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Após escândalo da PEC 23 
Bolsa fecha no menor nível
Ibovespa encerrou em 103.412 pontos

Após a aprovação, em pri-
meiro turno, do texto-
base da PEC 23 (dos pre-

catórios), a bolsa de valores teve 
forte queda e fechou no menor 
nível em quase um ano. O índice 
Ibovespa, da B3, encerrou esta 
quinta-feira aos 103.412 pontos. 
O indicador está no nível mais 
baixo desde 12 de novembro do 
ano passado. 

Para os investidores econo-
mistas e analistas do mercado, a 
proposta, que abre caminho para 
cerca de R$ 90 bilhões fora do te-
to de gastos no próximo ano, difi-
culta o controle da dívida pública 
e piora o cenário fiscal brasileiro.

De acordo com a economista 
e coordenadora nacional da Au-
ditoria Cidadã da Dívida, Maria 
Lúcia Fattorelli, o que ocorreu na 
Câmara foi um escândalo. “Va-
le tudo para aprovar o esquema 
fraudulento da Securitização que 
desvia os impostos que pagamos 

e sequer alcançarão os cofres pú-
blicos! Adeus orçamento público; 
adeus Lei Orçamentária: o mer-
cado vai se apoderar do dinheiro 
dos impostos, sem análise da CCJ, 
na surdina!”, disparou Fattorelli.

Segundo ela, o texto da PEC 
dos Precatórios não fala do auxí-
lio Brasil, mas sim do esquema da 
Securitização que “rouba os im-
postos que pagamos e que a mídia 
não comenta”, afirmou em seu 
perfil no Twitter.

Fattorelli explica, também em 
artigo no jornal Extraclasse, que 
o texto da “emenda” surgida de 
surpresa no plenário, à revelia 
das regras do Regimento da Casa, 
foi muito além do que constava 
da PEC dos Precatórios, enviada 
pelo governo Bolsonaro ao Con-
gresso em julho, a qual tratava 
do adiamento e parcelamento de 
precatórios. Assim, inicialmen-
te, a PEC 23 se restringia a uma 
proposta de calote de obrigações 

decorrentes de decisões judiciais 
definitivas, prejudicando princi-
palmente professores(as) e outras 
categorias de trabalhadores e con-
tribuintes.

De acordo com ela, cambala-
chos foram adicionados à emen-
da surpresa, além da manutenção 
do esquema de desvio de recursos 
arrecadados de contribuintes, de-
nominado securitização, que foi 
incluído ao texto da PEC 23, sem 
explicação ou menção alguma em 
seu relatório. Fattorelli explica  
que, apesar da mudança no cálcu-
lo do teto de gastos que o relator 
já havia incluído na Comissão Es-
pecial, que dará ao governo uma 
folga de quase R$ 100 bilhões 
para gastar como quiser em ano 
eleitoral, “os gastos com a chama-
da dívida pública que são, de fato, 
os verdadeiros responsáveis pelo 
rombo constante ao orçamento 
federal, continuam fora desse esd-
rúxulo teto de gastos”. Página 3.

Cinturão e Rota: Monitor  
Mercantil e Xinhua fecham parceria
Plataforma sobre a maior iniciativa de desenvolvimento 
mundial agora disponível em português

O Monitor Mercantil 
fechou parceria com 
a agência de notícias 

chinesa Xinhua para naciona-
lizar a plataforma Silkroad (Cin-
turão e Rota) e seus produtos de 
informação no Brasil, visando a 
divulgação da principal iniciativa 
de desenvolvimento mundial pro-
movida pela China, envolvendo 
infraestrutura e investimentos em 
países de todos os continentes. As 
matérias já podem ser acessadas 
em monitormercantil.com.br/
categorias/cinturao-e-rota

A Xinhua Silk Road, lançada 
em julho de 2015, é uma plata-
forma de informação, consultoria 
de investimento e convergência de 
think tank para todos os partici-
pantes da construção da Iniciativa 
Cinturão e Rota (CRI).

Como uma plataforma nacional 
de serviços, tem como objetivo 
ajudar as empresas chinesas a ter 
presença no exterior e as empre-
sas de fora da China ingressar no 
maior mercado do mundo. Silk 
Road oferece produtos e serviços, 
incluindo China Economic In-

formation Service (CEIS), Belt & 
Road Weekly, informações do site, 
banco de dados, pesquisa e con-
sultoria e serviço offline.

O portal xhsilkroad.com for-
nece as últimas notícias e análises 
aprofundadas sobre as políticas 
governamentais, informações de 
mercado, ambiente de negócios, 
informações de investimento e fi-
nanciamento, bem como atualiza-
ções de projetos.

A parceria é mais um passo do 
Monitor Mercantil para ofer-
ecer aos seus leitores informações 
que possibilitem a participação 
do Brasil em iniciativas mundi-

ais. Desde 2017, profissionais do 
Monitor estiveram na China e em 
eventos de integração na América 
Latina, o que consolidou o trab-
alho que levou à nacionalização da 
plataforma Silkroad.

Todos os dias são publicados 3 
a 5 textos traduzidos para o portu-
guês com as notícias que têm mais 
relação com o brasileiro, sejam 
empresários, setor público, meio 
acadêmico e pessoas em geral.

O contrato de parceria foi as-
sinado por Chen Weihua, da Xin-
hua no Brasil, e Marcos de Olivei-
ra, diretor-presidente do Monitor 
Mercantil S/A.

Todas as cidades 
do Brasil terão 
5G #SQN

Em leilão realizado, nesta quin-
ta-feira, pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), 
as operadoras Claro, Vivo e TIM 
arremataram três lotes na faixa de 
3,5 GHz, o principal do leilão da 
tecnologia móvel 5G. A Winity 
II Telecom levou a frequência de 
700 MHz, e como é uma empre-
sa ainda não detentora de faixa 
de radiofrequência, o Brasil terá 
uma nova operadora móvel com 
abrangência nacional. O leilão ter-
minará só nesta sexta-feira. 

