% 
em relação ao dado anterior de 
142.690 vagas.

O indicador mede a diferen-
ça entre contratações e dispensas 
com carteira assinada. Inicialmen-
te, o Caged apontava que haviam 
ocorrido 15.166.221 admissões e 

15.023.531 desligamentos no ano 
passado. Com as revisões, o nú-
mero de contratações subiu 1,8%, 
para 15.361.234. As demissões au-
mentaram 2,2%, para 15.437.117.

Quando o número errado foi 
divulgado, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, que não apre-
sentou uma proposta sequer de 
geração de emprego e renda, co-
memorou.

“A grande notícia para nós é 
que, em um ano terrível em que 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
caiu 4,5%, nós criamos 142 mil 
novos empregos”, disse Guedes, 
que atribuiu o resultado positivo 
ao Benefício Emergencial para 
Preservação do Emprego e da 
Renda (BeM), criado para limitar 
as demissões durante a pandemia 

do novo coronavírus. O BeM pre-
via redução de jornadas e salários 
e suspensão dos contratos de tra-
balho.

Responsável pelo Caged desde 
a recriação da pasta, em julho, o 
Ministério do Trabalho e Previ-
dência atribuiu a redução do saldo 
ao envio de declarações fora do 
prazo, em meio ao início da pan-
demia de covid-19 e a adaptação 
para o novo modelo de declaração 
eletrônica.

Até 2019, as contratações e as 
demissões eram informadas ma-
nualmente. Em janeiro de 2020, o 
processo passou a ser realizado de 
forma eletrônica, por meio da Es-
crituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Traba-
lhistas (eSocial).

Ministério revisa dados e geração de empregos cai pela metade

Safra do milho e suspensão da carne 
para China puxam queda da balança

O crescimento das impor-
tações e a desaceleração 
das exportações de al-

guns produtos fizeram o superávit 
da balança comercial cair para o 
nível mais baixo em seis anos em 
outubro. No mês passado, o pa-
ís exportou US$ 2 bilhões a mais 
do que importou. Esse foi o pior 
resultado para o mês desde 2015, 
quando o superávit tinha atingido 
US$ 1,56 bilhão. Em relação a ou-
tubro do ano passado (resultado 
positivo de US$ 4,40 bilhões), a 
queda chega a 54,5% pelo critério 
da média diária. O saldo recuou, 
mesmo com as exportações totais 
batendo recorde. No mês passa-
do, as exportações somaram US$ 
22,52 bilhões, alta de 27,6% sobre 
outubro de 2020 pelo critério da 
média diária. As importações, no 
entanto, cresceram mais e totali-

zaram US$ 20,51 bilhões, alta de 
54,9% na mesma comparação.

Apesar da alta do preço das 
commodities, as exportações de-
saceleraram. No mês passado, o 
volume de mercadorias embarca-
das subiu apenas 0,7% em rela-
ção a outubro de 2020. Os pre-
ços subiram, em média, 26,3% na 
mesma comparação. Por causa da 
quebra na safra de milho, afetada 
pela seca e pelas geadas, as expor-
tações do produto caíram US$ 
442,6 milhões em julho na compa-
ração com o mesmo mês do ano 
passado. O mesmo ocorre com os 
açúcares e melaços, cuja exporta-
ção caiu US$ 324,1 milhões, tam-
bém afetado por quebra de safra.

A suspensão das compras de 
carne bovina pela China fez as 
vendas do produto cair US$ 265,8 
milhões em outubro em relação 

ao mesmo mês do ano passado. 
Apenas no segmento da agrope-
cuária, o volume de exportações 
caiu 12,8% na mesma compara-
ção, enquanto os preços subiram 
36,8%. Em relação aos produtos 
industrializados, caíram as vendas 
de aviões (menos US$ 205,3 mi-
lhões) e de automóveis de passa-
geiros (menos US$ 45,9 milhões). 
No caso dos veículos, a crise eco-
nômica na Argentina, principal 
compradora do Brasil, está afetan-
do as vendas externas.

Do lado das importações, as 
compras de combustíveis, de 
adubos e fertilizantes e de medi-
camentos apresentaram o maior 
crescimento. Com o resultado de 
outubro, a balança comercial acu-
mula superávit de US$ 58,57 bi-
lhões nos dez primeiros meses do 
ano. 

Rovena Rosa/ABr

Bolsonaro tenta 
minimizar  
maus-tratos 
contra a natureza

O governo Bolsonaro paralisou 
o Fundo da Amazônia que doou 
R$ 3,4 bilhões ao país para proje-
tos de desenvolvimento sustentá-
vel na região, reduziu em 93% os 
investimentos em estudos e elabo-
ração de projetos de mitigação e 
adaptação para mudanças climáti-
cas em seus três primeiros anos de 
gestão, segundo dados divulgados 
pela BBC News Brasil divulgados 
nesta quarta-feira, e viu o desma-
tamento na Amazônia ser o prin-
cipal responsável pela elevação de 
9,5% nos gases de efeito estufa 
verificada em 2020. Os dados são 
do Observatório do Clima. Para 
tentar minimizar a falta de empa-
tia com a preservação da natureza, 
o governo federal decidiu aplicar 
R$ 150 milhões do lucro da Cai-
xa em um programa que preten-
de plantar dez milhões de árvo-
res pelo país. Denominado Caixa 
Florestas, o projeto foi lançado 
em outubro e nesta semana foram 
anunciados os primeiros setores 
contemplados.

De acordo com o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, na apresentação so-
bre as ações ambientais do banco 
no estande brasileiro na Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas de 2021 
(COP-26), nesta quarta-feira, en-
tre os destinatários do dinheiro 
figuram programas selecionados 
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Regional para preservação 
de nascentes e mananciais. O pro-
jeto Nascente Viva, por exemplo, 
prevê o plantio de 450 mil árvores 
em 27 municípios da bacia do rio 
Verde Grande, em Minas Gerais, 
com o objetivo de recuperar 1,5 
mil nascentes.

Segundo Guimarães, o objetivo 
do programa de plantio de árvo-
res é proteger uma área total de 
3,5 milhões de hectares. Ele afir-
mou ainda que a principal linha de 
atuação da Caixa, o financiamento 
de casas populares, ajuda a preser-
var a natureza.

Caminhoneiros:  
Fux proíbe bloqueio  
de estradas

O Supremo Tribunal Federal 
(STF), através do ministro Luiz 
Fux, revogou, na tarde desta 
quarta-feira, decisão do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) que liberava o bloqueio 
de estradas por caminhoneiros 
grevistas. Fux atendeu pedido 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), que argumentava sobre o 
risco das obstruções acarretarem 
graves riscos e prejuízos econômi-
cos generalizados. Com o resulta-
do, a obstrução de vias voltam a 
ficar proibidas.

A decisão do TRF-1 ocorreu 
ainda na última terça-feira em 
contrapartida à proibição pedida 
pela Justiça Federal no último sá-
bado. Na decisão, assinada pela 
desembargadora federal Ângela 
Catão, no último sábado, 11 li-
minares atendendo a solicitação 
da Associação Brasileira de Con-
dutores de Veículos Automoto-
res (Abrava) foram derrubadas 
liberando os protestos em rodo-
vias nos estados do Amazonas, 
Bahia, Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Pará, Piauí, Roraima e 
Tocantins.

Quando as liminares foram 
derrubadas, cresceu a adesão 
dos caminhoneiros autôno-
mos à greve, que teve início no 
dia 1º de novembro. A greve é 
contra os abusivos aumentos 
de preços do óleo diesel, pelo 
fim da política de Preços de 
Paridade de Importação (PPI) 
da Petrobras e por direitos, co-
mo aumento do valor do frete 
e aposentadoria.

A orientação dos caminho-
neiros é a de que onde as limi-
nares ainda não foram derru-
badas, os caminhoneiros não 
circulem.

Arquivo/ABr
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e Pedro Augusto 
Pinho

Michel Foucault 
(1926–1984) , 
filósofo e fi-

lólogo francês, denomina 
arqueologia o modelo de 
estudo centrado nas “influ-
ências”, ao invés da vida, 
das experiências do autor. 
Conforme L’archéologie du 
savoir (Éditions Gallimard, 
Paris, 1969) os “discursos” 
surgem de um conjunto 
complexo de relações, tan-
to das formais discursivas 
quanto das institucionais, e 
não de acordo com as vi-
sões de mundo, comuns e 
inarticuladas, do escritor 
(criador?).

“Há efeitos de verdade 
que na sociedade ocidental, 
que se pode dizer na socie-
dade mundial, se produz a 
cada instante. Produz-se a 
verdade. Essas produções 
de verdade não podem ser 
dissociadas do poder e dos 
mecanismos de poder, por-
que esses mecanismos de 
poder tornam possíveis, 
induzem essas produções 
de verdades, e porque essas 
produções de verdade têm, 
elas próprias, efeitos de po-
der que nos atam, nos vin-
culam” (Michel Foucault, 
Dits et Écrits, Gallimard, Pa-
ris,1994, tradução livre).

Ao discorrermos sobre 
os direitos sociais, devemos 
começar perguntando que 
força ou que poder no-los 
impõe? Há uma dinâmica 
diferente dos direitos indi-
viduais, aqueles que devem 
representar uma identidade, 
individualidade, uma exclu-
sividade, à qual se restrin-
ge apenas como um ser da 
sociedade, daqueles outros 
estabelecidos para o con-
junto social, onde o cidadão 
é uma parte de um coletivo, 
de um conjunto.

Karl Larenz (1903–1993), 
professor de filosofia do di-
reito, questiona se a harmo-
nia das aspirações humanas 
poderia sofrer regulações. 
Ao que adicionamos: qual 
seria o princípio fundador 
dos direitos da sociedade 
sobre seus membros?

O professor alemão con-
sidera a participação, “em 
união com o princípio da 
igualdade, de importância 
extraordinária, elemento 

fundamental na construção 
(do direito) de um Estado” 
(Karl Larenz, Derecho Justo, 
Fundamentos de Etica Juridica, 
tradução para o espanhol 
do original alemão de 1985 
pelo professor Luis Díez-
-Picazo, Civitas Ediciones, 
Madrid, 2001).

Vê-se, então, que a parti-
cipação implica uma igual-
dade. Reside aí, portanto, 
ser a construção da cida-
dania paralela à construção 
da regulação da vida social. 
Ora, apenas em processos 
revolucionários se observa, 
na história, a simultaneida-
de da elaboração da norma 
jurídica com a total partici-
pação dos agentes sobre os 
quais ela incidirá.

Os freios, os amortece-
dores sociopolíticos, que se 
observam na dinâmica dos 
governos, são a condição de 
manter o poder sem con-
vulsões, ou sob um aceitá-
vel sistema opressor, de ma-
neira a acomodar as tensões 
sem prejuízo dos objetivos 
institucionais maiores.

Portanto, as pedagogias 
coloniais, as aberturas po-
líticas, as condescenden-
tes e tolerantes concessões 
econômicas, ao fim apenas 
evitam a mudança efetiva, 
participante em condições 
igualitárias, do povo na 
formação de seu Estado 
Nacional, que seria efetiva-
mente democrático.

Feitas estas ressalvas, 
buscaremos os conteúdos 
a serem garantidos, pois os 
processos, os procedimen-
tos, ainda que também aflo-
rem, vez por outra, fogem 
aqui do nosso escopo.

Leiamos alguns trechos 
de renomados juristas:

“A mais avançada, sofis-
ticada e requintada ordem 
jurídica que o gênio humano 
logre instituir para assegurar 
a distribuição de justiça a um 
povo, não será suficiente pa-
ra prevenir desordens, sur-
tos de violência e explosivas 
manifestações populares, se 
não estiver dotada dos ade-
quados meios democráticos 
que assegurem a abertura 
de permanentes, eficientes 
e suficientes canais de co-
municação institucionais 
de contrapoderes, aptos a 
conduzirem, pacificamen-
te, interesses, insatisfações, 
indagações, reivindicações 
e revoltas, que eclodem nas 

sociedades, junto aos órgãos 
de Estado que lhes deem 
respostas sem armas”, inicia 
o administrativista brasileiro 
Diogo de Figueiredo Mo-
reira Neto sua conferência, 
na Faculdade de Direito, da 
Universidade Nova de Lis-
boa, em 20 de outubro de 
2010, (Diogo Moreira Ne-
to, Novas Mutações Juspolíticas, 
Editora Fórum, Belo Hori-
zonte, 2016).

E, na mesma obra, Mo-
reira Neto dispõe: “Tor-
nou-se necessário transcen-
der a estreiteza funcional de 
dois esgotados paradigmas 
da modernidade: a exclusi-
vidade da produção do di-
reito atribuída ao Estado e 
o ‘dogma’ da tripartição dos 
poderes”. Esvaíam-se assim 
a criação da lei e o legisla-
tivo comprometido partida-
riamente, como obrigatória 
intermediação para legiti-
mação democrática.

Observe, o preclaro lei-
tor, a unicidade do poder, 
que vimos estabelecendo 
em artigos anteriores, e 
a participação direta, em 
todos os níveis da admi-
nistração pública, com os 
Conselhos Deliberativos, 
criadores e reformadores 
das normas impositivas, 
os novos instrumentos do 
exercício da democracia.

Completa este apanhado 
jurídico o conceito de sobe-
rania, trazido pelo juiz e fi-
lósofo do direito, o alemão 
Georg Jellinek (1851–1911) 
que encima todo escalona-
mento jurídico, como parte 
essencial do sistema legal.

Mas qual seria a norma 
suprema? Aproximamo-
-nos da ideia de Carl Sch-
mitt (1888–1985) da forma 
plebiscitária gerida pelo 
presidente ou o funcionário 
mais elevado responsável 
pelo Estado Nacional.

É oportuno transcrever 
trecho de “A polêmica tra-
vada entre Kelsen e Sch-
mitt sobre quem deve ser o 
Guardião da Constituição 
e a recepção dessas teorias 
pela Constituição Federal 
de 1988”, do mestrando em 
Direito Constitucional pelo 

Instituto de Direito Público 
de Brasília (IDP) Vinicius 
Xavier Ferreira, publicado 
no portal Âmbito Jurídico, 
em 1/10/2017:

“Dentro dessa visão é 
que se torna possível com-
preender a assertiva de 
Schmitt segundo a qual ‘[o] 
presidente do Reich encon-
tra-se no centro de todo 
um sistema de neutralidade 
e independência político-
-partidárias, construído so-
bre uma base plebiscitária’. 
Nessa concepção, todo o 
serviço público, e não só o 
judiciário, deve estar a ser-
viço de toda a população, 
e não de um parlamento 
fragmentado por diversas 
concepções ideológicas e 
políticas”.

E, ainda: “A Suprema 
Corte Americana não é um 
exemplo de guardião da 
constituição, mas antes se 
‘apresenta, na realidade, co-
mo guardiã de uma ordem 
social e econômica, a prin-
cípio não discutível, peran-
te o estado’. E prossegue 
afirmando que quando um 
tribunal julga determinado 
caso, seja ele administrativo 
ou penal, não está a guardar 
a constituição, senão deci-
dindo determinado caso li-
tigioso. Não se pode olvidar 
que o modelo de controle 
judicial de constitucionali-
dade americano é um mo-
delo difuso, segundo o qual 
qualquer juiz pode – e deve 
– afastar, no caso concreto, 
determinado ato normativo 
que contrarie a Constitui-
ção”. Sobre esta matéria, 
leia-se também do jurista 
gaúcho Lenio L. Streck, Ju-
risdição Constitucional e Decisão 
Jurídica, Revista dos Tribunais, 
SP, 2014, 4ªedição.

Concluindo esta polêmi-
ca sobre as bases para for-
mulação e estabelecimento 
do direito social, lembre-
mos o alerta do grande 
constitucionalista coimbrão 
José Joaquim Gomes Cano-
tilho, em Brancosos e Intercons-
titucionalidade, Itinerários dos 
discursos sobre a historicidade 
constitucional (Edições Alme-
dina, Coimbra, 2008, 2ª edi-
ção, revista):

“O referendo traria para 
o campo político militantes 
ativos em torno de proble-
mas concretos. Este tema 
merece, como é óbvio, in-
vestigações sociológicas 

cuidadosas. A ‘politização 
do concreto’ tão cara aos 
defensores da ‘democracia 
participativa’ parece estar 
longe de grande parte dos 
esquemas referendários. 
Começamos, precisamente, 
por um paradoxo – o refe-
rendo francês revela o ‘elei-
tor branco’ e o ‘abstencio-
nista’ como novos modelos 
de estar na política. Longe, 
portanto, de tornar-se mili-
tante. Longe das lógicas dos 
‘médicos sem fronteiras’, 
do ‘SOS-racismo’, dos ‘eco-
logistas profundos’. O ju-
deu português, marrano de 
Amsterdam, Bento de Espi-
nosa há muito nos acaute-
lou: ‘Os homens enganam-
-se quando se julgam livres.’ 
Têm consciência das suas 
ações, mas são ignorantes 
quanto às causas que as de-
terminam”.

Sem que haja uma or-
denação qualitativa, o pri-
meiro direito, dos direitos 
sociais, a ser exposto é o di-
reito político. O que se pre-
tende estar aí incluso?

Basicamente as condições 
participativas. Temos uma 
polêmica não concluída: 
participar é uma opção ou 
um dever. Na conceituação 
da cidadania, em 1995, co-
mo “paridade de partici-
pação”, Nancy Fraser abre 
a questão que resultará no 
importante N. Fraser e Axel 
Honneth, Redistribution or Re-
cognition? A political-philosophi-
cal Exchange (Verso, London, 
2003), propondo a perspec-
tiva dualista, que considera 
as categorias da redistribui-
ção e do reconhecimento 
como indispensáveis, porém 
mutuamente irredutíveis.

Outro direito social é 
o econômico. O jurista 
baiano Orlando Gomes 
(1909–1988) e o português 
João Antunes Varela (1919–
2005) publicaram, em 1977, 
Direito Econômico (Edições 
Saraiva, SP) que assim en-
tendiam: “Compreende as 
normas relativas às relações 
econômicas”, estejam em 
códigos ou leis especiais, 
e que digam respeito aos 
“contratos de compra e 
venda, de locação, de crédi-
to, de serviços e obras, aos 
negócios cambiários, às pa-
tentes de invenção, às socie-
dades mercantis, bem como 
aos direitos de propriedade 
e posse incidentes em bens 

de produção”. Sem demé-
rito para estes consagrados 
mestres, a enunciação do 
que constitui um domínio 
do direito, um conhecimen-
to intrinsecamente social, 
será sempre incompleto, 
senão impróprio e limitado 
no tempo.

Preferimos a citação de 
Friedrich Engels, encon-
trada no clássico trabalho 
do ministro Hermes Lima 
(1902–1978), Introdução à 
Ciência do Direito (Livraria 
Freitas Bastos Editora, RJ-
-SP, 1962, 12ª edição): “O 
direito não deve somente 
corresponder à situação eco-
nômica geral e ser sua ex-
pressão, mas, por igual, uma 
expressão sistemática dela, 
de modo que suas contradi-
ções internas não apareçam 
ostensivamente. A fim de lo-
grar esse objetivo, o reflexo 
fiel das relações econômicas 
dilui-se gradativamente. Isso 
é tanto mais exato quanto 
acontece raramente ser um 
código a expressão brutal, 
intransigente, autêntica, do 
domínio de uma classe, pois 
não seria tal coisa já de si 
mesma contrária à noção de 
direito?”.

Ainda pertencem ao di-
reito social aqueles relativos 
à assistência que o Estado 
deve prestar para a sadia 
existência dos cidadãos, à 
previdência, ao ensino e 
toda forma de proteção, 
incentivo e divulgação dos 
conhecimentos, em espe-
cial da cultura nacional, a 
comunicação de massa sem 
privilégios, e o intercâmbio 
informacional entre os ci-
dadãos e o Estado.

Cada uma dessas áreas 
do direito social, além das 
matérias substantivas, deve 
desenvolver seu processo, o 
mais simples e adequado às 
demandas populares, com 
sistema rápido, eficiente e 
seguro de julgamento.

A formulação desses di-
reitos deve se dar com a 
ampla participação direta 
da população, embora re-
conheçamos as restrições 
apontadas por Gomes Ca-
notilho. Mas suas supera-
ções são objeto de um dos 
direitos sociais: o político.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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Superações são 
objeto de um dos 
direitos sociais: o 

político
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Cidadania – garantia dos direitos sociais
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO –
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE RERRATIFICAÇÃO DA
AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
05/10/2019 – A Diretora Presidente da  COOPDESC RIO – COOPERATIVA
DE CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO,
registrada na JUCERJA sob o NIRE  33.4.0005589-6 e inscrita no CNPJ
sob o nº 28.519.458/0001-70, Sra. Vera Lucia Barroso de Moura, no
exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para participa-
rem da Assembleia Geral de Rerratificação a ser realizada no dia
16/11/2021, na nova sede da cooperativa à Rua Maria Freitas, 73,
Sala 301, Madureira, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21351-010, a fim de
tomarem ciência e deliberarem, sobre a rerratificação da Ata e
demais documentos que compuseram o processo de registro
da AGE com arquivamento na JUCERJA – Junta Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro sob o Nº. 4455815 em 16/09/52021. Em primei-
ra convocação às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do
total de seu quadro de cooperados; em segunda convocação às 09:00 h
com a presença mínima de metade mais um de seu quadro de cooperados,
e em terceira e última convocação às 10:00 h com a presença mínima de
10 (dez) cooperados. Na data da presente convocação a cooperati-
va possui no seu quadro social 20 (vinte) cooperados. A Ordem do
Dia da AGE de Rerratificação é a seguinte: 1) RERRATIFICAÇÃO de
erros materiais com a precisa identificação dos mesmos, e após ciência e
deliberação dos presentes consolidação da nova redação dos atos; 6)
Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 04 de novembro
de 2021 – Vera Lucia Barroso de Moura – Diretora Presidente

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL.
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do GEN - GRUPO 
EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os senhores Acionistas 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da companhia que 
realizar-se-á no dia 18 de novembro de 2021, quinta-feira, às 16:00h, POR MEIO 
DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) Ratificar a distribuição 
dos dividendos intermediários pagos sobre o balanço do primeiro semestre de 2021;  
2) Aprovar a proposição do Conselho de Administração para a distribuição de 
dividendos extraordinários; 3) Outros assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 
124, § 2º-A. da Lei n. 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de 
abril de 2020, a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço 
de ingresso dos acionistas sendo informado em até 8 (oito) dias de antecedência. 
Os acionistas que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus votos 
sobre os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e 
descrevê-los ao final da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar 
por procurador, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, 
deverão optar por acionista, administrador da companhia ou advogado para 
representá-los e que tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento 
de representação poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da 
realização da assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac M. 
Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF. 