De acordo com a Agência Bra-
sil, os termos do leilão do 5G 
preveem a obrigação de cober-
tura das 26 capitais e do Distrito 
Federal até julho de 2022. O ser-
viço deverá cobrir todas as cida-
des brasileiras com mais de 50 mil 
habitantes até 2028, enquanto o 
serviço de 4G deverá cobrir todo 
o território nacional. O edital foi 
aprovado pelo Conselho Diretor 
da Agência em reunião realizada 
no dia 24 de setembro de 2021.

Segundo o G1, na realidade 
somente 19 cidades do Brasil 
adequaram suas legislações às 
necessidades da nova tecnolo-
gia 5G: Brasília (DF), Londrina 
(PR), Campos de Goytacazes 
(RJ), Volta Redonda (RJ), Petró-
polis (RJ), Itaperuna (RJ), Duas 
Barras (RJ), Rio das Flores (RJ), 
Rio de Janeiro (RJ), Nova Fri-
burgo (RJ), Porto Alegre (RS), 
São Caetano do Sul (SP), Santo 
André (SP), Ribeirão Preto (SP), 
Suzano (SP), Jaguariúna (SP), 
Santa Rita do Sapucaí (SP), São 
João da Barra (RJ) e Cardoso 
Moreira (RJ).

Além destas, Petrópolis (RJ), 
Serra Negra (SP), Florianópolis 
(SC), Cachoeiras (SP), Socorro 
(SP), Holambra (SP), Teresópo-
lis (RJ) e Cachoeira de Macabu 
(RJ) estão com novas legislações 
prontas, aguardando sanção.  
Página 3

CDL-Rio faz  
66 anos de 
pioneirismo  
no varejo

O Clube de Diretores Lojistas 
do Rio de Janeiro (CDL-Rio) faz 
66 anos. A entidade tem orgulho 
de dar origem a novos CDL’s pelo 
Brasil e a Federação Câmaras Di-
rigentes Lojistas do Estado do Rio 
de Janeiro (FCDL-RJ) e a Confe-
deração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Página 4

Cresce o 
endividamento 
das famílias  
em outubro

A Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor 
(Peic), divulgada nesta quinta-
feira pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) revelou que hou-
ve aumento de 8,1 pontos percen-
tuais (pp), em outubro na compa-
ração com o mesmo mês de 2020, 
no número de famílias brasileiras 
com dívidas e chegando a 74,6%. 
É o segundo maior crescimento 
anual da série histórica.

O levantamento mostra, com 
relação a setembro, que o ritmo 
de crescimento do endividamento 
diminuiu e que a alta de outubro 
foi de 0,6 ponto percentual. Mes-
mo assim, o aumento foi a 11ª alta 
mensal consecutiva.

A CNC avalia que a alta recente 
dos juros reduziu a contratação de 
dívidas em outubro e fez o indica-
dor ter um acréscimo abaixo dos 
últimos meses, quando apresentava 
aumento, em média, de 1,5 ponto.

O percentual de famílias com 
dívidas ou contas em atraso atin-
giu 25,6%, segundo a CNC, o que 
representa 0,1 ponto acima do re-
gistrado em setembro de 2021 e 0,5 
ponto abaixo de outubro de 2020.

Já a parcela das famílias que de-
clarou não ter condições de pagar 
contas ou dívidas caiu de 10,3% 
para 10,1% na passagem mensal 
e 1,8 ponto na comparação anual.

Em texto divulgado pela confe-
deração, o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, considera que o 
relativo controle da taxa de inadim-
plência diante do cenário econômi-
co “é impressionante. A inflação 
corrente elevada e disseminada tem 
deteriorado os orçamentos domés-
ticos e diminuído o poder de com-
pra das famílias, em especial as na 
faixa de menor renda. 
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Por Isaac Roitman

No final de setem-
bro de 2021, 400 
jovens, selecio-

nados pela Organização das 
Nações Unidas, represen-
tando 200 países, se reu-
niram em Milão, na Itália, 
para elaborarem um posi-
cionamento sobre a emer-
gência climática e quais 
ações devem ser prioriza-
das. Os jovens pedem aos 
líderes mundiais que “acor-
dem” para a crise climática.

A jovem ativista sueca 
Greta Thunberg fez um 
apelo: “Isso é tudo que ou-
vimos por parte de nossos 
líderes: palavras. Palavras 
que soam bem, mas que 
não provocam ação alguma. 
Nossas esperanças e sonhos 
se afogam em suas palavras 
de promessas vazias”.

E complementa: “Não 
existe um planeta, não exis-

te um planeta blá-blá-blá, 
economia verde blá-blá-blá, 
neutralidade do carbono pa-
ra 2050 blá-blá-blá” e acres-
centa: “30 anos de blá-blá-
-blá dos líderes mundiais e 
sua traição com as gerações 
atuais e futuras”.

A ativista ambiental 
ugandesa de 24 anos Vanes-
sa Nakate, fundadora do Ju-
ventude para a África Futu-
ra, assim se posicionou: “É 
o momento de nossos diri-
gentes despertarem, chegou 
a hora de nossos líderes pa-
rarem de falar e começarem 
a agir. Já é hora de os po-
luidores pagarem, é a hora 
de cumprirem com as pro-
messas. Não se esqueçam 
de ouvir aqueles que são os 
mais vulneráveis.”

Lideranças mundiais es-
tão reunidas em Glasgow, 
Escócia, na 26ª Conferência 
das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas. Na 

solenidade de abertura do 
evento foi ouvida a única 
voz brasileira, com a pro-
nunciamento da indígena 
Txai Suruí, de Rondônia, 
estudante de Direito e fun-
dadora do Movimento Ju-
ventude Indígena de Ron-
dônia.

No seu discurso falou 
sobre a necessidade de 
medidas urgentes para fre-
ar as mudanças climáticas, 
além de ressaltar a impor-
tância dos povos indígenas 
na proteção da Amazônia. 
Ela também falou sobre 
os ensinamentos recebi-
dos de seu pai: “Meu pai, 
o grande cacique Almir 
Suruí, me ensinou que de-
vemos ouvir as estrelas, a 
lua, o vento, os animais e 

as árvores. Hoje o clima es-
tá esquentando, os animais 
estão desaparecendo, os 
rios estão morrendo, nossas 
plantações não florescem 
como antes. A Terra está fa-
lando, ela nos diz que não 
temos mais tempo”.

Ela relembrou também 
a morte do indígena Ari-
-Ureu-Eu-Wau-Wau, que 
trabalhava registrando e de-
nunciando extrações ilegais 
de madeira dentro da aldeia 
onde morava. Segundo Txai 
Surupi, ele foi morto por 
defender a floresta.

Segundo a Organização 
para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO) e o Fundo 
de Desenvolvimento dos 
Povos Indígenas da Amé-
rica Latina e do Caribe (Fi-
lac) o papel dos indígenas 
é de melhores “Guardiões 
da Floresta” na Amazônia, 
onde quase a metade (45%) 
das florestas intactas se en-

contra em territórios indí-
genas.

Entre os fatores que 
explicam porque os indí-
genas preservam melhor 
as florestas estão fatores 
culturais e o papel dos co-
nhecimentos tradicionais, 
as políticas de incentivo 
florestal, restrições sobre 
o uso do solo, acessibili-
dade limitada e baixa ren-
tabilidade da agricultura. 
Combater os predadores 
do meio ambiente e prote-
ger as tradições, costumes 
e cultura indígena é uma 
prioridade da sociedade e 
do governo brasileiro.

As metas de redução de 
gás carbônico, metano, des-
matamento etc. são emer-
genciais. A vida em nosso 
planeta está sendo amea-
çada. Lideranças mundiais 
não estão se omitindo. Na 
COP 26, Boris Johnson, 
primeiro-ministro do Rei-

no Unido, afirmou no seu 
discurso de abertura: “Ge-
rações futuras não vão nos 
perdoar se falharmos.”

Emmanuel Macron, pre-
sidente da França afirmou: 
“Estamos perdendo a cor-
rida para as mudanças cli-
máticas. Esse é o desafio de 
nossa geração: ganhar a ba-
talha contra o tempo.”

O Papa Francisco escre-
veu em um prefácio de um 
livro dedicado à defesa do 
meio ambiente: “É hora de 
agir, e agir juntos, contra as 
mudanças climáticas, a pan-
demia e a pobreza.”

Vamos à ação. Chega de 
blá-blá-blá.

Isaac Roitman é professor emérito da 

Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da 

Academia Brasileira de Ciências e 

membro do Movimento 2022-2030 O 

Brasil e o Mundo que queremos.
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A vida em nosso 
planeta está sendo 

ameaçada

Exposição destaca 
o acervo do 

paisagista e artista 
plástico
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O blá-blá-blá da emergência climática

O imenso e inesquecível Roberto Burle Marx
Por Paulo Alonso

Ter conhecido Ro-
berto Burle Marx, 
apreciado de perto 

sua obra genial e dialogado 
com ele sobre a natureza, o 
ecossistema, a construção 
do seu maravilhoso sítio, 
fauna, flores, cores e alqui-
mia, sobre seus trabalhos 
expostos em tantos cantões 
do planeta, é uma lembrança 
que carregarei para sempre 
em minha mente e em meu 
coração. E esses encontros 
havidos, em várias ocasiões, 
voltaram à minha memó-
ria quando a Casa Roberto 
Marinho, no Cosme Velho, 
começa a expor, numa be-
líssima retrospectiva do seu 
trabalho, 130 obras, incluin-
do itens inéditos.

A mostra O tempo completa: 
Burle Marx, clássicos e inéditos, 
é, na realidade, a primeira a 
destacar o acervo do Insti-
tuto Burle Marx, paisagis-
ta dos mais celebrados em 
todo o mundo e que assina 
também os jardins da man-
são, projetados em 1938, 
em que viveu o jornalista 
Roberto Marinho.

Também arquiteto, urba-
nista, artista visual, pintor, 
escultor e cantor, Roberto 
Burle Marx (1909–1994) foi 
um verdadeiro gênio do seu 
tempo, e parte do seu acer-
vo pode ser apreciado, nes-
sa exposição que se esten-
derá até fevereiro de 2022.

Logo na entrada, o pú-
blico que quiser conhecer 
um pouco sobre a obra de 
Burle Marx poderá apreciar 
uma linha do tempo, pe-
la qual é traçada de forma 
cronológica as passagens e 
períodos mais importantes 
da vida desse imenso brasi-
leiro, nascido em São Paulo, 
em 1909 e falecido no Rio 
de Janeiro, em 1994. Nessa 
linha do tempo, são desta-
cadas as parcerias que Burle 
Marx celebrou com outros 
importantes nomes da mo-
derna arquitetura brasileira, 
como Oscar Niemeyer, Lú-
cio Costa e Affonso Eduar-
do Reidy.

Burle Marx foi o respon-
sável por ter introduzido o 
paisagismo modernista no 
Brasil e precursor por usar 
plantas nativas brasileiras 
em seus projetos. Seu traba-

lho teve uma grande influ-
ência mundialmente no de-
sign de jardins tropicais no 
século 20, sendo que jardins 
aquáticos foram um tema 
popular em suas obras, es-
palhadas ao redor do mun-
do.