Rio de Janeiro, 28/10/2021
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração

Plataforma traz recomendações  
para equilibrar finanças

A Federação Brasilei-
ra de Bancos (Fe-
braban) e o Banco 

Central do Brasil (BC) lan-
çaram nesta quarta-feira (3) 
a plataforma de educação 
financeira Meu Bolso em 
Dia (meubolsoemdia.com.
br). Desenvolvida em coo-
peração técnica com o BC 
e apoio dos bancos e inte-
grantes do Sistema Finan-
ceiro Nacional, a ferramen-
ta usa inteligência artificial 
para oferecer ao usuário 
recomendações personali-
zadas a seu perfil ou neces-
sidade financeira.

Segundo a Febraban, to-
do o conteúdo e trilhas de 
aprendizado foram criados 
por educadores e especia-
listas em finanças pesso-
ais e comportamento do 
consumidor e receberam 
contribuições de membros 
da Comissão de Cidadania 
Financeira da Federação. 
Os materiais disponíveis 
na plataforma em vários 
formatos abordam temas 
como planejamento finan-
ceiro, solução de dívidas, in-
vestimentos e relação com 
o dinheiro, em linguagem 
acessível a diferentes perfis 
da população e faixas etá-
rias.

“Ter cidadãos com 
maior consciência, infor-
mação e engajamento em 
torno de sua vida finan-
ceira tem efeitos positivos 
para todos os setores eco-
nômicos. Educação Finan-
ceira é estrutural para o 
país e essencial para que o 
cidadão progressivamente 
assuma o controle de suas 
finanças e melhore a sua 
saúde financeira. Também 
estamos falando de Ci-
dadania Financeira, parte 
inseparável de nosso com-
promisso com um sistema 
financeiro mais saudável, 
ético e eficiente”, diz Isaac 
Sidney, presidente da Fe-
braban. “Superar o desa-
fio de ampliar o acesso da 
população a esta impor-
tante ferramenta, que traz 
uma solução útil, efetiva 
e atrativa para o cidadão, 
tem sido nosso objetivo e 
motivação para investir na 
plataforma”, acrescenta.

Recursos interativos

Além de conteúdo in-
formativo, a plataforma 
tem recursos interativos, 
tarefas e simuladores, de 
modo que o usuário possa 
colocar em prática o con-

teúdo aprendido. Outra 
novidade é a utilização do 
Índice de Saúde Financei-
ra do Brasileiro (I-SFB), 
por meio do qual é possí-
vel fazer um diagnóstico 
individual para identificar 
vulnerabilidades e perso-
nalizar estratégias de so-
lução para reequilíbrio das 
finanças.

A implementação do 
I-SFB envolveu pesquisa 
sobre a vida financeira do 
brasileiro de todas as clas-
ses socioeconômicas, nas 
cinco regiões do país, e reu-
niu um grupo de 70 espe-
cialistas que estudaram os 
indicadores e estudos sobre 
o assunto.

Temas abordados: orça-
mento pessoal e familiar; 
poupança e investimento; 
uso do crédito; e planeja-
mento para o curto, médio 
e longo prazos

Metodologia

A cada etapa concluída 
ou aprendizado adquirido 
é acumulado um saldo em 
pontos virtuais que pode 
ser convertido em recom-
pensas. Assessoria financei-
ra, desconto ou melhores 
taxas em renegociação de 

dívidas ou, ainda, voucher 
de compras em lojas estão 
entre os incentivos ofere-
cidos pelos parceiros, que 
podem ser trocados a par-
tir de março de 2022, pelas 
instituições parceiras den-
tro da plataforma. Tais re-
compensas serão oferecidas 
pelos bancos associados à 
Febraban para estimular o 
engajamento e a utilização 
da plataforma.

A plataforma Meu Bolso 
em Dia é resultado de dois 
anos de trabalho, entre de-
senvolvimento e testes com 
quase 40 mil usuários. Pes-
quisas com o Índice de Saú-
de Financeira do Brasileiro 
(ISFB) da Febraban aponta-
ram que: 69,4% das pessoas 
empatam ou gastam mais 
do que ganham; 64,7% não 
têm segurança sobre o seu 
futuro financeiro; e as fi-
nanças são motivos de es-
tresse para mais de 58% das 
pessoas.

A mesma pesquisa in-
dicou que, independente-
mente de classe social, fai-
xa etária ou qualquer outra 
variável socioeconômica, há 
oportunidades e benefícios 
na promoção da educação 
financeira para todos os 
brasileiros.

Vale obtém verificação  
independente para a pegada de carbono

A Vale comunicou 
que a empresa 
Intertek - que faz 

teste, inspeção e certifica-
ção de produtos, com sede 
em Londres, na Inglaterra 
- concedeu verificação in-
dependente para a pegada 
de carbono referente ao 
níquel produzido na refi-
naria de Long Harbour, 
em Newfoundland, Cana-
dá. Com isso, o níquel de 
baixo carbono produzido 
pela Vale no Canada está 
preparado para potenciali-
zar a próxima geração de 
veículos elétricos a bate-
ria na América do Norte e 
Europa.

O níquel de Long Har-
bour apresentou uma pe-
gada de carbono de 4,4 
toneladas de CO2 equi-
valente por tonelada de 

níquel em 2020, último 
ano completo para o qual 
há dados disponíveis. Tal 
resultado se compara à 
média do Nickel Institute 
para o níquel da Classe 1, 
de 13 toneladas de CO2 
equivalente, e 45 toneladas 
para a Classe 2.

“A baixa pegada de car-
bono em Long Harbour 
posiciona muito bem a 
Vale no setor de veículos 
elétricos, na América do 
Norte e além”, afirma o 
vice-presidente executivo 
de Metais Básicos, Mark 
Travers.

“Esta verificação de-
monstra que estamos en-
tregando produtos de bai-
xo carbono, além do nosso 
comprometimento com a 
transparência e com uma 
gestão responsável das 

nossas emissões”, reforça 
a vice-presidente executiva 
de Sustentabilidade, Maria 
Luiza Paiva.

A pegada de carbono foi 
medida de acordo com o 
Product Life Cycle Accoun-
ting and Reporting Stan-
dard, do GHG Protocol, 
padrão utilizado mundial-
mente para quantificação e 
gerenciamento de emissões 
de gases de efeito estufa.

A Vale avalia a pegada de 
carbono usando o padrão 
cradle-to-gate (“do berço 
ao portão”), abrangendo 
as emissões de escopo 1 e 
2 geradas durante a minera-
ção, moagem e refino, assim 
como as emissões de esco-
po 3 da produção de insu-
mos.

O inventário de emissões 
de carbono da Vale também 

é verificado externamente. 
Em operação desde 2014, a 
refinaria de Long Harbour 
produz níquel usando hi-
drometalurgia em vez de 
pirometalurgia – ou seja, 
sem fundições ou chaminés. 
Isto proporciona menor 
emissão de gases de efeito 
estufa, redução de custos e 
maior recuperação de sub-
produtos valiosos, como o 
cobalto.

A Vale reafirmou que fa-
rá investimentos entre US$ 
4 bilhões e 6 bilhões para 
reduzir em 33% as emissões 
dos escopos 1 e 2 até 2030 
e também tem como meta 
reduzir em 15% as emissões 
líquidas de escopo 3 até 
2035. Tais iniciativas fazem 
parte do compromisso da 
empresa de se tornar carbo-
no neutra em 2050.

STF retoma trabalhos 
presenciais nas 
turmas e plenário

A partir desta quarta-
feira, o Supremo 
Tribunal Federal 

(STF) retomou gradual-
mente os trabalhos presen-
ciais. Os julgamentos nas 
turmas e no plenário, que 
até agora eram realizados 
virtualmente, voltarão a ser 
feitos presencialmente. O 
atendimento ao público ex-
terno também será retoma-
do.   Haverá exceções para 
os trabalhos presenciais.

As sessões de julga-
mento, tanto no plenário 
quanto nas turmas, pode-
rão ser realizadas virtual-
mente caso as respectivas 
presidências determinem 
ou algum ministro ale-
gue motivos pessoais pa-
ra não comparecer. Nas 
audiências públicas, o 
relator poderá determi-
nar se os trabalhos serão 
presenciais ou virtuais. 
O acesso ao plenário e às 
turmas do Supremo será 
liberado apenas aos minis-
tros, integrantes do Minis-
tério Público, advogados 
dos processos da pauta 
do dia e de servidores e 
colaboradores indispen-
sáveis ao funcionamento 
da sessão. O compareci-
mento do público nesses 
locais continuará vetado. 

As regras para o funcio-
namento do STF foram 
editadas na Resolução 
748/2021, assinada em 26 
de outubro pelo presiden-
te do Supremo, ministro 
Luiz Fux. Segundo a re-
solução, todos os frequen-
tadores do STF deverão 
apresentar o certificado 
de vacinação emitido pelo 
aplicativo Conecte-SUS, 
do Ministério da Saúde, 
usar máscaras de proteção 
facial e ter a temperatura 
medida. As obrigações va-
lem tanto para o público 
interno quanto externo do 
STF.

De acordo com a reso-
lução editada por Fux, a re-
tomada dos trabalhos pre-
senciais considera que 95% 
da força de trabalho, entre 
servidores e colaboradores, 
cumpriram o calendário vaci-
nal completo e que 59% das 
pessoas que trabalham dia-
riamente no STF são jovens, 
com idade entre 21 e 45 anos. 
O STF retorna aos trabalhos 
presenciais depois de um ano 
e oito meses. Na semana pas-
sada, a Câmara dos Deputa-
dos tinha voltado ao trabalho 
presencial, com a exigência 
de passaporte de vacinação 
para entrar nas dependências 
da Casa.

Lula sobe para 50% 
contra 32% de Bolsonaro

A nova pesquisa Ipes-
pe, que voltou a sere 
encomendada pela 

XP, divulgada nesta quarta-
feira, aponta que o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) se mantém à fren-
te nas intenções de votos das 
eleições de 2022 à Presidên-
cia. Ele venceria Bolsonaro 
por 50% a 32%, venceria 
Moro por 52% a 34%, ou 
seja 18 pontos e Doria por 
51% a 27%, 24 pontos per-
centuais de diferença. Tam-
bém entram no time dos per-
dedores  Ciro Gomes (PDT) 
e Eduardo Leite (PSDB).

Já o presidente Bolsona-
ro perde para Ciro Gomes e 
empata, dentro da margem 
de erro de 3,2 pontos per-
centuais, com os governa-
dores de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul, João Doria 
e Eduardo Leite, que dispu-
tam a indicação do PSDB.

No levantamento do pri-
meiro turno, foram conside-

rados também os senadores 
Rodrigo Pacheco (PSD), Si-
mone Tebet (MDB) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania), o 
ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta (DEM) e 
o apresentador José Luís Da-
tena, que anunciou sua saída 
do PSL para o PSD e dispu-
tará uma vaga para o Senado.

Quanto mais avança nas 
pesquisas Lula continua sen-
do alvo de ataques grotescos 
de seus opositores radicais, a 
ponto de levarem os advo-
gados do Partido dos Tra-
balhadores protocolarem na 
Justiça do Distrito Federal, na 
última segunda-feira (1), ação 
indenizatória por danos mo-
rais contra a Rádio e Televi-
são Record (Record TV), por 
ofensa à honra do partido, 
em uma série de matérias ca-
luniosas e injuriosas que vêm 
sendo divulgadas desde 9 de 
outubro no Jornal da Record 
e no programa Domingo Es-
petacular.
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Mural de Caravaggio  
em leilão milionário

Expetativa no mundo das artes, É que foi colocada à 
venda uma casa de férias, no centro de Roma, que 

tem a única pintura no teto conhecida de Caravaggio. A 
venda será feita através de leilão, em janeiro, e o preço 
inicial é de 471 milhões de euros.

O mural que foi encomendado pelo cardeal Frances-
co Maria Del Monte em 1597, percorre todo o teto de 
uma sala com 2.75 metros quadrados e representa três 
deuses – Júpiter, Neptuno e Plutão – em torno de um 
globo translúcido.

A maior parte da infraestrutura da Villa Ludovisi foi 
demolida no século XIX, restando apenas uma parte – a 
Villa Aurora. A Villa Ludovisi, datada do século XVI, é 
considerada “uma das maravilhas do mundo”, 

Villa Aurora fica muito perto da icónica Via Veneto, 
eternizada no filme ‘La Dolce Vita’, de Federico Fellini, 
e tem um jardim e várias garagens, cobrindo um total de 
2.800 metros quadrados.

As históricas Tochas Olímpicas 

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) está 
realizando leilão inusitado. São dez tochas olímpicas de 
2016. O leilão é para arrecadar recursos para o Fundo 
Municipal Para Atendimento dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. e os interessados, tanto no Brasil como 
no exterior, poderão dar lances até 18 de novembro. 
Preço Mínimo: R$15.500,00 de cada tocha Serão 15 dias 
de leilão online. 

 

Oferta de apto na  
Barra da Tijuca

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) está ofertan-
do em leilão o apartamento 1305 na Avenida Sernambe-
tiba, nº 5.550 Posição de duas frentes e área edificada de 
49m². Prédio de construção moderna, conhecido como 
“Condomínio Residencial Barra Royal Plaza”. Reves-
timento de pastilhas e granito, possui quinze andares 
e nove apartamentos por andar. Dotado de dois eleva-
dores sociais e um de serviço. Temi 2 pavimentos de 
garagem, com uma vaga por apartamento na escritura. 
Área de lazer composta por sauna seca e a vapor, sala 
de hidromassagem, sala de ginástica, piscina adulto e 
infantil, home theater e home office. Serviço de portaria 
24 horas. Pequeno parqueamento externo para carros 
de visitantes. Avaliação R$ 745.229,11.

Leilão em andamento.

Apartamento na  
Praia do Flamengo

Tereza Brame (brameleiloes.com.br) anuncia leilão do 
apartamento 703 na Praia do Flamengo, 100. O prédio 
tem 13 pavimentos, sendo doze com dois apartamentos 
por andar e cobertura com um imóvel. O apartamento, 
com 74 metros quadrados é constituído de sala, dois 
quartos, banheiro, cozinha e dependências de empre-
gada. Situa-se no sétimo andar, com vista para a Rua 
Corrêa Dutra. O prédio encontra-se em muito bom 
estado de conservação pelo tempo de uso, com pintu-
ra e estruturas elétrica e hidráulica em perfeito estado. 
Avaliação: R$ 900.000,00. Leilão aberto.

Pagamentos por aproximação 
cresceram 694% no segundo trimestre

Segundo a Associação 
Brasileira das Em-
presas de Cartões de 

Crédito e Serviços (Abecs), 
no segundo trimestre de 
2021 a movimentação dos 
pagamentos por aproxima-
ção somou R$ 34,4 bilhões, 
o que representa um cresci-
mento de 694%, em com-
paração ao mesmo perío-
do de 2020. A modalidade 
mais usada nas compras por 
aproximação foi o cartão de 
crédito, com R$ 19 bilhões, 
seguido pelo cartão de dé-
bito, com R$ 10,6 bilhões, e 
pelo cartão pré-pago, com 
R$ 4,8 bilhões.

No acumulado no pri-

meiro semestre do ano, fo-
ram movimentados R$ 53 
bilhões em compras por 
aproximação, crescimento 
de 540,7%, em compara-
ção com o primeiro se-
mestre de 2020. Por cate-
goria, o cartão de crédito 
registrou R$ 30,1 bilhões, 
o cartão de débito R$ 15,7 
bilhões e o cartão pré-pa-
go R$ 7,1 bilhões.

Além da praticidade 
e proteção, segundo a 
Abecs, outro fator deter-
minante para a expansão 
de compras com cartão 
equipado com a tecnolo-
gia Near Field Commu-
nication (NFC), que tira 

a necessidade de digitar a 
senha, foi o aumento do 
limite de transações sem a 
necessidade de digitar se-
nha. No fim de 2020, o te-
to para esse tipo de opera-
ção passou de R$ 100 para 
R$ 200. Dados da Abecs 
indicam que as transações 
com tecnologia NFC já re-
presentam 10% de todo o 
volume de compras com 
cartão de crédito. Em ju-
nho de 2021, foram 112 
milhões de transações, 
quantidade cerca de sete 
vezes maior do que os 16 
milhões em junho de 2020.

Já pesquisa realizada pe-
la Fundação Dom Cabral 

em parceria com a empre-
sa de transportes de valo-
res Brink’s apontou que 
somente 3,5% dos brasi-
leiros preferem usar o PIX 
para pagar contas ou fazer 
compras. O dinheiro físico 
ainda aparece em primeiro 
lugar, com 53,4%, seguido 
pelo o cartão de crédito 
(20%), cartão de débito 
(16,5%) e boleto bancário 
(4,6%). Só em seu primei-
ro mês de funcionamento, 
o PIX movimentou R$ 
83,4 bilhões em mais de 
90 milhões de transações, 
segundo dados do Banco 
Central, o que mostra seu 
potencial.

Black Friday: Smartphones  
são os produtos mais desejados

Finados tem menos 
acidentes e mortes nas 
rodovias federais

Estudo do Buscapé, 
assistente de com-
pras, apontou quais 

os produtos mais desejados 
pelo consumidor brasileiro 
para a Black Friday deste 
ano (que acontece no dia 
26 de novembro), avalian-
do a quantidade de bus-
cas e criação de alertas de 
preço entre os dias 1º e 25 

de outubro. Seguindo ten-
dências de anos anteriores, 
os smartphones lideram a 
lista de produtos mais pes-
quisados e alertas criados. 
Porém, há diferenças nos 
rankings de buscas e aler-
tas. O produto mais procu-
rado é o Samsung Galaxy 
S20, mas o que teve maior 
criação de alerta de preços 

é o Apple iPhone 11 64 
GB.

Outras categorias tam-
bém merecem destaque pe-
lo volume de procura e de 
alertas. O Buscapé identifi-
cou aumento significativo 
no interesse em produtos 
que ganharam espaço no 
varejo virtual nos últimos 
meses. Pneus e autopeças 

registraram aumento nas 
buscas e criação de alertas, 
assim como brinquedos, que 
continuam em alta mesmo 
depois do Dia das Crianças. 
Para este ano, a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC) tem a expectativa de 
movimentar R$ 3,34 bilhões 
em vendas em todo o país 
durante a Black Friday.

O feriado prolon-
gado de Finados 
deste ano regis-

trou 96 mortes em acidentes 
nas rodovias federais, uma 
queda de 5% sobre o resul-
tado do mesmo feriado em 
2020, quando foram contabi-
lizados 101 óbitos. O núme-
ro de feridos também caiu. 
Enquanto, em 2020, 1,29 mil 
pessoas saíram de acidentes 
nessa condição, neste ano, 
1,08 mil pessoas tiveram al-
gum ferimento decorrente 
de colisões em rodovias fe-
derais, uma redução de 16%. 
Os dados foram divulgados 
no balanço da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) sobre a 
Operação Finados deste ano. 
Foram computados dados 
desde sexta-feira esta terça-
-feira (2).

Foram contabilizados 
266 acidentes graves duran-
te o feriado, 11% a menos 
do que os 300 mapeados 
em 2020. No total, foram 
928 acidentes, contra 1,07 
mil no ano passado, uma 
queda de 14% na compa-
ração entre os períodos. Se-
gundo o coordenador-geral 
de Segurança Viária Substi-
tuto da Polícia Rodoviária 
Federal, Márcio Camargos, 
os números mostram resul-
tados menores neste ano, 
mas de forma diferenciada 
entre as mortes e os aciden-
tes. “Mesmo tendo redu-
ção no número de mortos, 

qualquer resultado aceitável 
seria zero mortos. A redu-
ção do número de aciden-
tes graves foi significativa. 
A redução de mortos não 
acompanhou o mesmo per-
centual de acidentes graves 
e feridos”, avaliou.

Durante o feriado de Fi-
nados, 184 mil veículos fo-
ram fiscalizados, acréscimo 
de 12% sobre o ano passa-
do. Foram emitidas 40,1 mil 
autuações. Deste total, 5,1 
mil foram relativas a ultra-
passagem, 2,4 mil tiveram 
como motivação a ausência 
do cinto de segurança pelo 
condutor e 1,5 mil a falta do 
cinto de segurança pelo pas-
sageiro. Das autuações, 839 
foram ocasionadas por mo-
toristas flagrados dirigindo 
após o consumo de alguma 
quantidade de álcool. Fo-
ram realizados 14 mil testes 
de alcoolemia. Do total de 
autuações, 114 resultaram 
em prisões por embriaguez.

A operação também se de-
dicou à fiscalização de crimes 
nas rodovias federais. A apre-
ensão de maconha caiu de 3,4 
mil quilos em 2020 para 2,7 
mil quilos em 2021 (-20%). 
A apreensão de cocaína tam-
bém sofreu decréscimo, de 
1,5 mil quilos para 488 quilos 
(-68%). Já as apreensões de 
armas e munições aumenta-
ram, respectivamente, de 25 
para 44 (76%) e de 428 para 
5,6 mil (1.218%). 

Consumo de bacalhau  
da Noruega cresce  
35% no Brasil

O ano de 2021 trou-
xe mudanças para 
a exportação de 

pescados e mariscos norue-
gueses para o Brasil e para 
outros países. O tema foi 
apresentado em webinar rea-
lizado pelo Conselho Norue-
guês da Pesca (CNP), orga-
nização pública subordinada 
ao Ministério do Comércio, 
Indústria e Pesca na Norue-
ga, que tem como objetivo o 
fortalecimento da reputação 
dos frutos do mar deste país.