Nesse momento em que 
é realizada a Cop 26, em 
Glasgow – sem a presen-
ça do presidente do Brasil, 
que não quis certamente 
enfrentar as manifestações 
contrárias aos seu (des)go-
verno pela pouca atenção 
ambiental – nada mais im-
portante do que lembrar 
que Burle Marx foi um dos 
pioneiros a reivindicar a 
conservação das florestas 
tropicais brasileiras, tendo 
organizado numerosas ex-
pedições e excursões pelos 
biomas nacionais, sendo o 
responsável pela descoberta 
de novas espécies. Por essa 
razão e para homenageá-lo, 
mais de 30 plantas levam 

seu nome.
Morou grande parte de 

sua vida aqui, na Cidade 
Maravilhosa, onde estão 
localizados seus principais 
trabalhos, embora sua obra 
possa ser encontrada ao re-
dor dos cinco continentes. 
E foi justamente no Rio que 
ele adquiriu, em 1949, o Sí-
tio Santo Antônio da Bica, 
em Guaratiba, hoje conhe-
cido como Sitio Roberto 
Burle Marx, sob a direção 
do Iphan.

Esse belíssimo espaço era 
usado para aclimatação de 
plantas e hoje possui mais 
de 3.500 espécies de plantas 
diferentes. Um verdadeiro 
oásis, um patrimônio dos 
mais extraordinários e no 
qual pesquisadores nacio-
nais e estrangeiros frequen-
temente o visitam.

Aos 19 anos, Burle Marx 
teve problema nos olhos, 
e a família se mudou para 
Alemanha em busca de tra-
tamento. Permaneceram na 
Alemanha, de 1928 a 1929, 
onde Burle Marx entrou em 
contato com as vanguardas 
artísticas. Lá conheceu um 
Jardim Botânico com uma 

estufa mantendo vegetação 
brasileira, pela qual ficou 
absolutamente fascinado. 
As diversas exposições que 
visitou e, dentre as mais 
importantes, as de Picasso, 
Matisse e Van Gogh, lhe 
causaram grande impres-
são, levando-o à decisão de 
estudar pintura.

Aproveitando seu tem-
po na Alemanha, resolveu 
estudar pintura no ateliê de 
Degner Klemn. De volta ao 
Rio, em 1930, Lucio Costa, 
seu amigo e vizinho do Le-
me, o incentivou a ingressar 
na Escola Nacional de Be-
las Artes, hoje UFRJ.

No interior da Casa Ro-
berto Marinho, os dois an-
dares são ocupados, pela 
primeira vez, com uma só 
exposição, entre desenhos, 
projetos, croquis, maquetes, 
documentos e pinturas, na 
maioria inéditos, seleciona-
dos entre os mais de 120 mil 
itens do acervo do Institu-
to Burle Marx, que faz sua 
primeira exposição após ser 
criado, como entidade sem 
fins lucrativos, em 2019.

Além do Escritório Burle 
Marx, sob o comando dos 

sócios Gustavo Leivas e os 
irmãos Isabela e Julio Ono, 
e do Instituto, a memória 
do paisagista é preserva-
da também no sítio, hoje 
transformado em Centro 
Cultural.

Dentre os itens selecio-
nados em seu o acervo, 
estão parcerias que projeta-
ram a arquitetura e o paisa-
gismo brasileiro como uma 
das grandes referências do 
século XX, como o Par-
que do Flamengo, o Palácio 
Capanema, o calçadão de 
Copacabana e o Palácio do 
Itamaraty.

As pinturas e os dese-
nhos assinados por Burle 
Marx, assim como os proje-
tos expostos impressionam 
o visitante pela qualidade 
estética e criatividade e tra-
ços primorosos, em que as 
curvas e cores indicando as 
linhas e os tipos de vegeta-
ção a serem seguidos criam 
abstrações de grande força 
pictórica e de forte impacto 
visual.

Uma maravilha.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Primeira escola  
pública trilíngue no país

Além de português, inglês e mandarim. A escola mu-
nicipal Atineia Silveira Miranda, em Niterói, será a 

primeira pública trilíngue no país, a partir de 2022. Os alu-
nos vão aprender inglês e mandarim, além do português.

Brasil cada vez mais isolado

A recente participação do presidente Bolsonaro no G20 
mostrou o desprestigio cada vez maior do Brasil. Enquan-
to os líderes mundiais conversavam em pequenos grupos, 
na antessala do evento, o chefe de Estado brasileiro ficou 
cercado de membros de sua comitiva, e ninguém veio 
saudá-lo e nem teve coragem de se aproximar de nenhum. 
Completamente deslocado, incluiu em sua agenda visitas 
que nada vão aprimorar nossa imagem. Fora as brincadei-
ras inadequadas, de falar com os garçons que atuavam no 
evento sobre a derrota da Itália por 4x1 e dizer que seu 
segurança parecia da máfia. Muito triste.

Portugal e os brasileiros

A reprovação do orçamento português no Parlamen-
to traz duas consequências para 2022: fica suspenso 
o investimento português para as comemorações do 
bicentenário da Independência do Brasil e o programa 
voltado para atração de trabalhadores imigrantes, muito 
esperado pelos brasileiros, maior comunidade es-
trangeira naquele país.

Setor imobiliário em alta

O mercado imobiliário deve alcançar R$ 5 bilhões em 
2021 contra R$ 3,8 bilhões no ano passado. O terceiro 
trimestre deste ano foi o melhor desde 2011, no Rio.

Esquecimento imperdoável

Causou espanto o secretário nacional de Cultura, Mario 
Frias, não ter se pronunciado sobre a morte de Nelson 
Freire, um dos maiores pianistas mundiais.

Japa superfaturado

O restaurante Minimok, em Ipanema, precisa urgente 
reavaliar seus preços. No fim de semana, cobrava R$ 130 
por pessoa por um rodízio, que nem cogumelos incluía. 
Estava bem vazio. Já fechou 2 filiais: a da Barra e do Leb-
lon.