O Brasil segue sendo um 
parceiro comercial de extre-
ma relevância para a Norue-
ga no setor de pescados. Até 
setembro deste ano, o país re-
cebeu a importação de cerca 
de 2.800 toneladas do autên-
tico Bacalhau da Noruega, 
o Gadus morhua, conside-
rado o mais nobre bacalhau 
do mundo, o que repre-
senta um aumento de 35% 
em relação ao ano anterior. 
O Saithe salgado seco da 
Noruega, um dos peixes sal-
gados secos mais comercia-
lizados por aqui, apresentou 
um aumento de 27% frente 
a 2020, o que representa um 
total de mais de 6.300 tone-
ladas exportadas pelo país 
nórdico para o mercado bra-
sileiro.

A alta do dólar segue ten-
do um forte impacto nas im-
portações brasileiras, assim 
como a pandemia da Co-
vid-19, que trouxe uma mu-

dança significativa nos hábi-
tos de consumo em geral. 
Para Øystein Valanes, diretor 
do CNP no Brasil, “a reaber-
tura de bares e restaurantes, 
assim como a flexibilização 
das restrições causadas pela 
pandemia contribuíram para 
o aumento das importações 
em relação ao ano anterior”.

Outro dado debatido no 
seminário foi o comporta-
mento do consumidor brasi-
leiro em relação aos pescados. 
Segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Fomento ao 
Pescado (Abrapes), a média 
de consumo de pescados no 
país representa o consumo 
mundial na década de 1960, 
cerca de 10kg/per capita por 
ano, enquanto o mundo con-
some em torno de 20kg/per 
capita por ano. Para 77% dos 
consumidores brasileiros, o 
preço do produto influencia 
na hora da compra.

O seminário foi acompa-
nhado por profissionais e 
executivos com atuação no 
segmento alimentos, incluin-
do importação, varejo e dis-
tribuição, e teve moderação 
de Øystein Valanes, diretor 
do CNP no Brasil, com a 
participação de Eivind Hes-
tvik Brækkan, analista do 
Conselho, Marianne Fosland 
Cônsul-Geral da Noruega no 
Brasil e Thamires Quinhões, 
diretora da Associação Brasi-
leira de Fomento ao Pescado 
(Abrapes). 
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FREKANS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 41.382.126/0001-55 - NIRE 33.3.0033737-7

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/10/21
1. Data, Hora e Local: No dia 19/10/21, às 12h, na sede da Cia., localizada na 
Rua Alcindo Guanabara, 25, Sl. 1804, Centro/RJ. 2. Presença: Acionista re-
presentando a totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no 
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Convocação e Publi-
cações: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no art. 124, 
§4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presen-
ça de acionista representando a totalidade do capital social da Cia.. 4. Mesa: 
Presidente: Marcelo Duarte, Secretário: Mary Chaves Tenório. 5. Ordem do 
Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão privada de debêntures conver-
síveis em ações ordinárias da Cia., da espécie quirografária e séria única. 6. 
Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem 
quaisquer ressalvas ou restrições a emissão privada, pela Cia., de debêntu-
res conversíveis em ações ordinárias da Cia., da espécie quirografária e em 
série única, com as seguintes características básicas: (a) destinação dos re-
cursos: os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados ao custeio 
das atividades da emissora e investimento em suas subsidiárias; (b) valor 
total da emissão: R$2.200.000,00; (c) quantidade de debêntures e número de 
séries: 220 debêntures, em série única; (d) valor nominal unitário: 
R$10.000,00; (e) data base da emissão: 20/10/21; (f) data de vencimento: 
20/10/26; (g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas 
ou certificados, conversíveis em ações ordinárias de emissão da Cia. desde 
que não amortizadas ou resgatadas até seu vencimento; (h) formas de subs-
crição e pagamento: as debêntures são subscritas e integralizadas pelo ICP 
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no 
Exterior nesta data, sendo certo que as debêntures que não forem subscritas 
pelo debenturista até a data de vencimento serão canceladas; (i) espécie: as 
debêntures serão da espécie quirografária; (j) remuneração das debêntures: 
as debêntures não farão jus a remuneração; (k) preço de subscrição: as de-
bêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitário; (l) local de paga-
mento: os pagamentos a que o debenturista fizer jus serão efetuados por 
meio de transferência eletrônica disponível - TED ou qualquer outra forma de 
transferência eletrônica de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
para a conta corrente informada pelo debenturista; (m) prorrogação de pra-
zos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigação até o primeiro dia útil subsequente, sem nenhum acrésci-
mo aos valores a serem pagos; (n) publicidade: todos os atos e decisões 
decorrentes da emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interes-
ses do debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de 
avisos, no DOERJ e na edição regional de jornal de grande circulação usual-
mente utilizado pela Cia. para as suas publicações, bem como por meio de 
notificações ao debenturista; (o) negociação: as debêntures não serão regis-
tradas para negociação em sistema organizado. A administração da Cia. está 
autorizada e instruída a prontamente tomar todas as providências para firmar, 
em conformidade com o estatuto social da Cia., os documentos e contratos 
necessários visando a efetiva implementação e formalização da operação de 
emissão de debêntures, incluindo a escritura de emissão das debêntures, 
nos termos do Anexo I a esta ata, respeitadas as condições básicas aprova-
das. As debêntures ora aprovadas e emitidas são totalmente subscritas neste 
ato por ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Inves-
timento no Exterior, nos termos do boletim de subscrição que integra a pre-
sente ata como Anexo II, no qual constam os termos para integralização das 
debêntures subscritas. Fica autorizada a administração da Cia. a tomar todas 
as medidas e assinar todos os documentos necessários à completa imple-
mentação das deliberações tratadas nesta assembleia, inclusive represen-
tando a Cia. perante repartições públicas para efetivação das inscrições e 
baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: 
Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos 
presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, 
após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os presentes. RJ, 19/10/21. 
Mesa: Marcelo Duarte - Presidente, Mary Chaves Tenório - Secretária. 
Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia Investimento no Exterior. Por: BRL Trust Investimentos Ltda.. 
Anexo I: Escritura de Debêntures: Instrumento Particular de Escritura 
da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Qui-
rografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Frekans Partici-
pações S.A. Por este Instrumento, de um lado: (i) Frekans Participações 
S.A., S.A., CNPJ/ME 41.382.126/0001-55, com sede na Rua Alcindo Guana-
bara, 25, sl. 1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JU-
CERJA sob o NIRE 33.3.0033737-7, neste ato representada nos termos de 
seu estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados (“Emis-
sora”); E, de outro lado, (ii) ICP - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento em partici-
pações inscrito no CNPJ/ME 16.734.970/0001-50, representado pela sua ad-
ministradora BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 
151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ/ME 23.025.053/0001-62 (“Debenturista”); A 
Emissora e o Debenturista são conjuntamente designados como “Partes” e, 
individualmente, como “Parte”. Considerando que, nesta data, foi aprovada 
a emissão de debêntures conversíveis pela Emissora (“Debêntures”), para 
subscrição e integralização pela Debenturista (a “Emissão”); Resolvem as 
Partes celebrar o presente “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão 
de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para Distribuição Privada da Frekans Participações S.A.” (“Escritura”), 
mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula I - Autorização: A 
presente Escritura é celebrada com base na deliberação da Assembleia Ge-
ral Extraordinária da Emissora realizada em 19/10/21, às 12h (“AGE da Emis-
sora”), nos termos do art. 59 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”). Cláusula II - Requisitos: A 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Priva-
da pela Emissora (“Emissão”) será feita com observância dos seguintes re-
quisitos: 2.1. Inscrição da Escritura: Esta Escritura e seus eventuais adita-
mentos serão arquivados na JUCERJA, de acordo com o disposto no inciso 
II e no § 3º, do art. 62, da Lei das S.A.. 2.2. Arquivamento e Publicação da Ata 
da AGE da Emissora: A ata da AGE da Emissora será arquivada na JUCER-
JA e publicada em até 30 dias contados da presente data, nos termos do in-
ciso I do art. 62 da Lei das S.A.. 2.3. Inexigibilidade de Registro na CVM: A 
Emissão não será objeto de registro perante a CVM, uma vez que constitui 
uma colocação privada, sem qualquer esforço de colocação perante investi-
dores. 2.4. Declaração: A Emissora declara que esta Escritura é válida e 
exequível contra a Emissora a partir da presente data, independentemente 
de qualquer outra formalidade. Cláusula III - Objeto Social da Emissora: A 
Emissora tem por objeto social a participação em outras sociedades como 
sócia, acionista ou quotista. Cláusula IV - Características da Emissão: A 
Emissão das Debêntures observará as seguintes condições e características: 
4.1. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio desta Emissão 
serão destinados ao custeio das atividades da Emissora e investimento em 
suas subsidiárias. 4.2. Número da 2ª Emissão de Debêntures: Esta Escritura 
constitui a 2ª emissão de debêntures da Emissora, sendo, portanto, a 2ª 
emissão privada de debêntures conversíveis. 4.3. Número de Série: A Emis-
são será realizada em série única. 4.4. Valor da Emissão: O montante desta 
Emissão será de R$2.200.000,00, em série única, na Data de Emissão, con-
forme definida na Cláusula 5.1.3.. 4.5. Colocação e Negociação: As Debêntu-
res serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de colocação 
perante investidores e sem a intervenção de entidades do sistema de distri-
buição de valores mobiliários. As Debêntures não serão negociadas em qual-
quer mercado regulamentado, sendo permitida, entretanto, a transferência 
privada livre de Debêntures pela Debenturista para sociedades afiliadas da 
Debenturista, que deverão aderir aos termos deste instrumento. Cláusula V 
- Características das Debêntures: 5.1. Características Básicas: 5.1.1. Valor 
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de 
R$10.000,00 (“Valor Nominal Unitário”) na Data de Emissão. 5.1.2. Quantida-
de total de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 220 Debêntures, em série 
única. 5.1.3. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de 
emissão das Debêntures será o dia 19/10/21 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Pra-
zo e Data do Vencimento das Debêntures: A data do vencimento das Debên-
tures será no dia 19/10/26, exceto se de outra forma acordado pelas Partes 
(“Data do Vencimento”). Na Data do Vencimento, as Debêntures poderão, a 
exclusivo critério do Debenturista, ser (i) convertidas em Ações (como defini-
do abaixo), nos termos da Cláusula 5.8; ou (ii) integralmente amortizadas. 
5.1.5. Forma e Certificado: As Debêntures serão emitidas sob a forma nomi-
nativa, nos termos da presente Escritura. Não serão emitidos certificados re-
presentativos das Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade de 
cada Debênture será comprovada pelo registro do nome do titular da Debên-
ture em questão no “Livro de Registro de Debêntures” da Emissora, a ser 
mantido em sua sede. A transferência das Debêntures opera-se por termo 
lavrado no “Livro de Transferência de Debêntures”, datado e assinado pelo 
cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. 5.1.6. Conver-
sibilidade: As Debêntures poderão ser convertidas em Ações, nos termos da 
Cláusula 5.8, a exclusivo critério do Debenturista. 5.1.7. Espécie: As Debên-
tures serão da espécie quirografária. 5.1.8. Subscrição e Integralização: 
5.1.8.1. Preço de Subscrição: O preço de subscrição e integralização das 
Debêntures será o Valor Nominal Unitário das Debêntures. 5.1.8.2. Prazo de 
Integralização e Forma de Pagamento: As Debêntures serão integralizadas 
nesta data, em parcela única, mediante transferência eletrônica de recursos, 
em moeda corrente nacional, para a conta bancária informada pela Emissora 
ao Debenturista nesta data. 5.1.8.3. Prazo de Subscrição e Forma de Subs-
crição: A subscrição da totalidade das Debêntures ocorre nesta data, nos 
termos da AGE da Emissora realizada na presente data (“Data de Subscri-
ção”), com a entrega de boletins de subscrição pelo Debenturista. O boletim 
de subscrição assinado pelo Debenturista comprovará a subscrição das De-
bêntures. As Debêntures que não forem subscritas até a Data do Vencimento 
serão automaticamente canceladas. 5.2. Remuneração das Debêntures: As 
Debêntures não farão jus a qualquer forma de remuneração, exceto pela atu-
alização monetária indicada na Cláusula 5.10 abaixo. 5.3. Publicidade: Todos 
os atos e decisões a serem tomadas decorrentes desta Emissão que, de 
qualquer forma, vierem a envolver interesses do Debenturista, deverão ser 
obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição 
regional de jornal de grande circulação usualmente utilizado pela Emissora 
para as suas publicações, bem como por meio de notificações ao Debenturis-
ta, de acordo com a Cláusula 10.1. 5.4. Pagamento: Caso as Debêntures não 
sejam convertidas em Ações na Data do Vencimento das Debêntures, tam-
pouco resgatadas antecipadamente ou amortizadas extraordinariamente, a 
totalidade das Debêntures deverá ser integralmente amortizada, pagando-se 
ao Debenturista o valor das Debêntures na Data do Vencimento das Debên-

tures. 5.5. Condições de Pagamento: Os pagamentos a que fizer jus o De-
benturista, nos termos desta Escritura, serão efetuados nas datas estabeleci-
das nesta Escritura, por Transferência Eletrônica Disponível - TED, ou por 
qualquer outra forma de transferência eletrônica de fundos, autorizada pelo 
Banco Central. 5.6. Vencimento em Finais de Semana ou Feriados: Todo 
vencimento relativo a qualquer evento de pagamento das Debêntures previs-
to nesta Escritura que ocorra aos sábados, domingos ou feriados nacionais, 
ou, ainda, feriados na cidade e/ou Estado do Rio de Janeiro, inclusive os 
bancários, será, para todos os fins e efeitos jurídicos, prorrogado para o pri-
meiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, in-
clusive. 5.7. Garantia: As Debêntures não contarão com garantias reais ou 
fidejussórias. 5.8. Condições de Conversão: 5.8.1. As Debêntures poderão 
ser convertidas em ações ordinárias de emissão da Emissora (“Ações”), de 
acordo com a Cláusula 5.8.3, conforme aplicável, nos termos e condições 
constantes desta Escritura (“Conversão”). 5.8.2. As Debêntures poderão ser 
total ou parcialmente convertidas em Ações ou amortizadas, a critério do De-
benturista na ocorrência dos seguintes eventos (i) na Data do Vencimento 
das Debêntures; (ii) na hipótese de declaração de Vencimento Antecipado, 
nos termos da Cláusula VI ou (iii) a qualquer tempo, mediante deliberação do 
Debenturista, por meio de uma comunicação por escrito à Emissora com 5 
Dias Úteis de antecedência (“Eventos de Conversão”). 5.8.3. Na ocorrência 
de qualquer um dos Eventos de Conversão estabelecidos na Cláusula 5.8.2, 
o número de Ações será calculado de acordo com a seguinte fórmula: Núme-
ro de Ações = Dívida/VPA, sendo que: Dívida = Valor Nominal Unitário das 
Debêntures a serem convertidas, devidamente atualizado; VPA = Valor patri-
monial por ação. O valor patrimonial por ação será calculado de acordo com 
a seguinte fórmula: Valor patrimonial por ação = PL/A, sendo que: PL = Patri-
mônio líquido da Emissora no mês imediatamente anterior à data da Conver-
são; A = Quantidade de ações em circulação de emissão da Emissora na 
data da Conversão. 5.8.4. Caso a Conversão resulte em número fracionário 
de ação, a parcela correspondente a tal fração será arredondada para o nú-
mero inteiro imediatamente anterior. 5.8.5. As Ações de emissão da Emisso-
ra resultantes da Conversão das Debêntures (i) terão as mesmas caracterís-
ticas e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutaria-
mente atribuídos atualmente e no futuro àquela espécie de ação de acordo 
com o Estatuto Social da Emissora; (ii) participarão dos resultados relativos 
ao exercício social então em curso que vierem a ser declaradas após a data 
em que tais Ações forem emitidas, inclusive dividendos e juros sobre capital 
próprio, pro rata temporis, com base no período de tempo compreendido en-
tre a data de Conversão e o término do exercício social em curso. 5.8.6. Caso 
o Debenturista opte pela Conversão, a Emissora obriga-se, de forma irrevo-
gável e irretratável, a tomar todas as providências necessárias para a emis-
são das Ações e para a inscrição e o registro dessas Ações em nome do 
Debenturista no seu Livro de Registro de Ações, de forma a assegurar os 
termos aqui constantes, aí sejam refletidos. 5.8.7. O aumento de capital da 
Emissora decorrente da Conversão das Ações, observada a forma estabele-
cida no inciso III, do art. 166, da Lei das S.A., e no Estatuto Social da Emis-
sora, será homologado até 60 dias e arquivado na JUCERJA no prazo de 30 
dias após a sua efetivação. 5.9. Resgate, Amortização e Aquisição Facultati-
va: As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente ou amortizadas 
extraordinariamente, no todo ou em parte, em dinheiro, pela Emissora. 5.10. 
Atualização Monetária: As Debêntures farão jus a atualização monetária pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ao ano, calculada 
sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, pagável na data de Conver-
são ou na Data do Vencimento das Debêntures. 5.11. Pré-pagamento: As 
Debêntures estarão sujeitas a pré-pagamento, a qualquer momento, pela 
Emissora. 5.12. Encargos Moratórios: No caso de um pagamento em mora 
com relação a qualquer valor devido ao Debenturista, o valor em mora devido 
pela Emissora estará, a partir da data do inadimplemento até o efetivo paga-
mento, sujeito a (i) multa convencional, irredutível e não-compensatória de 
2% sobre o montante devido e (ii) juros de mora de 1% ao mês, calculado 
sobre uma base pro-rata. Cláusula VI - Vencimento Antecipado: 6.1. Pode-
rão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as Debêntures, median-
te deliberação assinada pelo Debenturista, na ocorrência dos seguintes 
eventos (“Eventos de Vencimento Antecipado”): (i) descumprimento pela 
Emissora de qualquer obrigação prevista nesta Escritura, não sanado no pra-
zo de 30 dias contados do recebimento pela Emissora da notificação do De-
benturista, informando sobre o referido descumprimento; (ii) pedido de recu-
peração judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; ou (iii) declaração 
de falência, dissolução e liquidação da Emissora. 6.1.1. A Emissora deverá 
notificar o Debenturista no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência de 
um Evento de Vencimento Antecipado. 6.2. Para efeitos de entrega das noti-
ficações referidas nos itens da Cláusula 6.1, o Debenturista convocará uma 
AGD, nos termos da Cláusula 8.1.4, para resolver o descumprimento da 
Emissora e enviar uma notificação solicitando a remediação de tal descum-
primento no prazo de 30 dias. 6.3. Na ocorrência de qualquer Evento de 
Vencimento Antecipado indicado nos itens da Cláusula 6.1, a Emissora e o 
Debenturista convocarão uma AGD a ser realizada no prazo mínimo de 15 
dias contados da respectiva convocação para deliberar a declaração do ven-
cimento antecipado das Debêntures. 6.4. Na ocorrência de qualquer Evento 
de Vencimento Antecipado indicado nos itens da Cláusula 6.1, caso seja 
aprovada a declaração de vencimento antecipado de que trata a Cláusula 6.3 
pelo Debenturista todas as outras obrigações decorrentes das Debêntures 
deverão ser declaradas antecipadamente vencidas. Cláusula VII - Obriga-
ções: 7.1. Obrigações de Fazer: 7.1.1. Até a integral liquidação ou Conver-
são das Debêntures, observadas as demais obrigações previstas nesta Es-
critura e no Estatuto Social da Emissora, a Emissora obriga-se a: (i) cumprir, 
em todos os aspectos relevantes, todas as leis que sejam aplicáveis à Emis-
sora, seus ativos no curso normal de seus negócios ou necessários para as-
segurar continuamente a legalidade, validade e aplicabilidade desta Escritura 
e das Debêntures; (ii) a pedido do Debenturista, reunir-se com o Debenturista 
para discutir quaisquer questões relacionadas com as Debêntures ou com a 
presente Escritura; e (iii) fazer os seus melhores esforços para fornecer ao 
Debenturista, dentro de um período razoável de tempo, outros documentos 
ou informações que o Debenturista possa razoavelmente solicitar, por meio 
de uma comunicação por escrito. Cláusula VIII - Assembleia Geral do De-
benturista: 8.1. Convocação: 8.1.1. O Debenturista reunir-se-á, a qualquer 
tempo, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), de acordo com o 
disposto no artigo 71 da Lei das S.A., a fim de deliberar sobre quaisquer ma-
térias de interesse do Debenturista. 8.1.2. A AGD pode ser convocada pela 
Emissora e pelo Debenturista. 8.1.3. A convocação dar-se-á mediante anún-
cio publicado nos órgãos de imprensa, nos quais a Emissora efetua suas 
publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio 
de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das S.A., conforme 
aplicável, de outras regulamentações aplicáveis e desta Escritura e por carta 
registrada enviada para a Emissora e para o Debenturista. 8.1.4. As AGDs 
serão convocadas com antecedência mínima de 15 dias, em primeira convo-
cação e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 8 dias. 
8.1.5. Será considerada regular a AGD a que comparecer o Debenturista, 
independente de publicações e/ou avisos. 8.1.6. As deliberações tomadas 
pelo Debenturista, no âmbito de sua competência legal, observados os quó-
runs estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes pe-
rante a Emissora. 8.2. Instalação e Deliberação: 8.2.1. A AGD será instalada 
com o quórum previsto no art. 71, § 3º, da Lei das S.A.. 8.2.2. Exceto quando 
previsto de forma diferente na lei ou na presente Escritura, as matérias que 
se sujeitem à AGD relativas às Debêntures serão aprovadas pelo voto do 
Debenturista. 8.2.3. Nas resoluções da AGD, cada Debênture dará direito a 
um voto. O Debenturista poderá constituir mandatários, observadas as dispo-
sições dos §§ 1º e 2º, do art. 126, da Lei das S.A.. Cláusula IX - Declarações 
e Garantias: 9.1. Declarações e Garantias da Emissora: A Emissora declara 
e garante, na data da assinatura desta Escritura, que: (i) é sociedade por 
ações devidamente constituída, com existência válida e em situação regular 
segundo as leis da República Federativa do Brasil; (ii) está devidamente au-
torizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com todas as obrigações aqui 
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários ne-
cessários para tanto; (iii) esta Escritura e cada documento a ser entregue nos 
seus termos, constituirá obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, 
exequível de acordo com seus termos e condições; (iv) a celebração da Es-
critura e a colocação das Debêntures ao Debenturista não viola qualquer 
disposição legal, ou decisão, ainda que liminar, judicial, de forma que tal vio-
lação possa ter influência materialmente adversa sobre os interesses do De-
benturista. Cláusula X - Disposições Gerais: 10.1. Lei Aplicável: Esta Escri-
tura é regida pelas leis da República Federativa do Brasil. 10.2. Irrevogabili-
dade e Irretratabilidade; Independência: Esta Escritura é firmada em caráter 
irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de não preenchimento de qual-
quer dos requisitos relacionados na Cláusula II, obrigando as Partes por si e 
seus sucessores. Caso qualquer das disposições desta Escritura venha a ser 
julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições 
não afetadas. 10.3. Despesas: A Emissora arcará com os custos decorrentes 
da colocação privada das Debêntures, bem como os custos relativos de pu-
blicação dos atos necessários à Emissão. 10.4. Acordo Integral; Aditivos: 
Esta Escritura constitui a totalidade do acordo entre as Partes com relação ao 
assunto aqui tratado e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores 
entre as Partes no que diz respeito a este assunto, sejam escritos ou orais. A 
presente Escritura não poderá ser alterada, aditada ou modificada, exceto de 
comum acordo por escrito entre as Partes. 10.5. Cessão: Salvo disposição 
em contrário na presente Escritura, as Partes não poderão ceder ou transferir 
quaisquer direitos resultantes da presente Escritura, sem o consentimento 
prévio por escrito das outras Partes. 10.6. Foro: A Emissora e o Debenturista 
concordam que todas e quaisquer questões decorrentes da construção e in-
terpretação desta Escritura serão dirimidas pelo Foro da Comarca do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de quaisquer outros tribu-
nais, por mais privilegiados que sejam. 10.7. Assinatura Eletrônica: A Emis-
sora e o Debenturista reconhecem que este instrumento tem plena validade 
em formato eletrônico, sendo equiparado a documento físico para todos os 
efeitos legais, reconhecendo e declarando os signatários, à vista do disposto 
no § 2º do art. 10, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/01, que a assi-
natura deste instrumento em meio eletrônico por plataforma digital escolhida 
é suficiente para comprovar autoria e integridade do instrumento, e conferir-
-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse. E, por estarem assim 
justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura, na presença de 
2 testemunhas. RJ, 19/10/21. Frekans Participações S.A. ICP - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior 
- p. BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 27/10/21 sob o nº 
ED333007718000. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LEGIÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 34.061.028/0001-50