Frase da semana

“Sabedoria para cair, se levantar, voltar a caminhar e não 
pensar que é todo poderoso e pode sobreviver sozinho. 
Fica a dica!”

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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 29/10/21: Data, Local e Horário: Ao 29/10/21, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretá-
ria. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da tota-
lidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: A submissão à aprovação 
da Assembleia Geral de proposta realizada pela Diretoria para pagamento 
de juros sobre o capital próprio. Deliberações: Considerando a recomen-
dação da Diretoria, os membros do Conselho de Administração aprovaram 
por unanimidade dos votos e sem ressalvas: Submeter à aprovação da As-
sembleia Geral a proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio 
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser registrado nas 
demonstrações financeiras da Companhia em outubro de 2021 e a ser pago 
em ou antes de 30/11/21. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada 
e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari 
– Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel 
Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, Lu 
Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Mu-
rillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Fer-
rari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no 
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
RJ, 29/10/21. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja 
nº 4595757 em 03/11/21.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

A MM Juíza de Direito Dra. Cristina Serra Feijó - Juíza Titular da
33a Vara Civel da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo
Braga, 115 - 3o andar - Corredor D , salas 317/319/321 -
Castelo - CEP: 20020-970 - Rio de Janeiro - RJ, Tel.: 3133-
2770, e-mail :  cap33vciv@tj.r j . jus.br, tramitam, pelo
Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ
17.03.2016) - Despesas Condominiais / Condomínio em
Edifício, os autos da Ação de no 0323645-85.2014.8.19.0001,
movida por Condomínio do Edifício Avenida Cental - CNPJ:
28.713.998/0001-90 em face de Immoinvest Ltda. - CNPJ:
42.272.112/0001-41, objetivando, assim, pelo presente edital
<INTIMAR> a executada - Immoinvest Ltda - CNPJ: 42.272.112/
0001-41, na pessoa do seu representante legal que se
encontra em lugar incerto e desconhecido, para ciência da
penhora realizada sobre a sala 1719 da Avenida Rio Branco,
156 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, para garantia do débito de
R$ 83.210,68 (oitenta e três mil, duzentos e dez reais e
sessenta e oito centavos), e que, querendo, dispõe do prazo
de 15(quinze) dias para oferecimento de impugnação, e de
que não poderá dispor dos bens sem prévia autorização do
juízo, sob as penas da lei. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância,
expedi o presente edital que será publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos dezesseis
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu,
Vanda Moraes Silva - Técnica de Ativ. Judiciária - Matr. 01/31305,
digitei. E eu, Simone Carla Viana Barreto - Subst. Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/27774, o subscrevo. Cristina Serra
Feijó - Juíza de Direito.

EAGLE EXPLORAÇÃO DE ÓLEO E GÁS LTDA.
CNPJ 32.021.201/0001-61

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Balanço patrimonial

Ativo  2020 2019
Circulante 591 6.082
Caixa e equivalentes de caixa - 6.082
Contas a receber 557 -
Outros 34 -
Não circulante 18.180 -
Empréstimos com parte relacionada 500 -
Intangível 17.680 -
Total do ativo 18.771 6.082
Passivo 2020 2019
Circulante 741 75
Adiantamento de parte relacionada 500 -
Contas a pagar 2 75
Obrigações tributárias 116 -
Conta corrente com parte relacionada 123 -
Patrimônio líquido 18.030 6.007
Capital social 17.639 6.000
Lucros acumulados 391 7
Total do passivo 18.771 6.082

 2020 2019
Receita de vendas líquida 473 -
Custo dos produtos vendidos (62) -
Lucro bruto 411 -
Despesas gerais e administrativas (58) (69)
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos tributos sobre o lucro 353 (69)
Resultado financeiro 91 80
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 444 11
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (61) -
Lucro líquido do exercício 383 11

Fluxos de caixa de atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 383 11
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos 383 11
Aumento de clientes (557) -
Aumento de adiantamento a fornecedores e outros (33) -
Aumento de empréstimos a receber (500) -
Aumento de adiantamento de parte relacionada 500 -
Redução de contas a pagar (72) -
Aumento em impostos e contribuições 116 71
Aumento de conta corrente de parte relacionada 122 -
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais (41) 82
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo intangível (17.680) -
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (17.680) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital - 702
Aumento de capital 11.639 5.298
Caixa gerado nas atividades de financiamento 11.639 6.000
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (6.082) 6.082
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.082 -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício - 6.082

   Lucros Total do
 Capital Capital a acumu- patrimônio
 social integralizar lados líquido
31 de dezembro de 2018 702 (702) (3) (3)
Integralização de capital - 702 - 702
Aumento de capital 5.298 - - 5.298
Lucro líquido do exercício - - 11 11
31 de dezembro de 2019 6.000 - 8 6.007
Aumento de capital  11.639 - - 11.639
Lucro líquido do exercício - - 383 383
31 de dezembro de 2020 17.639 - 391 18.030

Demonstração do resultado

Demonstração do fluxo de caixaDemonstração das mutações do patrimônio líquido

Luna Maria Teixeira Viana 
 Nathan Allan Biddle 

Luiz Felipe Coutinho Martins Filho.
Contador Responsável: Itamar Zonaro CRC 1SP142095/O4

Diretoria
As Demonstrações Contábeis completas

encontram-se na sede da Companhia

Substituto do Bolsa Família continua incerto 
PEC dos Precatórios corre risco de não passar na Câmara

Até chegar para vo-
tação em segundo 
turno na próxima 

terça-feira (9), na Câmara 
dos Deputados, a Propos-
ta de Emenda Constitucio-
nal dos Precatórios (PEC 
23/2021) passará por um 
intenso debate que pode, 
inclusive, impedir sua apro-
vação.

Nesta quinta-feira, o Par-
tido Democrático Traba-
lhista (PDT), que na véspera 
15 (62,5% da sua bancada) 
votou a favor do governo, 
acionou Supremo Tribunal 
Federal (STF) questionan-
do a constitucionalidade 
da votação que aprovou 
em primeiro turno a PEC 
dos Precatórios. A ação é 
justificado pelo fato de o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, 
não poderia ter autorizado 
a votação de parlamentares 
que estavam no exterior.

Ciro Gomes, principal 
nome para a disputa das 
eleições presidenciais pelo 
PDT, ameaçou retirar sua 
candidatura em protesto a 
atitude dos parlamentares 
favoráveis a PEC. O PT 
também deve ir ao STF, mas 
com outro argumento: o de 
que a emenda aprovada não 

poderia ter sido alterada no 
plenário.

Visto como proposta 
eleitoreira e calote de dí-
vidas, o texto aprovado da 
PEC permite ao governo 
parcelar grande parte dos 
precatórios — dívidas da 
União que resultam de sen-
tenças judiciais as quais não 
cabe mais recurso — e alte-
ra a fórmula de cálculo do 
teto de gastos. O objetivo 
declarado é liberar espaço 
orçamentário para despesas 
com o Auxílio Brasil, su-
cessor do Bolsa Família, e 
emendas parlamentares ao 
Orçamento.

Segundo apurou a Agên-
cia Senado, diversos sena-
dores se manifestaram con-
tra a proposta, devido ao 
impacto da flexibilização do 
teto de gastos sobre as con-
tas públicas, a um suposto 
“calote” nos credores da 
União — entre eles profes-
sores, que recebem salários 
graças aos precatórios — e 
à liberação de espaço orça-
mentário para emendas par-
lamentares em um contexto 
de corte de gastos federais 
em outras áreas. Alguns se-
nadores, como Jorge Kaju-
ru (Podemos-GO), já decla-
raram voto contra a PEC, 

caso chegue ao Plenário.
Outros senadores, da 

base do governo, acusam a 
oposição de pensar nas elei-
ções de 2022. “O PT votou 
em peso contra os R$ 400 
para os mais pobres”, escre-
veu o senador Flavio Bolso-
naro (Patriota-RJ) nas redes 
sociais, referindo-se à orien-
tação do Partido dos Traba-
lhadores na votação da PEC 
na Câmara. “Não votaram 
contra Bolsonaro, votaram 
contra o Brasil! Não estão 
preocupados com quem 
está passando fome, estão 
preocupados com a disputa 
de 2022”, acrescentou.

Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE) anunciou, junto 
com o senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), 
a coleta de assinaturas para 
criar uma Frente de Defesa 
da Responsabilidade Fis-
cal. “O Senado deverá re-
agir contra os avanços do 
populismo irresponsável. 
Não podemos permitir que 
se jogue fora a estabilidade 
construída com tanto sacri-
fício”, disse Alessandro. “Se 
essa PEC do furo do teto 
chegar ao Senado, faremos 
uma importante oposição a 
ela”, advertiu Oriovisto.

Randolfe Rodrigues (Re-

de-AP) ressaltou que o tex-
to da PEC “não tem uma 
linha sobre pagamento de 
qualquer auxílio aos mais 
necessitados”, o que reve-
laria a verdadeira intenção 
do governo: “Argumentam 
proteger os mais vulneráveis 
para dar dinheiro a deputa-
do e calote em professores”, 
escreveu no Twitter. Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Paulo 
Rocha (PT-PA) também co-
mentaram nas redes sociais 
que o auxílio social é “um 
falso pretexto” para furar o 
teto de gastos. Zenaide Maia 
(Pros-RN) propôs obter re-
cursos para os programas so-
ciais por meio da taxação de 
lucros e dividendos.

O Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Consultoria 
Legislativa do Senado lan-
çou esta semana um texto 
para discussão, intitulado 
“Evolução das Conts de 
União: ajuste, desajuste, 
pandemia e desafios”. O 
texto, do consultor legislati-
vo Josué Alfredo Pellegrini, 
doutor em Economia pela 
Universidade de São Paulo 
(USP), examina as contas 
primárias da União desde 
1997 e conclui fazendo uma 
análise dos possíveis impac-
tos da PEC dos Precatórios.

Caminhoneiros: 4º dia de greve 

As 29 liminares que 
o governo de Jair 
Bolsonaro (ex-

PSL) conseguiu na Justiça 
para evitar bloqueios e do 
forte aparato policial nas 
estradas, não impediram 
a greve e os protestos dos 
caminhoneiros autôno-

mos contra os aumentos 
abusivos dos preços dos 
combustíveis e pelo fim da 
política de Preços de Pari-
dade de Importação (PPI) 
da Petrobras. O movimento 
teve início no dia 1º de no-
vembro, entra no quarto dia 
e segue forte em algumas 

cidades do país.
Nesta quarta-feira (3), o 

presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz 
Fux, derrubou decisão do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1), que 
liberava os bloqueios nas 
estradas de pelo menos 11 

estados. Mesmo assim, no 
Porto de Santos, no estado 
de São Paulo, o movimento 
conta com adesão de 100% 
da categoria, que também 
luta pelo reajuste da tabela 
do frete e pela aposentado-
ria especial após 25 anos de 
contribuição.
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Fundo Soberano terá  
R$ 2 bilhões para 
investimentos em 2022

O presidente da Alerj, de-
putado André Ceciliano 

(PT), está levando a todas as 
regiões do estado esclareci-
mentos sobre os benefícios do 
Fundo Soberano, criado para 
custear ações estruturantes pa-
ra o desenvolvimento econô-
mico e social do estado, a mé-
dio e longo prazo. Incluído na 
Constituição Estadual, o Fun-
do precisa ser regulamentado pelo Legislativo para entrar em 
prática. Na última sexta-feira, Ceciliano explicou todos os 
benefícios que o Fundo Soberano, formado principalmente 
por recursos dos royalties do petróleo, trará para os muni-
cípios do Norte do Estado, em uma audiência pública em 
Campos. “O Fundo Soberano já começou a ser capitalizado 
esse ano. Na virada de 2021 para 2022 a gente calcula, no 
mínimo, R$ 2 bilhões aportados’, diz André Ceciliano.