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. A Presidente da Legião 
Feminina de Educação e Combate ao Câncer (LFECC), no uso de suas 
atribuições, de acordo com alínea c, do art. 24, do Estatuto da LFECC, 
convoca as Associadas, para reunião em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 11 de novembro de 2021, às 14:00h, em primeira 
chamada, com a presença da maioria absoluta das Associadas votantes e, 
às 14:30h em segunda chamada, se realizando entre os presentes, para 
deliberar sobre a DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA ENTIDADE LFECC e, no 
caso, deliberar sobre o destino do patrimônio social.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2021.
Regina Coeli Rivero y Rivero - Presidente

EMPRESA 
CIDADÃ
Paulo Márcio de Mello
Professor da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
paulomm@paulomm.pro.br

COP26
Começou neste domingo (31 de outubro) a 26ª Confe-

rência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáti-
cas (COP-26), principal cúpula da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para debater as graves questões relacionadas 
ao clima. Para o Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, 
a cúpula é a derradeira chance de “virar a maré” do clima. O 
evento que ocorre em Glasgow vai até 12 de novembro.

Relatório divulgado em 9 de agosto pelo Painel Inter-
governamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) atestou 
pela primeira vez, sem deixar margem para dúvida, que os 
seres humanos são responsáveis pelo aquecimento global. 
Conforme o IPCC, a temperatura média da superfície da 
Terra subiu 1,09º C, entre 1850–1900 e a última década.

Desde a Rio92, a ONU reúne os principais países nas 
COPs, Conferência (no sentido de conferir) das Partes, 
quando compromissos com o meio ambiente são firmados e 
avaliados. A origem foi denominada de Cúpula da Terra. Ne-
la, firmou-se a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáti-
cas (UNCCC). Basicamente, firmou-se no Rio de Janeiro um 
quadro de compromissos de estabilização das concentrações 
de gases difusores do efeito estufa na atmosfera para evitar 
interferências danosas no equilíbrio climático.

O Tratado compreende 197 nações e vigora desde 1994. 
Nesta COP26 está prevista a participação de mais de 30 
mil negociadores, representando governos, Estados, em-
presas e sociedade civil. Prevista para se realizar em 2020, a 
COP26 foi adiada pela pandemia da Covid-19.

Anteriormente, em 2015, Paris sediou a COP21, quando 
firmou-se o compromisso de barrar o aquecimento global 
em até 2ºC.

Com informações da UN News.

Há dez anos na Coluna 
Empresa-Cidadã

(23/11/2011 – “Menor rendimento da maioria”)
Ninguém está 6% desempregado. Todos que perderam o 

emprego estão 100% desempregados.
Em agosto de 2011, o rendimento médio do trabalho 

principal recebido pela População Economicamente Ati-
va (PEA) das seis maiores regiões metropolitanas brasilei-
ras (Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre) foi R$ 1.629,42. Em relação ao mês 
anterior, esta cifra equivale a uma pequena elevação real de 
valor (0,5%). Em relação a agosto do ano anterior, a alta 
real é mais significativa (3,6%).

Em agosto, o rendimento médio da PEA branca foi de 
R$ 2.040,26, considerados todos os gêneros. Entre a PEA 
preta e parda, o rendimento médio foi de R$ 1.115, 55, con-
siderados igualmente ambos os sexos. Em relação a 2010, 
observa-se um aumento no rendimento médio do trabalho 
recebido pela PEA dos dois grupos de cor ou raça, consi-
derados ambos os sexos. A PEA branca experimentou um 
aumento de 2,4% (em relação a R$1.992,01, em agosto de 
2010) e a PEA preta e parda experimentou um acréscimo 
de 5,2% (em relação a R$1.060,85, em agosto de 2010).

Estes dados constam da 24ª edição do boletim Tempo em 
Curso, publicação eletrônica mensal sobre as desigualdades 
de cor ou raça e gênero no mercado de trabalho metro-
politano brasileiro (laeser.ie.ufrj.br/pdf/tempoemcurso), 
recentemente publicada pelo Laboratório de Análises Eco-
nômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Ra-
ciais da UFRJ (Laeser), coordenado pelo professor Marcelo 
Paixão. Esta publicação está baseada nos dados da Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) divulgados mensalmente pelo 
IBGE em seu portal (ibge.gov.br). A PME utiliza informa-
ções sobre o mercado de trabalho da população residente 
nas seis maiores regiões metropolitanas brasileiras.

O rendimento médio do trabalho, observados os gêne-
ros, revela que em agosto de 2011, o rendimento médio 
da PEA branca masculina foi de R$ 2.364,26 (contra R$ 
2337,84, em agosto de 2010), revelando um acréscimo de 
1,1%. O rendimento médio do trabalho da PEA masculina 
preta e parda foi de R$ 1.266,50 (contra R$ 1.197,85, em 
agosto de 2010), um acréscimo, mais expressivo, de 5,8%.

Quanto à PEA feminina, em agosto, as mulheres brancas 
obtiveram rendimento igual a R$ 1.586,94, em 2010, e de R$ 
1.661,57, em 2011. Experimentou, portanto, um crescimento 
de 4,7%. Já entre as trabalhadoras pretas e pardas, observa-se 
uma evolução do rendimento de R$ 887,09, em agosto de 2010, 
para R$ 920,18, em 2011, representando um acréscimo de 3,7%. 
Comparado com o mês de julho de 2011, o rendimento médio 
evoluiu em 2,4%, para o segmento da PEA feminina preta e 
parda e recuou em 0,5% para a PEA feminina branca.

Em agosto de 2011, a diferença de remuneração entre 
a PEA masculina foi de 86,7%, favorecendo os homens 
brancos em relação aos homens pretos e pardos. No mes-
mo período, a diferença de remuneração entre a PEA fe-
minina foi de 80,5%, a favor das mulheres brancas. Os dois 
hiatos, no entanto, diminuíram em relação ao ano anterior, 
quando a diferença entre os homens foi de 95,2% e, entre 
as mulheres, foi de 78,8%.
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YENI PARTICIPAÇÕES, GESTÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 41.383.756/0001-44 - NIRE 33.3.0033738-5 

Ata de AGE em 20/10/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 20/10/21, às 9:30h, 
na sede da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 
2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 
3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o 
disposto no Art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Cia. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary Chaves 
Tenório. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão privada 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária 
e séria única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, a acionista 
aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão privada, pela Cia., 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária 
e em série única, com as seguintes características básicas: a) destinação dos 
recursos: os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados ao cus-
teio das atividades da emissora e investimento em suas subsidiárias; b) valor 
total da emissão: R$2.200.000,00; c) quantidade de debêntures e número de 
sérias: 220 debêntures, em série única; d) valor nominal unitário: R$10.000,00; 
e) data base da emissão: 20/10/21; f) data de vencimento: 20/10/26; g) forma 
e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, não 
conversíveis; h) formas de subscrição e pagamento: as debêntures serão 
subscritas de forma privada pela Frekans Participações S.A. até a data de 
vencimento, e são integralizadas em até 30 dias, a contar da presente data, 
em uma ou mais parcelas, a critério do Debenturista, sendo certo que as de-
bêntures que não forem subscritas pelo debenturista até a data de vencimen-
to serão canceladas; (i) espécie: as debêntures serão da espécie quirografá-
ria; (j) remuneração das debêntures: as debêntures não farão jus a remune-
ração; (k) preço de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo seu valor 
nominal unitário; (l) local de pagamento: os pagamentos a que o debenturista 
fizer jus serão efetuados por meio de TED ou qualquer outra forma de trans-
ferência eletrônica de recursos autorizada pelo BACEN, para a conta corrente 
informada pelo debenturista; (m) prorrogação de prazos: considerar-se-ão 
prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 
primeiro dia útil subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem 
pagos; (n) publicidade: todos os atos e decisões decorrentes da emissão que, 
de qualquer forma, vierem a envolver interesses do debenturista, deverão ser 
obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição 
regional de jornal de grande circulação usualmente utilizado pela Cia. para as 
suas publicações, bem como por meio de notificações ao debenturista; (o) 
negociação: as debêntures não serão registradas para negociação em siste-
ma organizado. A administração da Cia. está autorizada e instruída a pronta-
mente tomar todas as providências para firmar, em conformidade com o esta-
tuto social da Cia., os documentos e contratos necessários visando a efetiva 
implementação e formalização da operação de emissão de debêntures, in-
cluindo a escritura de emissão das debêntures, nos termos do Anexo I a esta 
ata, respeitadas as condições básicas aprovadas. As debêntures, ora aprova-
das e emitidas, são, neste ato, totalmente subscritas pela Frekans Participa-
ções S.A. e serão integralizadas pelo debenturista nos termos do boletim de 
subscrição que integra a presente ata como Anexo II. Fica autorizada a ad-
ministração da Cia. a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos 
necessários à completa implementação das deliberações tratadas nesta as-
sembleia, inclusive representando a Cia. perante repartições públicas para 
efetivação das inscrições e baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e 
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de 
manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para 
a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os 
presentes. RJ, 20/10/21. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves 
Tenório - Secretária. Acionista Presente: Frekans Participações S.A. - 
Marcelo Duarte e Mary Chaves Tenório. Anexo I: Escritura de Debêntures: 
Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, para distribuição privada da Cia. Por este Instrumento, de um lado: 
(i) Yeni Participações, Gestão e Serviços S.A., S.A., CNPJ 41.383.756/0001-
44, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0033738-5, neste ato 
representada nos termos de seu estatuto social por seus representantes le-
gais abaixo assinados (“Emissora”); E, de outro lado, (ii) Frekans Participa-
ções S.A., S.A., CNPJ 41.382.126/0001-55, com sede na Rua Alcindo Gua-
nabara, 25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JU-
CERJA sob o NIRE 33.3.0033737-7, neste ato representada nos termos de 
seu estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados (“Deben-
turista”); A Emissora e o Debenturista são conjuntamente designados como 
“Partes” e, individualmente, como “Parte”. Considerando que, nesta data, foi 
aprovada a emissão de debêntures não conversíveis pela Emissora (“Debên-
tures”), para subscrição e integralização pelo Debenturista (a “Emissão”); Re-
solvem as Partes celebrar o presente “Instrumento Particular de Escritura da 
4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Cia. ” (“Escritu-
ra”), mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula I – Autorização: 
A presente Escritura é celebrada com base na deliberação da AGE da Emis-
sora realizada em 20/10/21, às 9:30h (“AGE da Emissora”), nos termos do 
Art. 59 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Cláusula II – Re-
quisitos: A 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada pela 
Emissora (“Emissão”) será feita com observância dos seguintes requisitos: 
2.1. Inscrição da Escritura: Esta Escritura e seus eventuais aditamentos serão 
arquivados na JUCERJA, de acordo com o disposto no inciso II e no §3º, do 
Art. 62, da Lei das S.A.. 2.2. Arquivamento e Publicação da Ata da AGE da 
Emissora: A ata da AGE da Emissora será arquivada na JUCERJA e publica-
da em até 30 dias contados da presente data, nos termos do inciso I do Art. 
62 da Lei das S.A.. 2.3. Inexigibilidade de Registro na CVM: A Emissão não 
será objeto de registro perante a CVM, uma vez que constitui uma colocação 
privada, sem qualquer esforço de colocação perante investidores. 2.4. Decla-
ração: A Emissora declara que esta Escritura é válida e exequível contra a 
Emissora a partir da presente data, independentemente de qualquer outra 
formalidade. Cláusula III – Objeto Social da Emissora: A Emissora tem por 
objeto social a) holding de instituições não-financeiras; b) outras sociedades 
de participação, exceto holdings; c) atividade de cobrança, amigáveis e extra-
judiciais e informações cadastrais; e d) serviço combinado de escritório e 
apoio administrativo. Cláusula IV – Características da Emissão: A Emissão 
das Debêntures observará as seguintes condições e características: 4.1. 
Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio desta Emissão serão 
destinados ao custeio das atividades da Emissora e investimento em suas 
subsidiárias. 4.2. Número da 4ª Emissão de Debêntures: Esta Escritura cons-
titui a 4ª emissão de debêntures da Emissora, sendo, portanto, a 4ª emissão 
privada de debêntures simples, não conversíveis em ações. 4.3. Número de 
Série: A Emissão será realizada em série única. 4.4. Valor da Emissão: O 
montante desta Emissão será de R$2.200.000,00, em série única, na Data de 
Emissão, conforme definida na Cláusula 5.1.3. 4.5. Colocação e Negociação: 
As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de 
colocação perante investidores e sem a intervenção de entidades do sistema 
de distribuição de valores mobiliários. As Debêntures não serão negociadas 
em qualquer mercado regulamentado, sendo permitida, entretanto, a transfe-
rência privada livre de Debêntures pelo Debenturista para sociedades afilia-
das do Debenturista, que deverão aderir aos termos deste instrumento. Cláu-
sula V – Características das Debêntures: 5.1. Características Básicas: 
5.1.1. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de 
R$10.000,00 (“Valor Nominal Unitário”) na Data de Emissão. 5.1.2. Quantida-
de total de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 220 Debêntures, em série 
única. 5.1.3. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de 
emissão das Debêntures será o dia 20/10/21 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Pra-
zo e Data do Vencimento das Debêntures: A data do vencimento das Debên-
tures será no dia 20/10/2026, exceto se de outra forma acordado pelas Partes 
(“Data do Vencimento”). Na Data do Vencimento, as Debêntures deverão ser 
integralmente amortizadas. 5.1.5. Forma e Certificado: As Debêntures serão 
emitidas sob a forma nominativa, nos termos da presente Escritura. Não se-
rão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins 
e efeitos, a titularidade de cada Debênture será comprovada pelo registro do 
nome do titular da Debênture em questão no “Livro de Registro de Debêntu-
res” da Emissora, a ser mantido em sua sede. A transferência das Debêntu-
res opera-se por termo lavrado no “Livro de Transferência de Debêntures”, 
datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos repre-
sentantes. 5.1.6. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária. 
5.1.6. Subscrição e Integralização: 5.1.7.1. Preço: Cada Debênture será inte-
gralizada pelo seu Valor Nominal Unitário, atualizado pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde a Data de Emissão e até a data 
da efetiva integralização. 5.1.7.2. Prazo de Integralização e Forma de Paga-
mento: As Debêntures serão integralizadas em até 30 dias contados da Data 
de Subscrição (definida abaixo), em uma ou mais parcelas, a critério do De-
benturista, mediante transferência eletrônica de recursos, em moeda corrente 
nacional, para a conta bancária informada pela Emissora ao Debenturista 
nesta data. 5.1.7.3. Prazo de Subscrição e Forma de Subscrição: A subscri-

ção das Debêntures ocorre nesta data, nos termos da AGE da Emissora rea-
lizada na presente data (“Data de Subscrição”), com a entrega de boletins de 
subscrição pelo Debenturista. O boletim de subscrição assinado pelo Deben-
turista comprovará a subscrição das Debêntures. Até a sua eventual subscri-
ção, as Debêntures permanecerão emitidas, em tesouraria. As Debêntures 
que não forem subscritas até a Data do Vencimento serão automaticamente 
canceladas. 5.2. Remuneração das Debêntures: As Debêntures não farão jus 
a qualquer forma de remuneração, exceto pela atualização monetária indica-
da na Cláusula 5.10 abaixo. 5.3. Publicidade: Todos os atos e decisões a 
serem tomadas decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a 
envolver interesses do Debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunica-
dos na forma de avisos, no DOERJ e na edição regional de jornal de grande 
circulação usualmente utilizado pela Emissora para as suas publicações, bem 
como por meio de notificações ao Debenturista, de acordo com a Cláusula 
10.1. 5.4. Pagamento: Caso as Debêntures não sejam resgatadas antecipa-
damente ou amortizadas extraordinariamente, a totalidade das Debêntures 
deverá ser integralmente amortizada, pagando-se ao Debenturista o valor 
das Debêntures na Data do Vencimento das Debêntures. 5.5. Condições de 
Pagamento: Os pagamentos a que fizer jus o Debenturista, nos termos desta 
Escritura, serão efetuados nas datas estabelecidas nesta Escritura, por 
Transferência Eletrônica Disponível – TED, ou por qualquer outra forma de 
transferência eletrônica de fundos, autorizada pelo Banco Central. 5.6. Venci-
mento em Finais de Semana ou Feriados: Todo vencimento relativo a qual-
quer evento de pagamento das Debêntures previsto nesta Escritura que ocor-
ra aos sábados, domingos ou feriados nacionais, ou, ainda, feriados na cida-
de e/ou Estado do RJ, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efei-
tos jurídicos, prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encar-
gos calculados até essa data, inclusive. 5.7. Garantia: As Debêntures não 
contarão com garantias reais ou fidejussórias. 5.8. Resgate, Amortização e 
Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser resgatadas antecipada-
mente ou amortizadas extraordinariamente, no todo ou em parte, em dinheiro, 
pela Emissora. 5.9. Atualização Monetária: As Debêntures farão jus a atuali-
zação monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA ao ano, calculada sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures desde 
a Data de Emissão e até a data do efetivo pagamento, pagável na Data do 
Vencimento das Debêntures. 5.11. Pré-pagamento: As Debêntures estarão 
sujeitas a pré-pagamento, a qualquer momento, pela Emissora. 5.12. Encar-
gos Moratórios: No caso de um pagamento em mora com relação a qualquer 
valor devido ao Debenturista, o valor em mora devido pela Emissora estará, 
a partir da data do inadimplemento até o efetivo pagamento, sujeito a (i) mul-
ta convencional, irredutível e não-compensatória de 2% sobre o montante 
devido e (ii) juros de mora de 1% ao mês, calculado sobre uma base pro-rata. 
Cláusula VI – Vencimento Antecipado: 6.1. Poderão ser declaradas anteci-
padamente vencidas todas as Debêntures, mediante deliberação assinada 
pelo Debenturista, na ocorrência dos seguintes eventos (“Eventos de Venci-
mento Antecipado”): (i) descumprimento pela Emissora de qualquer obriga-
ção prevista nesta Escritura, não sanado no prazo de 30 dias contados do 
recebimento pela Emissora da notificação do Debenturista, informando sobre 
o referido descumprimento; (ii) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial 
formulado pela Emissora; ou (iii) declaração de falência, dissolução e liquida-
ção da Emissora. 6.1.1. A Emissora deverá notificar o Debenturista no prazo 
de 10 dias a contar da data da ocorrência de um Evento de Vencimento An-
tecipado. 6.2. Para efeitos de entrega das notificações referidas nos itens da 
Cláusula 6.1, o Debenturista convocará uma AGD, nos termos da Cláusula 
8.1.4, para resolver o descumprimento da Emissora e enviar uma notificação 
solicitando a remediação de tal descumprimento no prazo de 30 dias. 6.3. Na 
ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado indicado nos itens 
da Cláusula 6.1, a Emissora e o Debenturista convocarão uma AGD a ser 
realizada no prazo mínimo de 15 dias contados da respectiva convocação 
para deliberar a declaração do vencimento antecipado das Debêntures. 6.4. 
Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado indicado nos 
itens da Cláusula 6.1, caso seja aprovada a declaração de vencimento ante-
cipado de que trata a Cláusula 6.3 pelo Debenturista todas as outras obriga-
ções decorrentes das Debêntures deverão ser declaradas antecipadamente 
vencidas. Cláusula VII – Obrigações: 7.1. Obrigações de Fazer: 7.1.1. Até a 
integral liquidação das Debêntures, observadas as demais obrigações previs-
tas nesta Escritura e no Estatuto Social da Emissora, a Emissora obriga-se a: 
(i) cumprir, em todos os aspectos relevantes, todas as leis que sejam aplicá-
veis à Emissora, seus ativos no curso normal de seus negócios ou necessá-
rios para assegurar continuamente a legalidade, validade e aplicabilidade 
desta Escritura e das Debêntures; (ii) a pedido do Debenturista, reunir-se com 
o Debenturista para discutir quaisquer questões relacionadas com as Debên-
tures ou com a presente Escritura; e (iii) fazer os seus melhores esforços para 
fornecer ao Debenturista, dentro de um período razoável de tempo, outros 
documentos ou informações que o Debenturista possa razoavelmente solici-
tar, por meio de uma comunicação por escrito. Cláusula VIII – Assembleia 
Geral do Debenturista: 8.1. Convocação: 8.1.1. O Debenturista reunir-se-á, 
a qualquer tempo, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), de acordo 
com o disposto no Art. 71 da Lei das S.A., a fim de deliberar sobre quaisquer 
matérias de interesse do Debenturista. 8.1.2. A AGD pode ser convocada 
pela Emissora e pelo Debenturista. 8.1.3. A convocação dar-se-á mediante 
anúncio publicado nos órgãos de imprensa, nos quais a Emissora efetua suas 
publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio 
de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das S.A., conforme 
aplicável, de outras regulamentações aplicáveis e desta Escritura e por carta 
registrada enviada para a Emissora e para o Debenturista. 8.1.4. As AGDs 
serão convocadas com antecedência mínima de 15 dias, em primeira convo-
cação e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 8 dias. 
8.1.5. Será considerada regular a AGD a que comparecer o Debenturista, in-
dependente de publicações e/ou avisos. 8.1.6. As deliberações tomadas pelo 
Debenturista, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns 
estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a 
Emissora. 8.2. Instalação e Deliberação: 8.2.1. A AGD será instalada com o 
quórum previsto no Art. 71, §3º, da Lei das S.A.. 8.2.2. Exceto quando previs-
to de forma diferente na lei ou na presente Escritura, as matérias que se su-
jeitem à AGD relativas às Debêntures serão aprovadas pelo voto do Deben-
turista. 8.2.3. Nas resoluções da AGD, cada Debênture dará direito a um voto. 
O Debenturista poderá constituir mandatários, observadas as disposições 
dos §1º e 2º, do Art. 126, da Lei das S.A.. Cláusula IX – Declarações e Ga-
rantias: 9.1. Declarações e Garantias da Emissora: A Emissora declara e 
garante, na data da assinatura desta Escritura, que: (i) é S.A. devidamente 
constituída, com existência válida e em situação regular segundo as leis da 
República Federativa do Brasil; (ii) está devidamente autorizada a celebrar 
esta Escritura e a cumprir com todas as obrigações aqui previstas, tendo sido 
satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; (iii) 
esta Escritura e cada documento a ser entregue nos seus termos, constituirá 
obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, exequível de acordo com 
seus termos e condições; (iv) a celebração da Escritura e a colocação das 
Debêntures ao Debenturista não viola qualquer disposição legal, ou decisão, 
ainda que liminar, judicial, de forma que tal violação possa ter influência ma-
terialmente adversa sobre os interesses do Debenturista. Cláusula X – Dis-
posições Gerais: 10.1. Lei Aplicável: Esta Escritura é regida pelas leis da 
República Federativa do Brasil. 10.2. Irrevogabilidade e Irretratabilidade; In-
dependência: Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, 
salvo na hipótese de não preenchimento de qualquer dos requisitos relacio-
nados na Cláusula II, obrigando as Partes por si e seus sucessores. Caso 
qualquer das disposições desta Escritura venha a ser julgada ilegal, inválida 
ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas. 10.3. 
Despesas: A Emissora arcará com os custos decorrentes da colocação priva-
da das Debêntures, bem como os custos relativos de publicação dos atos 
necessários à Emissão. 10.4. Acordo Integral; Aditivos: Esta Escritura consti-
tui a totalidade do acordo entre as Partes com relação ao assunto aqui tratado 
e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes no 
que diz respeito a este assunto, sejam escritos ou orais. A presente Escritura 
não poderá ser alterada, aditada ou modificada, exceto de comum acordo por 
escrito entre as Partes. 10.5. Cessão: Salvo disposição em contrário na pre-
sente Escritura, as Partes não poderão ceder ou transferir quaisquer direitos 
resultantes da presente Escritura, sem o consentimento prévio por escrito das 
outras Partes. 10.6. Foro: A Emissora e o Debenturista concordam que todas 
e quaisquer questões decorrentes da construção e interpretação desta Escri-
tura serão dirimidas pelo Foro da Comarca do RJ, Estado do RJ, com exclu-
são de quaisquer outros tribunais, por mais privilegiados que sejam. 10.7. 
Assinatura Eletrônica: A Emissora e o Debenturista reconhecem que este 
instrumento tem plena validade em formato eletrônico, sendo equiparado a 
documento físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando os 
signatários, à vista do disposto no §2º do Art. 10, da MP 2.200-2, de 24/08/01, 
que a assinatura deste instrumento em meio eletrônico por plataforma digital 
escolhida é suficiente para comprovar autoria e integridade do instrumento, e 
conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse. E, por esta-
rem assim justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura, na 
presença de 2 testemunhas. RJ, 20/10/21. Yeni Participações, Gestão e 
Serviços S.A.; Frekans Participações S.A. Jucerja em 27/10/21 sob o nº 
ED333007702000. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Comunicado sobre países com risco ao sistema financeiro

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) divulga o 

Informe CVM 04/21: Co-
municação GAFI/FATF, 
que trata da comunicação 
do Grupo de Ação Finan-
ceira contra Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamen-
to do Terrorismo a respeito 
de países e jurisdições que 
estão sujeitos a um monito-
ramento intensificado por 
conta de suas deficiências 
estratégicas na prevenção 
desse tipo de crime.

O comunicado é referen-
te à reunião plenária ocorri-

da em outubro de 2021 e foi 
traduzido no site do Conse-
lho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (COAF), 
podendo ser acessado pe-
lo link: https://www.gov.
br/coaf/pt-br/assuntos/
informacoes-as-pessoas-
-obrigadas/avisos-e-aler-
tas/comunicados-do-gafi/
comunicados-divulgados-
-pelo-gafi-ao-final-da-3a-
- r e un i a o - p l e n a r i a -d o -
-ano-32-outubro-de-2021.

Foi publicada uma atuali-
zação acerca dos países de al-
to risco sujeitos ao chamado 
para aplicação de medidas, 

bem como das jurisdições 
que necessitam de monito-
ramento intensificado (a re-
ferida “lista cinza” do Gafi). 
Também foram publicados 
outros três comunicados: 
Comunicado Público do 
Gafi sobre o Financiamento 
do ISIL, Al Qaeda e Afilia-
dos; Comunicado Público 
do Gafi sobre a situação do 
Afeganistão; Comunicado 
da Presidência do Gafi sobre 
os Pandora Papers, que cita 
os esforços conduzidos pa-
ra combater o uso indevido 
de empresas de fachada por 
atores ilícitos.

A CVM enfatiza que a 
divulgação deste Informe e 
dos comunicados do Gru-
po faz parte da articulação 
do Núcleo de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro, ao Fi-
nanciamento do Terrorismo 
e ao Financiamento da Pro-
liferação de Armas de Des-
truição em Massa (Núcleo de 
PLD/FTP) da Superinten-
dência Geral (SGE) da CVM 
com as Superintendências de 
Relações com o Mercado e 
Intermediários (SMI), de Su-
pervisão de Investidores Ins-
titucionais (SIN) e de Super-
visão de Securitização (SSE).

Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ n.º 33.130.691/0001-05 - NIRE 33.3.00337431

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 
2021, às 10:00 horas, na sede social de Wilson Sons Holdings Brasil S.A., localizada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda 86, 
5º andar, sala 501, Centro, CEP 20.091-005 (“Companhia”). Convocação: 
dispensada a convocação na forma do parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), 
tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social 
da Companhia. Presença: acionista representando a totalidade do capital social 
da Companhia. Mesa: Presidente: Augusto Cezar Tavares Baião; Secretária: 
Roberta Lourenço do Carvalhal Couto. Ordem do Dia: deliberar sobre as matérias 
constantes da ordem do dia: (i) discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação, 
pela Companhia, da Wilson Sons Limited, sociedade de responsabilidade 
limitada com registro de emissor estrangeiro de valores mobiliários perante a 
CVM, categoria A, constituída e validamente existente sob as leis de Bermudas, 
com sede em Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, inscrita no CNPJ sob 
o nº 05.721.735/0001-28 (“WSL”) (“Incorporação”), nos termos e condições do 
“Protocolo e Justificação de Incorporação da Wilson Sons Limited pela Wilson Sons 
Holdings Brasil S.A.”, firmado em 21 de setembro de 2021 e regido pela lei brasileira 
(“Protocolo e Justificação”); (ii) provar o Protocolo e Justificação; (iii) aprovar o Merger 
Agreement (Acordo de Incorporação), que rege a Incorporação, para fins do Bermuda 
Companies Act of 1981 (“Merger Agreement”), constante em sua versão original e 
traduzida; (iv) a ratificação da nomeação de empresa especializada previamente 
contratada pela Diretoria para a avaliação do patrimônio da WSL; (v) aprovar o 
laudo de avaliação do patrimônio da WSL (“Laudo de Avaliação”); (vi) o aumento 
de capital decorrente da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação;  
(vii) a reforma do artigo 5° do Estatuto Social em razão do aumento de capital acima; 
(viii) autorizar os administradores da Companhia a tomar todas as providências e 
praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações 
acima; e (ix) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberação: após 
exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, o acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer ressalvas, 
aprovou: (i) a Incorporação, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, 
ficando consignado que como consequência da Incorporação, a WSL será extinta 
e a Companhia assumirá integralmente, por sucessão, a responsabilidade, 
individual ou solidária, por quaisquer débitos, obrigações ou responsabilidades 
da WSL, de qualquer natureza, presentes, contingentes, passados e/ou futuros, 
inclusive  com relação aos ativos, passivos e demais relações jurídicas incorporados;  
(ii) o Protocolo e Justificação; (iii) o Merger Agreement; (iv) a ratificação da nomeação 
da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. (“Avaliador”), 
para a avaliação do patrimônio da WSL a ser incorporado pela Companhia;  
(v) o Laudo de Avaliação preparado pelo Avaliador; (vi) o aumento do capital social, em 
decorrência da Incorporação, nos termos do Protocolo e Justificação, no montante de 
R$191.178.296,07, passando de R$129.606.513,00 para R$320.784.809,07, com 
a consequente emissão de 72.859.960 novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, totalmente subscritas pela WSL por conta e ordem dos seus acionistas;  
(vii) autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências 
necessárias para formalização das deliberações aqui aprovadas, com amplos 
e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou 
comunicações que se fizerem necessários de modo a contemplar a Incorporação 
ora aprovada; e (viii) aprovar a consolidação e reforma do Estatuto Social da 
Companhia que, contemplando a reforma deliberada acima. Documentos: Os 
documentos e propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações e 
manifestações de voto, protesto, abstenções ou de dissidência apresentadas por 
escrito pelos acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa 
e pelos acionistas que solicitaram e ficam arquivados na sede da Companhia. 
Esclarecimentos: foi aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de 
acordo com a autorização contida no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades 
por Ações. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio. Assinaturas: 
Mesa: Augusto Cezar Tavares Baião, Presidente; Roberta Lourenço do Carvalhal 
Couto, Secretária. Acionista: Wilson Sons Limited. Certifico que a presente confere 
com a ata original lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2021. 
Mesa: Augusto Cezar Tavares Baião - Presidente. Roberta Lourenço do Carvalhal 
Couto - Secretária. Jucerja nº 4556078, em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERITA - COOPERATIVA DE

CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Diretora Presidenta da COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, cooperativa sem fins lucrativos enquadrada na Lei 5.764/71,
CNPJ 28.730.572/0001-45, Inscrição Estadual nº 11082890 NIRE
33.40005596-9, com sede na Av Lúcio Meira nº 330 sala 105, Várzea,
Teresópolis/RJ, CEP 25953-001, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (21) vinte e um cooperantes para comparecer em
sua sede no dia 13/11/2021 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada
as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar da TERCEIRA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1)
Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição e posse dos cargos
Diretivos vacantes. Teresópolis/RJ, 04 de novembro de 2021.

Magna Walerya Pinto Pedreira - Diretora Presidenta - CPF 038.927.977-30.

RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO
CNPJ:  04.920.616/0001-31 - NIRE: 33.4.0004091-1

AV. RIO BRANCO, N.º 4 - SALA 1404 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ATA DE AGE –

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERADOS
RENACOOP - Renascer Cooperativa de Trabalho, CNPJ 04.920.616.0001/
31, NIRE 33.4.0004091-1, Av. Rio Branco, nº 04 - sala 1404 - Centro - Rio de
Janeiro/RJ, Edital de Convocação: Assembleia Geral de Cooperados Ordinária/
Extraordinária. O Diretor Administrativo da RENACOOP - Renascer Cooperativa
de Trabalho, revestido de suas atribuições, conforme disposto no Artigo 34,
alínea “c”, do Estatuto Social, pelo presente edital, convoca os senhores
cooperados, para reunirem-se em AGE – Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada na Av. Rio Branco, nº 04 - sala 1404,
Centro - Rio de Janeiro/RJ, no próximo dia 16 de novembro de 2021,
às 16:00h em primeira convocação com um mínimo de 2/3 dos associados, ou
às 17:00h, em segunda, com metade mais um dos associados, ou às 19:00h,
em terceira e última convocação, com a presença mínima de 50 associados,
para tratarem das seguintes ordens do dia: AGE – Assembleia Geral
Extraordinária: 1. Deliberação sobre a prestação de contas do Conselho de
Administração relativa ao exercício de 2019, compreendendo o Relatório de
Gestão, o Balanço Geral e o Demonstrativo de Sobras ou Perdas do Exercício;
2. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal e 3. Destinação das sobras
apuradas ou rateio de perdas. 4. Apresentação para Deliberação da
Assembleia de Reforma Estatutária, composta dos seguintes itens: Revisão
Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 5. Proposta para Deliberação
da Assembleia da Aprovação da Participação da Cooperativa em Licitações,
incluindo-se também as Licitações de Órgãos Federais, Estaduais e Municipais;
6. Proposta para Deliberação da Assembleia de medidas para Proteção dos
Valores Financeiros da Cooperativas conforme itens a seguir: a)
Transferências das contas bancárias Jurídicas para as contas bancárias
pessoais dos Diretores da Cooperativa dos Faturamentos Recebidos dos
Clientes, em Caráter Temporário seguindo todos os proformas da Legalidade
e Moralidade, tendo em vista se defender contra bloqueios e penhoras judiciais
trabalhistas; b) Deliberação sobre o total Aval da Assembleia para que o
Conselho Gestor de Fundos fiscalize em conjunto com o Conselho Fiscal toda
a movimentação dos valores transferidos do item anterior, bem como, todos
os pagamentos realizados originários destas operações. 7. Assuntos de
Interesse Social. Nota: Para efeito de quorum, o número de associados seguirá
o previsto na Lei 12.690/12. Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021.

Marciano Lopes da Silva, Diretor Administrativo.

SindaRio - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 32.363.772/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sr. Presidente do Conselho de Administração do Sindicato das Agências 
de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro 
– José Carlos Ribeiro Gomes, em conformidade com o artigo 23 do seu 
Estatuto, convoca as empresas associadas para se fazerem representar, 
por seus representantes credenciados, em Assembleia Geral Ordinária, 
no dia 24 de novembro de 2021, às 09h30min em primeira convocação e 
às 10h00min em segunda e última convocação, neste caso sendo aberta 
a sessão com a presença de no mínimo 03  empresas associadas adim-
plentes. A AGO será realizada na sede do SindaRio, à Rua Conselheiro 
Saraiva, nº 28 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro. Ordem do Dia: a) 
Apreciação do Planejamento Estratégico do SindaRio para o ano 
civil de 2022; b) Apreciação do orçamento proposto a vigorar no ano 
civil de 2022 e c) Fixar os valores mínimos e máximos do Fundo de 
Reserva para o ano civil de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Produtores Rurais LTDA, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade
com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 14/11/
2021, em sua Filial, localizada na Rua Marta Alcântara Fares, 1800 – Cotia
- Guapimirim – Rio de Janeiro/RJ, às 10:00 horas em primeira convocação,
com 2/3 do mínimo de sócios, as 10:30 horas, em segunda convocação,
com o mínimo de metade mais 01, dos cooperados e às 11:00 horas, em
terceira e última convocação, com o mínimo de 10 sócios, para tratar das
seguintes Ordem do Dia: I – Entrada e Saída de Sócios II – Inauguração da
Agroindústria, e III - Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e estatutários,
declara-se que, nesta data, é de 180 (Cento e oitenta), o quantitativo de
Associados da Cooperativa, Rio de Janeiro, RJ, 03 de novembro de 2021.

Rita de Cassia Alves do Nascimento
Presidente
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Companhia Aberta
CNPJ Nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33300108611
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de 
outubro de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada às 10 horas do dia 28 
de outubro de 2021, na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), na Ave-
nida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101, parte, Leblon, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-060. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista es-
tarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados pelo Sra. Fernanda Martins 
Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização da 2ª (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real, em série única, da Companhia (“Debêntures”), para distribuição 
pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), no 
valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Emissão”), nos 
termos Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a constituição da Alienação Fiduciária de Ações 
(conforme abaixo definido); (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para 
adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários 
à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a: (a) contratação de 
instituição integrante do sistema de distribuição para intermediar e coordenar a 
Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), bem como dos demais prestadores de 
serviços relacionados à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo 
os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primá-
rio e secundário, instituição financeira para atuar como banco liquidante e es-
criturador das Debêntures, assessores legais e agente fiduciário; (b) negociação 
e assinatura dos instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à 
realização da Emissão, sem a necessidade de nova aprovação societária pela 
Companhia; e (iv) ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às 
deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após 
exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros pre-
sentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unani-
midade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Autorizar a lavratura da pre-
sente ata em forma de sumário. 5.2. Autorizar a Emissão e a Oferta Restrita, 
com as seguintes características e condições principais, as quais serão deta-
lhadas e reguladas no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restri
tos, da Monteiro Aranha S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente 
Fiduciário (“Escritura de Emissão”): I. Número da Emissão: As Debêntures 
representam a 2ª (segunda)emissão de debêntures da Companhia; II. Quanti-
dade de Debêntures: Serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures; 
III. Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de 
R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor 
Nominal Unitário”); IV. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será 
de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), 
na Data de Emissão; V. Número de Séries: A Emissão será realizada em série 
única; VI. Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, 
sob o regime de garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com 
a intermediação do Coordenador Líder, nos termos a serem especificados no 
contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador 
Líder (“Contrato de Colocação”); VII. Destinação dos Recursos: Os recursos 
líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para alonga-
mento do passivo bancário, investimentos, reforço de capital de giro e/ou demais 
usos gerais da Companhia; VIII. Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, 
a data de emissão das Debêntures será 10 de novembro de 2021 (“Data de 
Emissão”); IX. Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não 
serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; X. Espécie: As De-
bêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei 
das Sociedades por Ações; XI. Garantias: Em garantia do pagamento integral 
de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos 
Moratórios (conforme definido abaixo), devidos pela Companhia, nos termos 
da Escritura de Emissão, bem como eventuais indenizações, todo e qualquer 
custo ou despesa necessária, comprovadamente e razoavelmente incorrido 
pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, 
procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à 
salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da 
Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), será constituída alienação 
fiduciária de ações, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fidu
ciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Com-
panhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”) e 
do(s) “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e 
Outras Avenças”, a ser(em) celebrado(s) entre determinados acionistas da 
Companhia, o Agente Fiduciário e a Companhia, nos termos da Escritura de 
Emissão (“Contratos de Alienação Fiduciária de Ações Adicional” e, em conjun-
to com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, “Contratos de Alienação 
Fiduciária de Ações”). A “Alienação Fiduciária de Ações” será constituída sobre: 
(a) ações ordinárias de emissão da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), ticker 
UGPA3 (“Ações Ultrapar Alienadas Fiduciariamente”); e/ou (b) Units de emissão 
da Klabin S.A. (“Klabin”), ticker KLBN11 (“Units Klabin Alienadas Fiduciariamente” , 
e, quando em conjunto com as Ações Ultrapar Alienadas Fiduciariamente, “Bens 
Alienados Fiduciariamente”), de titularidade da Companhia e/ou de seus acio-
nistas, conforme o caso, incluindo (c) quaisquer ações, valores mobiliários e 
demais direitos emitidos a partir da data de assinatura dos Contratos de Alie-
nação Fiduciária de Ações, representativos do capital social da Ultrapar e da 
Klabin decorrentes exclusivamente de desdobramentos, grupamentos ou boni-
ficações dos Bens Alienados Fiduciariamente, os quais integrarão os Bens 
Alienados Fiduciariamente, bem como todas as ações, valores mobiliários e 
demais direitos que porventura, a partir desta data, venham a substituir os Bens 
Alienados Fiduciariamente, em razão do cancelamento destes, incorporação, 
fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo 
os Bens Alienados Fiduciariamente, ou ainda quaisquer bens em que os Bens 
Alienados Fiduciariamente ou os demais bens e direitos mencionados nesta 
alínea sejam convertidos, inclusive quaisquer certificados de depósitos, valores 
mobiliários ou títulos de crédito (“Ativos Adicionais”), bem como (d), ressalvado 
o disposto abaixo, todos os respectivos frutos, rendimentos, remuneração, re-
embolso de capital e vantagens que forem atribuídos expressamente aos Bens 
Alienados Fiduciariamente e/ou aos Ativos Adicionais, a qualquer título, inclu-
sive, sem limitação, lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os 
demais valores que de qualquer outra forma venham a ser declarados e ainda 
não tenham sido distribuídos (“Direitos Adicionais” e, quando referidos em 
conjunto com os Bens Alienados Fiduciariamente e os Ativos Adicionais, “Ativos 
Alienados Fiduciariamente”). Para fins deste item (d) a Companhia poderá usar, 
gozar e dispor plenamente dos Direitos Adicionais, podendo inclusive utilizar-se 
livremente da distribuição de lucros, dividendos e/ou juros sobre o capital próprio 
e todos os demais valores que de qualquer outra forma venham a ser declara-
dos, distribuídos ou pagos pela Ultrapar e pela Klabin sobre os Ativos Alienados 
Fiduciariamente, conforme o caso, transferir a qualquer título, observado o 
disposto no Contrato de Alienação de Ações, desde que (i) a Companhia esteja  
cumprindo todas as obrigações referentes à manutenção ou recomposição das 
garantias previstas no Contrato de Alienação de Ações; (ii) não tenha ocorrido 
a declaração de vencimento antecipado das Debêntures observados os prazos 
de cura aplicáveis, conforme previsto na Escritura de Emissão; e (iii) a Compa-
nhia esteja adimplente com todas as obrigações pecuniárias previstas na Es-
critura de Emissão; XII. Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As 
Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão 

de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titulari-
dade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito 
emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que 
estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Bal-
cão B3 (“B3”), conforme o caso, será expedido por esta, extrato em nome do 
Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; 
XIII. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem 
definidos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento 
de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 10 
de novembro de 2026 (“Data de Vencimento”); XIV. Atualização Monetária: O 
Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; 
XV. Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso, de cada uma das Debêntures, incidirão juros remu-
neratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada 
das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over 
extragrupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no 
informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) 
(“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centé-
simos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, 
desde a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definido) ou a Data 
de Pagamento de Remuneração (conforme abaixo definido) imediatamente 
anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, 
sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser pre-
vista na Escritura de Emissão; XVI. Pagamento da Remuneração: Sem pre-
juízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo 
(conforme definido abaixo), de resgate em razão de Oferta de Resgate Anteci-
pado (conforme definido abaixo) e/ou de Amortização Extraordinária Facultati-
va (conforme definido abaixo), nos termos previstos na Escritura de Emissão, 
a Remuneração será paga semestralmente, sempre no dia 10 (dez) dos meses 
de maio e novembro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo o primei-
ro pagamento devido em 10 de maio de 2022 e o último na Data de Vencimen-
to, e os demais pagamentos devidos nas datas previstas na tabela abaixo (cada 
uma dessas datas, uma “Data de Pagamento de Remuneração”): 