Isenção camuflada para igrejas

A primeira vista, o projeto de lei apresentado na Alerj pelo 
deputado Marcelo Cabeleireiro (DC) está cheio de boas inten-
ções. Ele concede isenção do pagamento da taxa de incêndio 
para os aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência, 
proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no 
Estado. Há até a exigência de que o imóvel em questão tenha 
até 120 metros quadrados e que o beneficiário receba proven-
tos ou pensão de até 5 salários mínimos. Mas está lá, escondi-
dinho no finalzinho do texto, que a medida também beneficia 
igrejas e templos de qualquer culto. Só não vê quem não quer. 

Ônibus elétricos

O deputado Dionísio Lins (PP) defende que o Governo 
do Estado adote o quanto antes um programa de transpor-
tes através de ônibus elétricos, em uma substituição gradual 
da frota atual, formada por veículos com motores a diesel. 
Segundo ele, a medida será de grande valia para a melhoria 
da qualidade do ar e redução de ruídos nos centros urbanos.

Bengala colorida  
para deficiente visual

O deputado Valdecy da Saúde (PTC) quer instituir um 
critério de cores para as bengalas usadas por pessoas com 
deficiência visual. Segundo o projeto de lei apresentado 
por ele na Alerj, funcionaria assim: pessoas com cegueira 
usariam bengala branca; pessoas com visão subnormal usa-
riam bengala verde; e pessoas surdo-cegas usariam bengala 
vermelha e branca. A parte boa é que o projeto cria uma 
multa, de 40 a 80 Ufirs, para quem usar as bengalas colori-
das sem possuir as deficiências descritas.

Isenção de IRPF  
para professores

O Senado está fazendo uma consulta popular, através 
do portal e-cidadania (https://www12.senado.leg.br/eci-
dadania/visualizacaomateria?id=149624), sobre o projeto 
de lei 3018/2021. De autoria do senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC), o projeto propõe a isenção do Imposto sobre 
a Renda das Pessoas Físicas a remuneração da atividade de 
professor em efetivo exercício na educação infantil, funda-
mental, média e superior. Se você apoia a medida, vote lá!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021
DA CONSUCOOP IMPERIAL COOPERATIVA DE CONSUMO

E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
O Diretor Presidente da CONSUCOOP IMPERIAL COOPERATIVA DE
CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
CNPJ 28.719.022/0001-25, NIRE 334.0005591-8, Inscrição Estadual nº
87.438.589, com sede na Rua Teresa nª 608, Salas 214 e 215, bairro Alto da
Serra, Petrópolis, RJ, CEP 25625-018, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (23) vinte e três cooperantes para comparecer em
sua sede no dia 14/11/2021 com primeira chamada as 08:00h, segunda
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h para participar
da QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para
deliberar e votar seguinte pauta: (1) Entrada e/ou saída de associados;
(2) Candidatura, eleição e posse para cargos Diretivos vacantes e (3)
alteração estatutária. Petrópolis/RJ, 05 de novembro de 2021.

Roberto Becker – Diretor Presidente – CPF 856.007.337-04.

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução de
Título Extrajudicial proposta por CLAUDIO VENICIO DA SILVA
NOVAES e MARCIO DE SALES CATRAMBY em face de MARILETE
BENTO (Processo nº 0277722-70.2013.8.19.0001): A Dra. MILENA
ANGELICA DRUMOND MORAIS DIZ, Juíza de Direito, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a MARILETE BENTO e PAULO
MAURÍCIO PEDROSO ANTUNES, de que no dia 06/12/2021, às
12:00 horas, através do portal de leilões on-line
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 1.841.223,58; ou no dia 09/12/2021, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
imóvel situado na Rua Salvínia, nº 44, Anil/RJ. Cf. o 9º RGI, o
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 199.706 e registrado
em nome de Paulo Mauricio Pedroso Antunes, constando na Av-
7, união estável entre Paulo Maurício Pedroso Antunes e Marilete
Bento, ficando reconhecida a meação do imóvel e, no R-8 penhora
oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 625,90, mais
acréscimos legais (2021 (cota 10) Inscrição: 1595559-4). Débitos
de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de
Incêndios: não deve (Nº CBMERJ: 3628130-1). Débitos de
Condomínio: não existem débitos. A alienação será livre de ônus
desde que, após a satisfação do crédito executado, o produto
restante seja suficiente para quitar todas as dívidas, inclusive de
condomínio e impostos incidentes sobre o bem. Ficam os
interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo
a exigência contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a remição
ou qualquer ato por conta do devedor ou credor caberá o
pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do valor
da avaliação por quem der causa. Arrematação, adjudicação ou
remição: à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de
cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital.
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos
acima. RJ, 26/10/2021. – Eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva,
Mat. 01-28061 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dra. Milena Angélica Drumond Morais Diz – Juíza de Direito.

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

CDL-Rio: 66 anos fortalecendo o  
papel de representante do varejista 

O Clube de Direto-
res Lojistas do 
Rio de Janeiro 

(CDL-Rio) está come-
morando 66 anos de pio-
neirismo e bons serviços 
prestados ao comércio. A 
data é um acontecimento 
que tem amplitude nacio-
nal porque está intima-
mente ligada à criação do 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), considera-
do um marco e uma verda-
deira revolução na história 
do sistema de crediário no 
Brasil – e que também deu 
origem a criação de novos 
CDL’s por todo o país e, 
inclusive, as entidades es-
taduais como a Federação 
Câmaras Dirigentes Lo-
jistas do Estado do Rio 
de Janeiro (FCDL-RJ) e a 
própria Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL).