Data de Pagamento de Remuneração
1 10 de maio de 2022
2 10 de novembro de 2022
3 10 de maio de 2023
4 10 de novembro de 2023
5 10 de maio de 2024
6 10 de novembro de 2024
7 10 de maio de 2025
8 10 de novembro de 2025
9 10 de maio de 2026
10 Data de Vencimento das Debêntures

XVII. Amortização do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos 
em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo, de resgate em razão de 
Oferta de Resgate Antecipado e/ou de Amortização Extraordinária Facultativa, 
nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures será amortizado em 5 (cinco) parcelas semestrais, a partir do 36º 
(trigésimo sexto) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, sempre no dia 10 
(dez) dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela 
será devida em 10 de novembro de 2024, e as demais parcelas serão devidas 
em cada uma das respetivas datas de amortização das Debêntures, de acordo 
com a tabela abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização das Debêntures”): 

Parcela Data de Amortização das 
Debêntures

Percentual do saldo do Valor 
Nominal Unitário das 

Debêntures a ser amortizado
1ª 10 de novembro de 2024 20,0000%
2ª 10 de maio de 2025 25,0000%
3ª 10 de novembro de 2025 33,3333%
4ª 10 de maio de 2026 50,0000%

5ª Data de Vencimento das 
Debêntures 100,0000%

XVIII. Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures 
serão efetuados pela Companhia por meio dos procedimentos adotados pela 
B3, conforme as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente junto à B3. As 
Debêntures que não estiverem custodiadas junto à B3 terão os seus pagamentos 
realizados junto ao Escriturador; XIX. Prorrogação dos Prazos: Considerar-
-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
prevista na Escritura de Emissão até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o 
seu vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, não sendo devido 
qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, exceto pelos casos cujos 
pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente 
haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, 
sábado ou domingo. Para os fins da presente ata e da Escritura de Emissão, será 
considerado “Dia Útil”, (i) com relação ao pagamento de obrigações pecuniárias, 
inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou 
feriado declarado nacional; e (ii) para outras obrigações, qualquer dia no qual 
haja expediente nos bancos comerciais na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro e na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não 
seja sábado ou domingo; XX. Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade 
no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos 
termos da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 
e/ou nos demais documentos da Emissão e da Oferta Restrita, e observados 
os prazos de cura aplicáveis, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data 
de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo pagamento, exclusivamente sobre os valores em atraso, incidirão, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
(i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa 
moratória, de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) (“Encargos 
Moratórios”); XXI. Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão 
subscritas e integralizadas, no mercado primário, à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com 
as normas de liquidação aplicáveis à B3, na primeira data de subscrição e inte-
gralização das Debêntures (“Primeira Data de Integralização”). Caso qualquer 
Debênture venha a ser subscrita e integralizada em data posterior à Primeira 
Data de Integralização, a integralização deverá ser feita pelo Valor Nominal Uni-
tário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira 
Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização ou da Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável. As 
Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de início de 
distribuição da Oferta Restrita, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, 
da Instrução CVM 476; XXII. Depósito para Distribuição e Negociação: As 
Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição no mercado primário por 
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e opera-
cionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da 
B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e 
Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo 
as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3 e 
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Não obstante o disposto, as 
Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores nos mercados 
regulamentados de valores mobiliários e depois de decorridos 90 (noventa) dias 

contados da data de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissio-
nais (conforme definido na Escritura de Emissão), ou da data de exercício da 
garantia firme pelo Coordenador Líder, conforme disposto nos artigos 13 e 15 
da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela Companhia, 
de suas obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, observado, 
ainda, o disposto no inciso II do artigo 13 da Instrução CVM 476, sendo que 
a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais 
e regulamentares aplicáveis; XXIII. Fundo de Liquidez e Estabilização: Não 
será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será firmado contrato 
de estabilização de preços com relação às Debêntures. Não será constituído 
fundo de amortização para a presente Emissão; XXIV. Direito de Preferência: 
Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionis-
tas ou controladores diretos ou indiretos da Companhia; XXV. Repactuação 
Programada: Não haverá repactuação programada; XXVI. Amortização 
Extraordinária Facultativa: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a 
qualquer tempo, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura 
de Emissão, independentemente da vontade dos titulares de Debêntures, 
realizar amortização facultativa do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Amortização Extraordinária 
Facultativa”), mediante pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou do 
saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido (a) da respectiva Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou da 
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa (exclusive); 
(b) de prêmio correspondente à taxa percentual flat indicada na tabela abaixo 
para cada período, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme o caso; e (c) demais encargos devidos e não pagos 
até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures, 
conforme aplicável. A Amortização Extraordinária Facultativa deverá ser limitada 
a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures. 

Data da Amortização Extraordinária Facultativa Prêmio
De Data de Emissão (inclusive) até 10 de maio de 2022 (exclusive) 0,95%
De 10 de maio de 2022 (inclusive) até 10 novembro de 2022 (exclusive) 0,90%
De 10 novembro de 2022 (inclusive) até 10 de maio de 2023 (exclusive) 0,85%
De 10 de maio de 2023 (inclusive) até 10 novembro de 2023 (exclusive) 0,75%
De 10 novembro de 2023 (inclusive) até 10 de maio de 2024 (exclusive) 0,65%
De 10 de maio de 2024 (inclusive) até 10 novembro de 2024 (exclusive) 0,55%
De 10 novembro de 2024 (inclusive) até 10 de maio de 2025 (exclusive) 0,50%
De 10 de maio de 2025 (inclusive) até 10 novembro de 2025 (exclusive) 0,45%
De 10 novembro de 2025 (inclusive) até 10 de maio de 2026 (exclusive) 0,40%
De 10 de maio de 2026 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusive) 0,35%
XXVII. Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures, 
com o consequente cancelamento das Debêntures objeto de resgate antecipado 
facultativo (“Resgate Antecipado Facultativo”). No caso de Resgate Antecipado 
Facultativo, o valor a ser pago pela Companhia em relação a cada uma das 
Debêntures será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido (a) da Remu-
neração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização 
ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso, até a data do efetivo pagamento, (b) de prêmio correspondente à taxa 
percentual flat indicada na tabela abaixo para cada período, incidente sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso; e 
(c) demais encargos devidos e não pagos até a data do efetivo Resgate Ante-
cipado Facultativo das Debêntures, conforme aplicável: 

Data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures Prêmio
De Data de Emissão (inclusive) até 10 de maio de 2022 (exclusive) 0,95%
De 10 de maio de 2022 (inclusive) até 10 novembro de 2022 (exclusive) 0,90%
De 10 novembro de 2022 (inclusive) até 10 de maio de 2023 (exclusive) 0,85%
De 10 de maio de 2023 (inclusive) até 10 novembro de 2023 (exclusive) 0,75%
De 10 novembro de 2023 (inclusive) até 10 de maio de 2024 (exclusive) 0,65%
De 10 de maio de 2024 (inclusive) até 10 novembro de 2024 (exclusive) 0,55%
De 10 novembro de 2024 (inclusive) até 10 de maio de 2025 (exclusive) 0,50%
De 10 de maio de 2025 (inclusive) até 10 novembro de 2025 (exclusive) 0,45%
De 10 novembro de 2025 (inclusive) até 10 de maio de 2026 (exclusive) 0,40%
De 10 de maio de 2026 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusive) 0,35%
XXVIII. Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir 
Debêntures desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das 
Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Instrução 
CVM nº 620, de 17 de março de 2020 e na regulamentação aplicável da CVM, 
devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações finan-
ceiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, 
a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser 
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia 
para permanência em tesouraria nos termos da Escritura de Emissão, se e 
quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável 
às demais Debêntures. XXIX. Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia 
poderá realizar, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, oferta de 
resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures, com o consequente can-
celamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, 
sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas 
para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de 
acordo com os termos e condições especificados na Escritura de Emissão 
(“Oferta de Resgate Antecipado”). O valor a ser pago em relação a cada uma 
das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta 
de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (a) da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data 
de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate anteci-
pado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o 
qual não poderá ser negativo; XXX. Vencimento Antecipado: As Debêntures 
poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, observado os prazos de 
cura aplicáveis, a qualquer momento durante a sua vigência, nas hipóteses 
especificadas na Escritura de Emissão; e XXXI. Demais Características das 
Debêntures: as demais características da Emissão das Debêntures encontram-
-se detalhadas na Escritura de Emissão. 5.3. Aprovar a constituição da Alienação 
Fiduciária de Ações dos Ativos Alienados Fiduciariamente de titularidade da 
Companhia, por meio da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a, observadas as condições 
descritas no item 5.2 acima, praticar todos os atos necessários à realização da 
Emissão, incluindo, mas não se limitando a: (a) contratação do Coordenador 
Líder, bem como dos demais prestadores de serviços relacionados à realização 
da Emissão, tais como agente fiduciário, sistemas de distribuição e negociação 
das Debêntures, banco liquidante, escriturador e assessores legais, e (b) ne-
gociação e assinatura dos instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) ne-
cessários à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, Escritura 
de Emissão, Contrato de Colocação, o Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações e os Contratos de Alienação Fiduciária de Ações Adicional, em qualquer 
hipótese, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia; e 
5.5. Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 
6. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu 
a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, 
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Confere 
com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Con-
selho de Administração da Monteiro Aranha S.A. Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado 
na JUCERJA em 01/11/2021 sob o nº 00004583612.

B3: Está havendo maior diversificação nas carteiras 
Renda variável soma 4 milhões de contas 

A B3 informou nes-
ta quarta-feira que 
atingiu no mês de 

outubro a marca histórica 
de 4 milhões de contas de 
pessoas físicas em renda 
variável. Com 1,1 milhão 
de contas de mulheres e 2,9 
milhões de homens, o valor 
em custódia da pessoa física 
é de R$ 490 bilhões.

Análise trimestral dos 
investidores revela que o 
número de pessoas físicas 
em renda fixa, Tesouro 
Direto e renda variável re-
gistrou crescimento, o que 
atesta que houve diver-
sificação nas carteiras de 
investimentos. O número 
representa a quantidade de 

contas abertas por pessoas 
físicas em cada corretora 
no Brasil – já o número 
de CPFs únicos é de 3,4 
milhões, pois uma mesma 
pessoa pode ter conta em 
diversas corretoras. “Com 
o crescimento de abertu-
ra de contas em mais de 
um intermediário também 
passamos a divulgar, há al-
guns meses, o número de 
CPFs. É um termômetro 
mais preciso para avaliar 
a real tendência do com-
portamento do brasileiro 
em um cenário de alta da 
taxa de juros e grande vo-
latilidade. A leitura é que 
precisamos sair do debate 
da Renda Fixa ou Renda 

Variável. O brasileiro vem 
aprendendo que pode di-
versificar sua carteira com 
oportunidades em Renda 
Fixa e Renda Variável.”, 
diz Felipe Paiva, diretor 
de Relacionamento com 
Clientes e Pessoa Física da 
B3.

De acordo com levanta-
mento da bolsa de valores 
paulista, a maior parte dos 
novos investidores (48%) 
entra no mercado de equi-
ties (ações) na faixa de 25 a 
39 anos. A faixa entre 19 e 
24 anos está na sequência, 
com 24% dos novos in-
vestidores. “Isso traz mais 
cores para a mudança gera-
cional que temos observado 

desde 2019”, avalia Paiva.
O número de investido-

res em ações cresceu 26% 
na comparação entre set/20 
e set/21. Já os Fundos de 
Investimento Imobiliários 
(FIIs), Fundos de índices 
(ETFs) e Brazilian Deposi-
tary Receipt (BDRs) subiram 
40%, 96% e 1.414%, respec-
tivamente, na comparação 
com o mesmo período.

Em 2016, 78% das pes-
soas físicas detinham apenas 
ações em seus portfólios. Em 
2021, esse número caiu para 
49%. “O que estamos vendo 
é que, cada vez mais os inves-
tidores possuem uma combi-
nação de ações com outros 
produtos de bolsa, trazendo 

para a prática o conceito da 
diversificação de carteira”, 
aponta o diretor da B3.

Conforme os dados, ob-
serva-se, também, a diver-
sificação dos investidores 
nos tickers negociados. Em 
2016, 39% das PFs possuí-
am apenas 1 ativo em car-
teira, hoje, esse número caiu 
para 21%. Isso significa que 
um a cada dois investidores 
possui mais de 5 tickers na 
carteira.

Desde 2019, “está cada 
mês mais baixo o valor mé-
dio do primeiro investimento 
das pessoas físicas na renda 
variável. Essa quantia, que já 
foi de cerca de R$ 1.500 re-
ais, hoje está em torno de R$ 

273 – o que demonstra que 
o investidor não deixa de fa-
zer aportes, mesmo que mais 
baixos, em renda variável”, 
informa a B3.

“Fazendo um raio-X dos 
86 mil investidores que en-
traram em setembro, com 
mediana de R$ 273, observa-
mos que a maior parte entrou 
com investimentos ainda me-
nores, na faixa até R$ 200. 
Podemos inferir que é uma 
parcela do patrimônio do 
investidor, ainda mais com-
binando com o número da 
carteira mediana de R$ 8 mil. 
Ou seja, a pessoa física entra 
com aportes baixos, mas os 
mantém de forma recorren-
te”, observa Paiva.
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COI – CLÍNICAS ONCOLÓGICAS INTEGRADAS S.A.
CNPJ nº 39.086.160/0001-30 - NIRE: 33.3.0028802-3 
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 28 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 08:30 horas do dia 28 de abril de 2021, na sede 
do COI – Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“Companhia”), localizada 
na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, salas 208 e 302, Barra da Tijuca,  
CEP: 22793-080, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Quórum de Instalação 
e Presença: Compareceu a acionista única detentora da totalidade do capital 
social subscrito da Companhia, sendo dispensada a convocação prévia, 
de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente a 
Contadora Sr. ª Maria Lucia Guilherme de Brito, inscrita no CRC/RJ nº 088050/O. 
3. Publicação: O relatório da administração e as demonstrações financeiras 
da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no 
jornal Monitor Mercantil nas edições do dia 16 de abril de 2021. Considerada 
sanada eventual falta de publicação de documentos previstos no art. 133 e 
parágrafos da lei 6.404/76 pela presença da acionista única representante 
da totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Foi escolhido para 
presidir os trabalhos o Dr. Marco Aurélio de Alvim Costa e para secretariá-lo 
o Dr. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe. 5. Ordem do Dia: (i) Em Assembleia 
Geral Ordinária: 5.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; 5.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização 
do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; e 5.3. Fixar remuneração global anual dos Diretores da Companhia para 
o exercício de 2021. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.4. Deliberar 
sobre o aumento de capital social da Companhia e consequente alteração do 
Artigo 5º do Estatuto Social; 5.5. Aprovar a consolidação do Estatuto Social.  
6. Deliberações tomadas pela acionista única: O Sr. Presidente registrou que 
em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil 
nas edições do dia 16 de abril de 2021, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020. Em continuidade, com relação às matérias de  
i) Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Após exame e discussão, foram aprovados 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. Foi 
aprovada a proposta da Administração para contabilização do prejuízo líquido 
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 no valor 
de R$ 33.216.166,69 (trinta e três milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e 
sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme abaixo:

Consolidação para Contabilização do Resultado
do Exercício Social findo em 31.12.2020 (R$)

Prejuízo líquido do exercício em 31.12.2020 (33.216.166,69)
Absorção de prejuízos pela reserva de lucros retidos 33.216.166,69
Saldo da Reserva Legal em 31.12.2020 4.202.142,39
Saldo da Reserva de Lucros em 31.12.2020 7.598.011,22
6.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela 
Companhia no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
Em continuidade, com relação às matérias de (ii) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 6.4. Ato contínuo, a acionista aprovou o aumento do capital 
social da Companhia no valor total de R$ 43.100.000,00 (quarenta e três 
milhões e cem mil reais), passando o capital social de R$ 164.426.265,59 
(cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e 
sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 207.526.265,59 
(duzentos e sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e 
cinco reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 20.358.264 
(vinte milhões, trezentas e cinquenta e oito mil, duzentas e sessenta e 
quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de R$ 2,11707643500 por ação, na forma do §1º, inciso 
II, do art. 170 da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do aumento do 
capital ora aprovado serão subscritas e integralizadas pela acionista ESHO 
– EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., sociedade anônima com 
sede na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, CEP: 
20.220-460, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
29.435.005/000129, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente 
ata como Anexo I, mediante capitalização de adiantamento para futuro 
aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia. 
As novas ações terão as mesmas características e vantagens das ações 
ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 5º do estatuto social da 
Companhia, participando em igualdade de condições, a todos os benefícios, 
inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a 
ser aprovadas. 6.4.1. Foi aprovada a nova redação do caput do artigo 5º do 
estatuto social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º - O capital social é de R$ 207.526.265,59 (duzentos e sete milhões, 
quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 
e nove centavos) dividido em 106.208.984 (cento e seis milhões, duzentas e 
oito mil, novecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. (...).” 6.5. Em consequência das deliberações acima, a acionista 
aprovou a consolidação do estatuto social da Companhia, que fica arquivado 
em sua Sede. 7. Encerramento: Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. 
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura 
da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos 
os presentes. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021. MESA: Marco Aurélio de 
Alvim Costa – Presidente e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Secretário. 
ACIONISTAS: Esho - Empresa de Serviços Hospitalares S.A.  – Marco 
Aurélio de Alvim Costa e Ricardo Hajime Yoshio Watanabe. Jucerja nº 4064442, 
em 11/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Estatuto Social COI-Clínicas Oncológicas Integradas S.A. - CNPJ/ME nº 
39.086.160/0001-30 - NIRE 33.3.0028802-3 - CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, 
SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º - A COI – CLINÍCAS ONCOLÓGICAS 
INTEGRADAS S.A. é uma sociedade anônima, que se rege por este estatuto 
e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, especialmente a Lei nº 
6.404/76. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Avenida das Américas, 
nº 6.205, sala 208 a 302, Loja E, com dependência no subsolo, na Barra da 
Tijuca, RJ, CEP 22.793-080, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo, 
por deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, escritórios e outras 
dependências, no país ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto 
social: (i) a prestação de serviços relacionados ao tratamento oncológico;  
(ii) a prestação de serviços de internação e internação domiciliar (homecare); 
(iii) a organização e ministração de cursos na área de saúde; e (v) a participação 
em outras sociedades como acionista ou quotista. Artigo 4º - O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – CAPITAL E AÇÕES: 
Artigo 5º - O capital social é de R$ 207.526.265,59 (duzentos e sete milhões, 
quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e 
nove centavos) dividido em 106.208.984 (cento e seis milhões, duzentas e oito 
mil, novecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. Parágrafo Primeiro - As ações são nominativas e sua propriedade 
será presumida pela inscrição do nome do acionista no livro Registro de 
Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Segundo - A emissão de ações 
ordinárias e preferenciais poderá ser feita sem guardar proporção entre as 
espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir, desde 
que o número de ações preferenciais sem direito a voto não ultrapasse o limite 
de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas. Parágrafo Terceiro 
- A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, adquirir suas 
próprias ações, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou 
alienação, observadas as condições e requisitos expressos no artigo 30 da Lei 
nº 6.404/76 e disposições regulamentares aplicáveis. Parágrafo Quarto - As 
ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia. 
Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias 
Gerais. Parágrafo Quinto - A Companhia também poderá emitir debêntures, 
nos termos previstos na legislação vigente. Parágrafo Sexto - A Companhia, 
nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento,

manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da 
Assembleia Geral, observadas as normas legais e demais disposições 
aplicáveis. Artigo 6º - Os acionistas somente poderão ceder e transferir as 
ações da Companhia, sob qualquer forma e/ou modalidade, direta ou 
indiretamente, respeitadas as condições estabelecidas em Acordo de 
Acionistas arquivado na sede social. Artigo 7º - Por deliberação da Assembleia 
Geral, o capital da Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de 
lucros acumulados ou de reservas. Parágrafo único - A capitalização poderá 
ser feita sem modificação no número de ações. CAPÍTULO III – 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA: Artigo 8º - A administração da 
Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei, deste Estatuto e do 
Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Parágrafo único - A 
investidura dos membros da Diretoria nos respectivos cargos far-se-á mediante 
assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, dispensada qualquer 
garantia de gestão. Artigo 9º - A Assembleia Geral fixará, anualmente, de forma 
individual ou global, a remuneração dos administradores da Companhia. 
SEÇÃO I – DIRETORIA: Artigo 10 - A Diretoria será composta por até 3 (três) 
membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pela Assembleia Geral; sendo um deles o Diretor 
Superintendente e os outros, Diretores sem designação específica. Parágrafo 
Primeiro - O mandato unificado da Diretoria será de 2 (dois) anos, permitida a 
reeleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores, findo o prazo de gestão, 
permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos 
novos diretores. Parágrafo Terceiro - Os Diretores não necessitarão prestar 
caução para sua gestão, sendo investidos nas funções através de assinatura 
no termo de posse no “Livro de Atas de Reunião da Diretoria”. Parágrafo 
Quarto - Todos os membros da Diretoria deverão ser profissionais com 
qualificação e experiência comprovada em suas respectivas áreas de 
responsabilidade e ter reputação ilibada. Artigo 11 - Ocorrendo vacância de 
cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembleia Geral eleger 
um novo Diretor em Assembleia Geral especificamente convocada para esse 
fim. O Diretor substituto permanecerá no cargo até o término do mandato do 
Diretor substituído. Artigo 12 - Compete à Diretoria, observadas as disposições 
legais e estatutárias pertinentes: (i) assinar todos os documentos de 
responsabilidade da Companhia, tais como: procurações, cheques, notas 
promissórias, contratos de empréstimos e outros compromissos semelhantes; 
(ii) administrar e gerir os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos 
os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por 
lei ou pelo presente Estatuto, seja atribuída competência à Assembleia Geral; 
(iii) alienar ativos, em valor inferior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 
reais), a cada período de 12 (doze) meses (considerado o ato isoladamente ou 
um conjunto de atos da mesma natureza); (iv) dirigir e distribuir os serviços e 
tarefas da administração interna da Companhia; (v) orientar e supervisionar a 
escrituração contábil da Companhia; (vi) elaborar o Relatório de Administração, 
contas e demonstrações financeiras da Sociedade, para apreciação e 
deliberação da Assembleia Geral; (vii) propor qualquer medida judicial ou 
administrativa, incluindo a celebração de acordos ou renúncia de direitos que 
envolva valor inferior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a cada período 
de 12 (doze) meses (considerando o ato isoladamente ou um conjunto de atos 
da mesma natureza); (viii) aprovar a abertura e encerramento de filiais, 
escritórios, centros médicos e quaisquer outros estabelecimentos relacionados 
ao objeto social da Companhia, no País ou no exterior. Parágrafo Único - As 
quantias expressas em reais nos itens (iii) e (vii) serão corrigidas anualmente 
com base na variação positiva do IGP-DI, a partir de 04 de agosto de 2015. 
Artigo 13 - A Companhia somente poderá ser validamente representada 
perante terceiros no que se refere a assumir obrigações e/ou exonerar terceiros 
de obrigações em relação à Companhia, mediante ato praticado e/ou 
documento assinado por: (i) isoladamente, pelo Diretor Superintendente; (ii) 
por quaisquer 2 (dois) Diretores da Companhia em conjunto; ou (iii) por 1 (um) 
Diretor em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma prevista no 
Artigo 14 abaixo, o qual deverá estar agindo nos limites dos poderes que lhe 
foram outorgados; ou (iv) quaisquer 2 (dois) procuradores constituídos na 
forma prevista no Artigo 14 abaixo, os quais deverão estar agindo nos limites 
dos poderes que lhes foram outorgados. Artigo 14 - As procurações devem ser 
sempre outorgadas em nome da Companhia mediante assinatura (i) do Diretor 
Superintendente, isoladamente; ou (ii) de quaisquer 2 (dois) Diretores em 
conjunto. Parágrafo Único - As procurações deverão sempre especificar os 
poderes conferidos e, com exceção daquelas outorgadas para fins judiciais, 
terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano. Artigo 15 - O endosso de 
cheques para depósito em contas bancárias em nome da Companhia será 
assinado por um dos Diretores ou por qualquer um dos procuradores com 
poderes para tanto. Artigo 16 - A assembleia Geral fixará, quando for o caso, o 
montante da participação da Diretoria no lucro da Companhia. Artigo 17 - A 
Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. SEÇÃO II – ADMINISTRAÇÃO 
DAS CONTROLADAS: Artigo 18 - Os acionistas concorrerão com seus votos 
e farão que os Diretores por eles indicados para ocupar cargo na Diretoria da 
Companhia pratiquem todo e qualquer ato que seja necessário no sentido de 
assegurar que o controle das sociedades controladas seja exercido pela 
Companhia na forma e de acordo com os princípios estabelecidos neste 
Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede social. Parágrafo único 
- Na medida do possível, a composição da administração das sociedades 
controladas deverá refletir a mesma estrutura prevista para a administração da 
Companhia. CAPÍTULO IV – ASSEMBLEIAS GERAIS: Artigo 19 - A 
Assembleia Geral reunir-se-á: (a) ordinariamente, na forma da lei, e (b) 
extraordinariamente, sempre que, mediante convocação, os interesses sociais 
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 20 - Além das 
matérias previstas em lei e neste Estatuto, competirá à Assembleia Geral 
resolver os casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as 
disposições da Lei nº 6.404/76. Artigo 21 - A Assembleia Geral será convocada 
pelo Diretor Superintendente ou de acordo com os demais casos previstos em 
lei. Parágrafo Primeiro - Em primeira convocação, a Assembleia Geral será 
instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um 
quarto) do capital votante da Companhia, exceto nos casos em que a lei exigir 
quorum maior e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 
Segundo - Os acionistas deverão ser convocados para as Assembleias Gerais 
da Companhia mediante comunicação escrita via telegrama, fax ou e-mail 
(sujeita ao recebimento de confirmação de entrega), ou por portador ou 
mediante carta registrada às partes, no mínimo, 8 (oito) dias consecutivos de 
antecedência da data marcada para a realização de cada Assembleia Geral em 
primeira convocação, e conterão as informações sobre o local, a data e o 
horário em que a respectiva Assembleia Geral será realizada e a ordem do dia 
detalhada, bem como qualquer documentação que será utilizada para 
fundamentar os assuntos a serem discutidos em tal Assembleia Geral. Em caso 
de não instalação da Assembleia Geral em primeira convocação, novas 
comunicações escritas serão enviadas aos Acionistas, contendo indicação de 
local, data e hora para realização da respectiva Assembleia Geral em segunda 
convocação, sendo certo que, nesse caso, a Assembleia Geral será realizada 
5 (cinco) dias após a data da segunda convocação, com a mesma ordem do dia. 
Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias 
Gerais previstas nesta Cláusula, será regular a Assembleia Geral a que 
comparecerem todos os Acionistas. Parágrafo Terceiro - As Assembleias 
Gerais serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia. Artigo 22 
- A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será constituída por um 
Presidente, que será o Diretor Superintendente ou pessoa por ele designada, e 
por um Secretário, escolhido pelo Presidente da Assembleia Geral. Parágrafo 
Único - As Assembleias Gerais da Companhia serão instaladas na forma 
prevista na Lei nº 6.404/76 e será competente para deliberar sobre todas as 
matérias previstas em lei e neste Estatuto Social. Artigo 23 - O acionista poderá 
ser representado, na Assembleia Geral, por procurador constituído há menos 
de 1 (um) ano, desde que referido procurador seja acionista, administrador da 
Companhia ou advogado, na forma da lei. Artigo 24 - As deliberações da 
Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, neste estatuto 
social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, dependerão 
do voto afirmativo de acionistas representando a maioria simples do capital 
social votante da Companhia. Artigo 25 - Sem prejuízo de eventuais outras

matérias constantes na Lei nº 6.404/76, as seguintes matérias deverão ser 
objeto de deliberação pela Assembleia Geral: (i) fixar a orientação geral dos 
negócios da Companhia; eleger e destituir os diretores da Companhia, 
determinando suas atribuições e funções; (ii) manifestar-se a respeito do 
relatório da administração e das contas da Diretoria; (iii) decidir pela contratação, 
escolha e destituição de auditores independentes da Companhia; (iv) criação 
de comitês e conselhos consultivos da Companhia; (v) outorga de garantias 
reais e/ou pessoais; (vi) fixação dos limites da remuneração global anual da 
administração da Companhia e de suas controladas, bem como a 
individualização da remuneração dos Diretores da Companhia e de suas 
controladas, incluindo a adoção, estabelecimento ou modificação de qualquer 
plano, programa, contrato ou acordo de benefício; (vii) alienação de ativos, em 
valor superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a cada 
período de 12 (doze) meses (considerado o ato isoladamente ou um conjunto 
de atos da mesma natureza); (viii) propor qualquer medida judicial ou 
administrativa, incluindo a celebração de acordos ou renúncia de direitos que 
envolva valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a cada 
período de 12 (doze) meses (considerado o ato isoladamente ou um conjunto 
de atos da mesma natureza); (ix) adoção, estabelecimento ou modificação de 
qualquer plano, programa, contrato ou acordo de benefício para funcionários 
da Companhia e/ou suas controladas que envolvam, de qualquer forma, 
direitos relacionados ao recebimento de lucros e/ou ações de emissão da 
Companhia e de suas controladas por tais funcionários, inclusive opções de 
compra de participação no capital social da Companhia e de suas controladas 
acima das condições usuais de mercado; (x) alteração do dispositivo estatutário 
que dispõe sobre a política de distribuição de dividendos da Companhia e à 
constituição de reserva especial nos termos do §5º do artigo 202 da Lei 
6.404/1976; (xi) qualquer operação de transformação, fusão, cisão ou 
incorporação, inclusive incorporação de ações, assim como qualquer outra 
reorganização societária, envolvendo a Companhia ou qualquer de suas 
controladas, além de todos os procedimentos que de alguma forma repercutam 
no encerramento de suas atividades ou na separação de parte substancial dos 
ativos da Companhia e de suas Controladas; e (xii) a concessão de quaisquer 
empréstimos para terceiros pela Companhia. Parágrafo Único - As quantias 
expressas em reais nos itens (viii) e (ix) serão corrigidas anualmente com base 
na variação positiva do IGP-DI, a partir de 04 de agosto de 2015. CAPÍTULO V 
– CONSELHO FISCAL: Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de 
funcionamento não permanente, o qual poderá ser instalado nos exercícios 
sociais a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por 
cento) das ações de emissão da Companhia. Parágrafo Primeiro - O Conselho 
Fiscal será composto de 3 (três) membros, pessoas naturais, residentes no 
país, legalmente qualificados, e igual número de suplentes, os quais serão 
eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei. Parágrafo Segundo - Os 
membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas ou 
impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo Terceiro - Em caso de 
vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, deverá ser eleito novo 
conselheiro, na forma da lei. Parágrafo Quarto - Além dos casos de morte, 
renúncia, destituição e outros previstos em lei, operar-se-á a vacância do cargo 
quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa causa, 
a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no exercício anual. 
Parágrafo Quinto - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à 
remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral durante o período em 
que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das funções. Parágrafo 
Sexto - O Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em lei. CAPÍTULO VI 
– ANO CIVIL, DO BALANÇO E DOS RESULTADOS: Artigo 27 - O exercício 
social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano 
civil. Artigo 28 - Ao fim do exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base 
na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, exprimindo com clareza a situação do patrimônio da Companhia e 
as mutações ocorridas no exercício: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração 
do Resultado do Exercício; (iii) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido; e (iv) Demonstração dos Fluxos de Caixa. Artigo 29 - O resultado 
apurado, após dedução dos prejuízos acumulados – se houver – e da provisão 
para imposto de renda e para contribuição social sobre lucro, constituirá o lucro 
líquido do exercício. Artigo 30 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por 
cento) serão aplicados na constituição da reserva legal – até que a mesma 
atinja 20% (vinte por cento) do capital social –, e até 70% (setenta por cento) 
terá a destinação que lhe for atribuído pela assembleia geral. Artigo 31 - A 
Companhia distribuirá anualmente como dividendo obrigatório 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido definido no artigo 28 deste Estatuto, diminuído 
ou acrescido dos seguintes valores: (i) cota destinada à constituição da reserva 
legal; (ii) importância destinada à formação de reservas para contingências e 
reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) lucros 
a realizar transferidos para a respectiva reserva e lucros anteriormente 
registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício. Parágrafo 
Primeiro - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício 
social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral 
Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. 
Parágrafo Segundo - A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, 
poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros 
pagos ou creditados ao valor dos dividendos. CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO, 
DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO: Artigo 32 - A Companhia entrará em liquidação, 
dissolução ou extinção nos casos previstos em lei ou neste Estatuto. Parágrafo 
Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de 
liquidação e a instalação do Conselho Fiscal, que deve funcionar durante o 
período de liquidação. CAPÍTULO VIII – ARBITRAGEM: Artigo 33 - A 
Companhia observará, quando existente e em vigor, o Acordo de Acionistas 
registrado na forma do Artigo 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à administração 
abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos 
termos e ao Presidente das Assembleias Gerais de Acionistas abster-se de 
computar os votos lançados em violação ao disposto nos referidos acordos. 
Artigo 34 - Os conflitos, controvérsias, questões, dúvidas ou divergências de 
qualquer natureza, relacionados direta ou indiretamente à Companhia 
(“Conflito”), havidos entre os Acionistas, serão resolvidos por meio de 
arbitragem, conforme previsto na Lei nº 9.307/96, mediante as seguintes 
condições: (i) A disputa será submetida ao Centro de Arbitragem e Mediação de 
Comércio Brasil-Canadá (“Centro de Arbitragem”) de acordo com o seu 
regulamento (“Regulamento”), em vigor na data do pedido de instauração da 
arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português; (ii) A sede 
da arbitragem será na Capital do Estado do Rio de Janeiro, local onde será 
proferida a sentença arbitral, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade; 
(iii) A arbitragem será constituída por 3 (três) árbitros, cabendo a cada uma das 
partes envolvidas indicar 1 (um) árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão 
o terceiro árbitro que funcionará como Presidente do Tribunal Arbitral. Caso os 
2 (dois) árbitros indicados pelos Acionistas deixem de nomear o terceiro árbitro 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que o último dos dois árbitros 
foi nomeado, caberá ao Centro de Arbitragem indicar o terceiro árbitro, na forma 
estabelecida no Regulamento; (iv) Os Acionistas concordam que o Acionista 
sobre o qual for imposta a decisão desfavorável deverá pagar os honorários e 
despesas havidas com os árbitros e com o Centro de Arbitragem, se de outro 
modo não for estabelecido na decisão arbitral. Os Acionistas arcarão com os 
custos e honorários dos seus respectivos advogados; (v) Cada Acionista 
permanece com o direito de requerer no juízo comum competente as medidas 
judiciais que visem à obtenção de medidas cautelares para proteção ou 
salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório previamente à instauração do 
Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à 
arbitragem; e (vi) Para exercício das citadas tutelas jurisdicionais, os Acionistas 
elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. CAPÍTULO 
IX – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: Artigo 35 - Caso existam debêntures 
em circulação, deverão necessariamente ser observados pela Companhia, os 
termos das suas respectivas escrituras de emissão, incluindo os termos 
relativos às assembleias de debenturistas realizadas. 

Qualicorp entra no mercado  
de planos de saúde para pets 
A Qualicorp anuncia 

o lançamento de 
um novo produto 

em seu portfólio: o plano 
de assistência à saúde para 
pets, que oferece os melho-
res cuidados veterinários 
para cães e gatos. A novida-
de está disponível para to-
dos os clientes da Quali, que 
podem contratar a assistên-
cia a partir de R$ 34,90 e de 
forma totalmente online. A 
Qualicorp – que é a mais 
completa plataforma de es-
colha de planos de saúde do 
Brasil – dá continuidade, 
assim, à sua estratégia de re-
forçar o pilar de crescimen-
to e relacionamento com o 
cliente.

“É o nosso compromis-

so disponibilizar aos nossos 
clientes a mais completa 
plataforma de escolhas e 
oferecer cuidado em diver-
sas frentes, além do acesso à 
saúde de qualidade”, avalia 
Elton Carluci, vice-presi-
dente Comercial, de Inova-
ção e Novos Negócios da 
Companhia. “A Qualicorp 
cuida da saúde de milhões 
de pessoas, e agora passa 
a oferecer também o cui-
dado e proteção para seus 
melhores amigos”, conclui 
Carluci.

O plano de assistência 
Pet, comercializado pela 
Quali em parceria com uma 
empresa especializada, pos-
sui condições especiais e 
oferece um combo de servi-

ços veterinários com ampla 
rede de atendimento para 
cães e gatos. O produto visa 
prestar assistência aos ani-
mais do cliente, de acordo 
com as condições do plano 
contratado, e funciona de 
maneira muito similar a um 
plano de saúde.

Os planos têm valor 
de mensalidade único pa-
ra cães e gatos de todos 
os portes e raças. Entre 
as coberturas disponíveis 
do Assistência Pet estão o 
transporte emergencial ao 
veterinário, atendimento 
ambulatorial, acupuntura, 
fisioterapia, consulta com 
veterinário generalista, vaci-
nas (incluindo o imunizante 
e a aplicação), consulta com 

especialistas, assistência fu-
neral, exames, cirurgias e 
internação.

De acordo com a As-
sociação Brasileira da In-
dústria de Produtos pa-
ra Animais de Estimação 
(Abinpet), o Brasil tem atu-
almente uma população de 
144,3 milhões de animais 
de estimação – na maioria 
cães (55,9 milhões), aves 
(40,4 milhões), gatos (25,6 
milhões) e peixes (19,9 mi-
lhões). No entanto, entre 
100 mil e 130 mil animais 
domésticos têm hoje co-
bertura de planos de saúde 
no país, o que mostra que 
há um futuro promissor pa-
ra os produtos voltados a 
esse público.

D’OR Consultoria  
no  Novembro Azul

O câncer de próstata é 
o tipo mais comum 
entre os homens, é 

a causa de morte de 28,6% da 
população masculina que de-
senvolve neoplasias malignas. 
Este mês, a sociedade médica 
chama a atenção para a cons-
cientização da saúde do ho-
mem com o Novembro Azul 
e a D’Or Consultoria prepa-
rou a campanha ‘Homão da 
postura exemplar’.

A abordagem toca direto 
no ponto da postura ideal, 
com o conceito que o segre-
do para ser um homão foi 
revelado. “Com linguagem e 
formato modernos, a cam-
panha brinca sobre alguns 
pontos da imagem de um 
homem de ‘postura ideal’, 
que mesmo com as respon-
sabilidades e rotina do dia a 

dia, não pode se esquecer do 
mais importante, cuidar da 
saúde”, reforça Victor Perei-
ra, coordenador de Criação 
do Marketing e Comunica-
ção da D’Or Consultoria.

São muitos os fatores gené-
ticos, hormonais e comporta-
mentais que fazem os homens 
terem uma expectativa menor 
de vida. Segundo o IBGE, as 
mulheres vivem em torno de 
79.9 anos, enquanto os ho-
mens em média 72.8 anos. O 
homem possui maior com-
portamento de risco em vários 
aspectos da vida, como con-
sumo de álcool, fumo e trân-
sito. Segundo o Ministério da 
Saúde, 31% dos homens bra-
sileiros não têm o hábito de ir 
ao médico e, quando o fazem, 
70% tiveram a influência da 
mulher ou de filhos.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL –

REGIONAL DO MÉIER
RUA ARISTIDES CAIRE, 53, SALA 401, MÉIER, RIO DE JANEIRO –

RJ - C.E.P.: 20775-090 - Tel.: (21) 3279-8140 -
E-mail: mei06vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO
CONJUNTO RESIDENCIAL ESTÁCIO DE SÁ em face de ESPÓLIO
DE NELSON VIEIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE VALDELICE BATISTA
DA SILVA, tendo como representante legal RICARDO WAGNER
VIEIRA DA SILVA, nos autos do PROCESSO
Nº 0010197-55.2009.8.19.0208, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MARIA APARECIDA SILVEIRA DE ABREU – Juíza
Titular da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em
Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a
todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será
realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO
LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo,
63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030;
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550,
onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a
avaliação será no dia 22/11/2021 às 12h, e não havendo lances no
primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será no dia 25/11/2021 às 12h, onde o lanço inicial será por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances
serão realizados exclusivamente através do portal do site do
leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação de fls. 189/190, devidamente ratificado às fls. 201:
APARTAMENTO Nº 302, SITUADO NA RUA DONA ROMANA Nº 309,
BLOCO II, ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO, RJ, COM FRAÇÃO
DE 0,0008208 DO TERRENO. MATRICULADO NO 1º SERVIÇO
REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº 17385 E NA PREFEITURA SOB
O Nº 0.996.912-2 E CL Nº 02032-1. MEDINDO 70m² DE ÁREA
EDIFICADA. DO PRÉDIO: Prédio de médio padrão, com construção
em alvenaria/concreto localizado em condomínio com 16 blocos,
sem elevador. Possui interfone nos blocos, não há interfone na
portaria. A portaria é de 24 horas. O muro possui grades de ferro.
Há área de lazer com play, salão de festas com churrasqueira.
Todos os apartamentos possuem garagem. DO APARTAMENTO:
Localizado no terceiro pavimento, com uma área edificada de 70m²
(setenta metros quadrados), distribuindo-se em: sala de estar e
de jantar com piso em cerâmica, paredes emassadas e pintadas
com tinta plástica; dois quartos com piso em cerâmica, paredes
emassadas e pintadas com tinta plástica; banheiro social, com
piso em cerâmica e revestido até o teto; copa-cozinha com área de
serviço conjugada, com piso em cerâmica e revestimento até o
teto; dependência de empregada com piso em cerâmica. Todas
as portas são de madeira e janelas de alumínio. CONCLUSÃO: O
imóvel, no tocante a pintura, revestimento, piso, louças, instalações
elétricas e hidráulicas, em todo seu aspecto geral, encontra-se
em bom estado de conservação. DO VALOR DA AVALIAÇÃO:
Assim, considerando a sua localização, dimensões, área
construída, características, padrão do logradouro, idade, qualidade
do material empregado em seu acabamento e estado geral de
conservação, o bem acima descrito foi avaliado em 25/02/2019
pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
correspondentes a 49.691,619 UFIR, que atualizadas nesta data
perfaz o valor de R$ 184.122,35 (cento e oitenta e quatro mil,
cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos). DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 07/10/2021, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 1.733,71 (Hum mil, setecentos e
trinta e três reais e setenta e um centavos); Que conforme certidão
de 07/10/2021, constam débitos de FUNESBOM, cuja soma perfaz
o valor de R$ 400,20 (quatrocentos reais e vinte centavos); Que
conforme planilha fornecida, constam débitos de condomínio que
atualizados em 15/10/2021 perfaz a quantia de R$ 198.310,86
(Cento e noventa e oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e seis
centavos). Cientes os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados do seguinte: Que conforme se vê no R-10 resta

demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde houve a VENDA
DO IMÓVEL em favor dos executados; Que conforme consta no R-
14 o registro de Penhora em favor do Município do Rio de Janeiro,
por força da Ação de Execução fiscal nº 2004.120.033.557-7 da 12ª
Vara de Fazenda Pública; Que consta no R-16 o registro da penhora
desta execução que determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que os réus foram citados conforme fls. 75; Que às fls. 82 foi
decretada a revelia dos réus; Que às fls. 84/85 consta a Sentença
julgando procedentes o pedido autoral; Que às fls. 109 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado às
fls. 121; Que o(s) Réu(s) foram intimados da Penhora às fls. 122 e
124 verso; Que a Defensoria Pública se manifestou nos autos não
se opondo ao Laudo de avaliação às fls. 205; Que o laudo de
avaliação foi homologado às fls. 206. DOS LANCES ELETRÔNICO
(ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários
previstos no presente edital, sendo certo que os horários
considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/
DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade
Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances
online exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial,
pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br;
3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG, CPF e enviar
uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade
aberto (frente e verso) do representante legal ou do preposto da
pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes
para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se
fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada
através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se
indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os
Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo
provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante
das diferentes velocidades nas transmissões de dados,
dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo
provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados
que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo,
assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS
ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital,
caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC).
2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado,
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto

indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta
de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por
escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma
do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances on-line para
pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24
horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e sucessivas,
devidamente corrigidas, depositando-as em conta-judicial à
disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo
certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca
judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta
de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC).
6. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e
desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/
c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os interessados que ficam sob
encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data
da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do
respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo.
Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio deste Edital da
hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do art.
889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro,
02 de novembro de 2021. E eu, Andrea Glória Senna Jannuzzi –
Chefe da Serventia - Mat. 01-18093, o fiz datilografar e subscrevo.
MARIA APARECIDA SILVEIRA DE ABREU- Juíza Titular.

Três perguntas: o mercado de ações em outubro de 2021

Conversamos com 
Felipe Vella, ana-
lista CNPI da Ati-

va Investimentos, sobre o 
mercado de ações em ou-
tubro de 2021. O Ibovespa 
fechou o mês com 103.500 
pontos, apresentando uma 
queda de 6,74% em outu-
bro. No ano, a queda é de 
13,04%. Nos últimos 12 
meses, o índice apresenta 
uma alta de 7,16%.

Também conversamos so-
bre a sua expectativa para os 
resultados das companhias 
do 3T21, que já começaram 
a ser apresentados, e sobre 
um tema extremamente im-
portante: o preço que se 
paga por uma ação. Felipe é 
responsável pela sala ao vivo 
da Ativa Investimentos e es-
pecialista em futuros e análise 
volumétrica.

Como você viu o merca-
do de ações em setembro 
de 2021? Como você está 
vendo as perspectivas para 
o final de 2021 e 2022? 

O índice Ibovespa man-
tém uma trajetória baixista 
desde as máximas históricas 
em junho/2021. Os meses 
de setembro e outubro não 
fugiram à regra, entregando 
prejuízos de 6,57% e 6,74%, 
respectivamente.

O mercado antecipa uma 
possível recessão causada 
pela diminuição da ativida-
de econômica, advinda do 
aumento de juros que não 

parece próximo de um fim. 
Os dois dígitos de juros es-
tão cada vez mais próximos, 
com algumas casas preven-
do juros acima de 14% em 
2022, caso tenhamos uma 
piora no fiscal.

Tecnicamente, minha 
perspectiva é que o IBOV, 
mantidas as mesmas pre-
missas, teste a região de 
93k-97k pontos, com a pos-
sibilidade de prejuízos mais 
extensivos caso o cenário 
piore e o país efetivamente 
entre em recessão, podendo 
chegar a 83k pontos.

Como está a sua ex-
pectativa para os resulta-
dos do 3º trimestre que já 
começaram a ser divulga-
dos pelas companhias? 

Minha expectativa pa-
ra os resultados no 3T21 
é que as empresas entre-
guem resultados expressi-
vos, refletindo os estímulos 
econômicos e o aumento 
da demanda reprimida da 
pandemia. O resultado das 
empresas tende a piorar na 
medida que o consumo caia 
com as medidas de diminui-
ção de estímulos e aumento 
de juros, mas isso somente 
será sentido nos trimestres 
seguintes. O mercado co-
mo um todo se antecipa e 
precifica esses resultados 
futuros, resultando em uma 
queda nos preços das ações.

Como entender o me-

lhor timing para comprar 
uma ação e não pagar ca-
ro por algo que já perfor-
mou o que poderia per-
formar?

Atualmente, inúmeros 
analistas e educadores fi-
nanceiros defendem a es-
tratégia BUY-AND-HOLD 
(comprar e manter) com 
unhas e dentes. Eles in-
dicam a seus clientes que 
comprem o ativo todo mês, 
independente do cenário, 
até que o ativo não faça 
mais sentido da perspectiva 
fundamentalista. 

O problema é que em 
vários casos como, por 
exemplo, CIELO (CIEL3) 
IRB Brasil (IRBR3), Cog-
na (COGN3) e, inclusive, 
o mais emblemático da 
nossa época, as empresas 
X, geridas pelo empresário 
Eike Batista, a perda dos 
seus fundamentos só foi 
demonstrada quando já era 
tarde demais. Nesses casos, 
o investidor acaba “casado” 
com a ação de uma empre-
sa que não faz sentido, e 
que não vai voltar para seu 
preço de compra por anos, 
décadas ou, muitas vezes, 
nunca mais.

Temos o caso recente do 
IRB Brasil. Uma das que-
ridinhas do mercado que 
aparecia em todas as cartei-
ras recomendadas, entrou 
na composição do IBOV 
em maio de 2019 e conti-
nua lá até hoje. A ação subiu 

mais de 400% em linha reta 
de 2017 a 2019. Não houve 
sequer uma correção. Então 
em dois meses, o papel caiu 
mais de 85% e continua nas 
mínimas até hoje, após es-
cândalos contábeis e fiscais. 
Ninguém poderia prever os 
escândalos que envolveram 
a empresa, mas poderíamos 
sim ficar de fora do papel 
pois ele estava caro sem en-
tregar nenhuma correção.

Quando o ativo cai 50%, 
ele precisa subir outros 100% 
para se recuperar. Exemplo: a 
VALE começa o dia cotada a 
R$100,00, mas se a ação cair 
50%, ela finaliza o dia cotada 
a R$50,00. Suponhamos que 
no dia seguinte a VALE su-
ba 50%. Ela finalizaria o dia 
cotada a R$75,00, e não mais 
a R$100,00. Para que a ação 
volte a R$100,00, ela precisa-
ria subir 100%, e não 50%.

Temos como evitar rouba-
das? Sim! Utilizando alguns 
fundamentos básicos da 
análise técnica para enten-
der duas coisas. A primeira 
é que quando um ativo está 
caro demais, esticado frente a 
seus pares e média histórica, 
você deixa de comprá-lo, e 
somente passará a cogitá-lo 
novamente, quando já tiver 
passado por uma correção 
e deixado um sinal de força, 
demonstrando que voltará a 
subir em um período próxi-
mo. 

A outra é que existem 
diversas maneiras de evitar-

mos pagar caro demais por 
um ativo. A variação frente 
a suas médias móveis, al-
guns indicadores de compra 
como IFR e estocástico len-
to, e mesmo a comparação 
de quanto este papel entre-
gou frente a outras empre-
sas do mesmo setor, podem 
te tirar de uma enrascada.

Um exemplo claro de 
uma boa escolha aliada ao 
timing seria a Lojas Renner 
(LREN3). A Renner passou 
por um famoso rali de al-
ta entre 2012 e 2018, onde 
o papel apreciou mais de 
350%. Um investidor que 
não se importa com o pre-
ço de entrada, e que apor-
tou 4 vezes ao longo deste 
rali, comprando nas máxi-
mas, ficou com um preço 
médio total de R$20.71. O 
ativo chegou a marcar má-
ximas em R$60,53 antes da 
pandemia, trazendo assim 

uma rentabilidade de 292%. 
Contudo, alguns filtros bá-
sicos ajudariam o investi-
dor a melhorar o timing de 
entrada e fazer aportes que 
resultariam em uma renta-
bilidade de 388%.

Resumindo, a compra 
de ativos de renda variável 
a qualquer preço, sem fil-
tro e sem um bom timing, 
pode te deixar com um 
abacaxi na mão. Já a esco-
lha de um ativo com bons 
fundamentos, aliada a uma 
boa análise de timing de en-
trada, pode não só te salvar 
de uma enrascada como te 
dar uma oportunidade de 
extrair ainda mais valor de 
uma boa empresa, fazendo 
com que você se torne um 
sócio a longo prazo com 
uma compra feita a um pre-
ço justo ou até descontado. 
Preço importa e gera maior 
possibilidade de lucros.

Felipe Vella - analista CNPI  
da Ativa Investimentos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE
TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS – CONVOCAÇÃO
PARA  A ASSEMBLEIA GERAL DE RERRATIFICAÇÃO DA AGO –
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA DE INICIO DA LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA REA-
LIZADAS EM CONJUNTO NO DIA 03/09/2020 – A Diretora Presidente
da  CAPTAR COOPER – COOPERATIVA DE TRABALHO DE
MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS, registrada na JUCERJA sob o
NIRE  33.4.0003717-1 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.032.733/0001-
69, Sra. Cristina Florinda de Mello Monteiro, no exercício das suas
atribuições, convoca os cooperados para participaram da Assembleia
Geral de Rerratificação a ser realizada no dia 16/11/2021, da AGO
– ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE INICIO DA LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA RE-
ALIZADAS EM CONJUNTO NO DIA 03/09/2020, em sua sede social
situada Avenida Rio Branco, 37, Sala 1907, a fim de tomarem
ciência e deliberarem sobre a rerratificação da Ata e demais
documentos que compuseram o processo com arquivamento
na JUCERJA – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob
o Nº. 4446503 em 30/08/2021. Em primeira convocação às 08:00 h com
a presença mínima de 2/3 (dois terços) do total de seu quadro de coo-
perados; em segunda convocação às 09:00 h com a presença mínima
de metade mais um de seu quadro de cooperados, e em terceira e
última convocação às 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez)
cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa pos-
sui no seu quadro social 50 (cinquenta) cooperados. A Ordem
do Dia da AG é a seguinte: 1) RERRATIFICAÇÃO de erros materiais
com a precisa identificação dos mesmos, e após ciência e deliberação
dos presentes consolidação da nova redação dos atos; 6) Demais As-
suntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 04 de novembro de 2021
– Cristina Florinda de Mello Monteiro – Diretora Presidente

OPÇÃO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA.
CNPJ Nº. 00.091.382/0001-06 - NIRE: 33.2.0503969-1

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADAS EM 15 DE OUTU-
BRO DE 2021. (01) DIA, HORA E LOCAL: Às 10h00min do dia 15 de outubro de 
2021, reuniram-se na sede social, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 
Rodovia Amaral Peixoto nº. 2401, 3º Andar, sala 302, no Bairro Baldeador – Nite-
rói/RJ, CEP 24.140-005. (02) CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada devido à 
presença da totalidade dos cotistas. Presente também o representante da auditoria 
externa - BDO RCS Auditores Independentes SS, o Fernando Pereira da Silva Mar-
ques, inscrito no CRC 1 RJ - nº 092.490/O-3. (03) MESA: Por ato da maioria dos 
cotistas presentes, foi eleito para presidir os trabalhos, o Carlos Otávio de Souza 
Antunes, como Presidente e, como Secretário, Gustavo Nader Damião Rodrigues 
(04) ORDEM DO DIA: A seguir, o Presidente informou aos cotistas que a Reunião 
se destinava a colocar em exame e apreciação dos ali presentes as seguintes de-
liberações: (04.1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2020; e, (04.2) Aprovar a des-
tinação dos lucros referente ao exercício de 2020. (05) DELIBERAÇOES TOMA-
DAS POR UNANIMIDADE: (05.1) - Aprovadas sem reservas as demonstrações 
financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2020, a 
qual apresenta o Lucro líquido do exercício, no valor de R$ 5.392.475,07 (cinco mi-
lhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sete 
centavos); e, (05.2) Ratificada a destinação dos lucros acumulados no valor de R$ 
12.659.428,07 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
vinte e oito reais e sete centavos) e os seus registros contábeis efetuados em lucros 
à pagar “passivo circulante”. As demonstrações contábeis foram publicadas no Diá-
rio Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 168 – Parte V e no Jornal Monitor Mercantil 
– página 6, parte Financeiro, ambos do dia 1º de setembro de 2021. Nada mais a 
tratar o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Niterói 
(RJ), 15 de outubro de 2021. Secretário - Gustavo Nader Damião Rodrigues; Pre-
sidente - Carlos Otávio de Souza Antunes. Lista de Presença da Ata de Reunião 
dos Sócios da Opção JCA Turismo e Fretamento Ltda. do dia 15/10/2021. COSA 
PARTICIPAÇOES LTDA. (Carlos Otavio de Souza Antunes e Marcelo Garcia Antu-
nes); HATAR PARTICIPAÇOES LTDA. (Amaury de Andrade e Heloisa Helena Antu-
nes de Andrade); JCA – HOLDING TRANSPORTES, LOGISTICA E MOBILIDADE 
LTDA. (Gustavo Nader Damião Rodrigues e Luís Baleeiro Costa Lima). Jucerja nº 
4552924 em 25/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS OXENTE TÁXI – FEIRA DE
SÃO CRISTÓVÃO, CNPJ nº 04.483.094/0001-58, na pessoa do Diretor
Presidente no uso das atribuições estatutárias, convoca seus 22 (vinte e
dois) associados, em dia com suas obrigações sociais, conforme  Art. 43
do Estatuto Social, para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
20/11/2021, na  Rua Pernambuco, E 201A  – São Cristovão /RJ. Para
Assembléia Geral de eleição que deverá ser instalar em 1º convocação,
com qualquer número de associados em dia com a Associação, devendo
considerar-se em sessão permanente, durante o dia, no horário das 10:00
h às 16:00 h, convoca seus associados  para tratar dos  seguintes  assuntos
conforme  estabelecido em seu Estatuto: 1) Eleição do Conselho Fiscal.  2)
Eleição do Conselho de Ética e Disciplina.3) Eleição da Diretoria Executiva.

Rio de Janeiro,03 de novembro de 2021.
DAVID CAETANO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

Declarações de Bolsonaro podem significar dólar e juros para cima
Falas erráticas vindas de Brasília só pioraram a situação

Divulgada nesta 
quarta-feira (3), 
a Ata do Copom 

(Comitê de Política Mo-
netária do Banco Central) 
destaca que o processo de 
reformas e ajustes necessá-
rios na economia brasileira 
é essencial para o cresci-
mento sustentável. “Esmo-
recimento no esforço de 
reformas estruturais e al-
terações de caráter perma-
nente no processo de ajuste 
das contas públicas podem 
elevar a taxa de juros estru-
tural da economia”, citou a 
nota. O Comitê decidiu na 
última reunião, 26 e27 de 
outubro, por unanimidade, 
elevar a taxa básica de juros 
em 1,50 ponto percentual, 
para 7,75% a.a., a mesma 
que poderá sere repetida na 
última reunião do ano.

A reportagem do Mo-
nitor Mercantil ouviu a 
opinião do economista 

João Beck, sócio da BRA, 
sobre os aspectos mais re-
levantes contidos na Ata 
do Copom. Ele também 
comentou as decisões to-
madas pelo banco central 
dos EUA que acabam in-
fluenciando o movimento 
do mercado.

Sobre o conteúdo ex-
posto na Ata, o economis-
ta traduz como uma exten-
são do último comunicado 
na reunião do Comitê de 
Política Econômica. “Pas-
sa uma mensagem dura e 
mais realista ao mercado 
de que irá perseguir a meta 
de inflação. Assim, esta-
mos vendo forte flattening 
da curva, com queda das 
taxas longas. É um passo 
importante para dar con-
fiança ao mercado, pelo 
menos no front monetá-
rio”, avalia o economista.

Porém, ele explica que 
não basta somente um dis-

curso mais duro do BC. 
“É necessário agora uma 
atitude parecida no lado fis-
cal do governo na mesma 
magnitude. Ajuda também 
nesse movimento de juros a 
queda do preço do minério 
e do petróleo”, exemplifi-
cou.

Campo fiscal

Perguntado se acredita 
realmente em avanço no 
campo fiscal em um curto 
prazo de tempo, respondeu: 
“Difícil. A combinação de 
uma baixa popularidade do 
presidente combinado a um 
ano eleitoral não deixa ne-
nhuma pista para que isso 
ocorra”.

Sobre o impacto que te-
ria nesse momento para o 
mercado declarações vindas 
do Planalto que não ajudam 
em nada qualquer movi-
mento de mudanças, ele foi 

direto: “Dólar e juros pra 
cima”.

A Ata citou que no cená-
rio externo, o ambiente tem 
se tornado menos favorá-
vel, refletindo a persistência 
do processo inflacionário e 
a consequente reação dos 
bancos centrais. “O próxi-
mo ano deve ser caracte-
rizado por menor cresci-
mento, com a reversão dos 
impulsos fiscais e avanço 
nos processos de normali-
zação da política monetária. 
Para as economias emer-
gentes, essa combinação 
implica um cenário mais 
desafiador”, destacou.

Nesta quarta-feira, o 
mercado estava de olho nos 
EUA nas decisões do Co-
mitê Federal de Mercado 
Aberto (Fomc, na sigla em 
inglês) do Federal Reserve 
(Fed, o banco central nor-
te-americano) que decidiu 
manter a taxa dos Fed funds 

na faixa entre 0% e 0,25% 
ao ano. “A primeira reação 
do mercado ao comunicado 
do Fed é abertura da curva 
longa de juros e steepening 
da curva. O tappering foi 
dentro do esperado. Mas o 
mercado ainda enxerga que 
o comunicado foi leniente 
com a ameaça da inflação 
e o mercado ‘aposta’ que 
o Fed está cometendo um 
erro de política monetária 
e terá que apertar os juros 
à frente”, acredita o econo-
mista.

Curvas de DI

“Hoje (quarta-feira) ti-
vemos um movimento im-
portante nas curvas de DI 
(termo utilizado para defi-
nir o caminho futuro que 
uma determinada taxa de 
juros poderá ter). O mer-
cado viu a ata do Copom 
mais dura do que o espera-

do. Tivemos o anúncio tam-
bém da pequena retirada de 
estímulos do FED, o que 
fez o mercado gostar e di-
minuir a pressão nos DIs”, 
comentou Jansen Costa, 
sócio-fundador da Fatorial 
Investimentos.

Segundo ele, o maior 
destaque do dia não foi a 
pequena alta da bolsa, mas 
a queda dos DIs em mais de 
3% para todos os vértices 
mostrando diminuição da 
pressão de aumento da taxa 
de juros depois de 2023. “É 
um movimento importante 
de queda de percepção dos 
investidores no dia de hoje 
(desta quarta-feira). Muitos 
investidores estão aprovei-
tando para comprar taxas 
IPCA + nesses vencimen-
tos, já que as taxas estão 
caindo bastante. Precisa-
mos acompanhar esse mo-
vimento e vermos se será 
estrutural”, pontuou.

Oferta de carvão aumenta e preços caem na China
A China informou que 

tem visto uma melhora sig-
nificativa em seu suprimen-
to de carvão depois que a 
produção foi expandida e 
os preços se estabilizaram, 
comportamento apontado 
pela Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma 

(CNDR).
Desde meados de outu-

bro, a produção média di-
ária de carvão do país está 
acima de 11,5 milhões de 
toneladas, com o maior nú-
mero dos últimos anos sen-
do de 11,72 milhões de to-
neladas, segundo a CNDR.

O contrato futuro de car-
vão térmico mais negocia-
do em janeiro na Bolsa de 
Mercadorias de Zhengzhou 
continuou a cair, já que o 
país tomou várias medidas 
para regular a especulação 
excessiva do mercado. Na 
segunda-feira (1), os preços 

dos futuros do carvão térmi-
co fecharam em 917,6 iuanes 
(US$ 142,95), caindo 53% da 
alta de 1.982 iuanes em 19 de 
outubro, mostram dados da 
bolsa.

À medida que a oferta 
restrita de carvão é aliviada, 
os estoques de combustível 

das principais usinas do país 
movidas a carvão estão ace-
lerando o crescimento. “Nos 
últimos dias, o suprimento 
diário de carvão para as prin-
cipais usinas termelétricas a 
carvão ultrapassou 8 milhões 
de toneladas, com o valor 
mais alto chegando a 8,32 

milhões de toneladas, um re-
corde histórico”, informou a 
CNDR. O mais alto órgão de 
planejamento econômico da 
China disse que espera que o 
estoque de carvão das usinas 
do país ultrapasse 110 milhões 
de toneladas, o que pode suprir 
20 dias de consumo. 
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