Na época, em 1955, para 
avaliar a concessão de crédi-
to ao consumidor os lojistas 
tinham que percorrer um 
longo caminho, através de 
informantes profissionais, 
pessoas físicas, que colhiam 
informações comerciais so-
bre o candidato ao crédito 
em outros estabelecimen-
tos, como açougue, arma-
zém, padaria e vizinhos, 
nas cercanias da residência 
do cliente. Tudo isso levava 
cerca de 20 dias até a apro-
vação. Hoje é automática.

Fundado em 7 de no-
vembro de 1955 a criação 
do CDL-Rio é uma história 
de pioneirismo e determi-
nação dos empresários lo-
jistas e se constitui num dos 
exemplos bem-sucedidos 

entre as entidades de co-
mércio do Brasil.

Segundo o seu presiden-
te, Aldo Gonçalves, o CDL-
-Rio, a entidade, junto com 
o Sindicato dos Lojistas do 
Comércio do Município do 
Rio de Janeiro (Sindilojas-
-Rio), vem ampliando ao 
longo dos anos a sua voca-
ção de fórum de debates, 
reunindo especialistas com 
diferentes visões, além de 
lideranças empresariais, da 
sociedade civil e da admi-
nistração pública em torno 
dos temas de interesse da 
Cidade e do Estado do Rio.

Pelo Fórum de Debates 
do CDL-Rio e do Sindi-
lojas-Rio passaram gover-
nantes, ministros, dirigentes 
sindicais, empresários e ou-
tras personalidades, que ex-
puseram ideias e programas 

e apresentaram sugestões 
em eventos voltados não só 
para o comércio e o desen-
volvimento da atividade co-
mercial, mas também com 
foco no bem-estar de toda 
a sociedade.

“Trabalhamos para au-
xiliar o desenvolvimento 
harmônico da Cidade e do 
Estado do Rio, estimulando 
o associativismo e o forta-
lecimento do comércio, um 
dos maiores geradores de 
emprego e renda do país. 
Também prosseguimos na 
luta pela redução e simpli-
ficação da carga tributária 
e promovemos a aproxi-
mação entre o comércio, 
a prefeitura e a sociedade 
civil organizada”, explica o 
presidente do CDL-Rio, Al-
do Gonçalves, que também 
preside o Sindilojas-Rio.

Inadimplência muda rumo 
no consumo de carro
Preferência por novos cai e por seminovos aumenta

A venda de veículos 
automotores novos 
caiu 17,07% em 

outubro em comparação ao 
mesmo mês do ano passa-
do. No mês passado, foram 
licenciadas 276,03 mil uni-
dades no mês, ante 332,85 
mil vendidas em outubro de 
2020. O resultado, divulgado 
nesta quinta-feira pela Fede-
ração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automo-
tores (Fenabrave), leva em 
conta todos os segmentos 
automotivos, exceto tratores 
e máquinas agrícolas. Já no 
acumulado do ano, de janeiro 
a outubro de 2021, as vendas 
tiveram aumento de 16,15% 
sobre o mesmo período do 
ano passado. Foram 2,86 mi-
lhões de unidades licenciadas, 
contra 2,46 milhões ven-
didas em igual período de 
2020. Na comparação mês a 
mês, as vendas em outubro 
de 2021 tiveram leve queda, 
de 1,78%, em relação às de 
setembro.

“A demanda se mantém 
alta por parte do consumi-
dor, mas há segmentos em 
que a espera por um veí-
culo pode levar meses, em 
função dos baixos estoques 
das concessionárias, que 
não estão conseguindo ter 
todos os pedidos atendidos 
pelas fábricas, devido à falta 
de insumos e componentes. 
Esperamos pela normaliza-
ção da produção, mas acre-
ditamos que isso só ocorra 
em meados de 2022”, disse 
o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior.

No caso dos veículos se-
minovos, de janeiro a agosto 
deste ano, foram comercia-
lizados 10 milhões unida-
des no país, maior patamar 
desde 2004, de acordo com 
a Fenabrave. Além disso, 
conforme relatório da B3, 
a opção pelo pagamento 
financiado cresceu 20% em 
março, na comparação com 
o mesmo mês de 2020.

Apesar de órgãos como 

Serasa Experian apontarem 
que o financiamento é um 
compromisso financeiro 
com taxas relativamente bai-
xas de inadimplência (10% 
em média), esse número 
tende a subir com a entrada 
de mais consumidores nes-
se mercado. “Os seminovos 
desapareceram das conces-
sionárias devido à alta pro-
cura, e esse comprador tem 
realizado inúmeras negocia-
ções para encaixar o bem 
no orçamento doméstico. 
O volume de negociações 
nas concessionárias é recor-
de em relação aos últimos 
10 anos, mas vemos a taxa 
de inadimplência subir na 
mesma medida” alerta a ad-
vogada Edijane Ceobaniuc, 
da Reaver Cred.

Ela explica que, em caso 
de não recebimento, as con-
cessionárias pecam em não 
gerenciar as dívidas a rece-
ber de forma organizada e 
próxima. Isso porque o pra-
zo para levar o caso à Justiça 

é de três meses – mas esse 
é um período longo demais, 
na opinião da profissional, 
para tomar providências. 
“Não é preciso esperar tan-
to tempo para tomar me-
didas, que, após esse perío-
do, serão drásticas, como a 
retenção do carro. Porém, 
depois desse tempo consi-
derável, pode ocorrer de o 
comprador esconder o carro 
para não precisar devolver, 
e esperar a prescrição do 
caso. Não se pode esperar. 
Existem medidas mais mo-
deradas, como terceirizar a 
cobrança, que trazem maior 
agilidade e eficácia”, sugere. 
Logo após 30 dias de atraso, 
ela sugere tomar providên-
cias, para não deixar crescer. 
E os melhores resultados, 
segundo a profissional, vêm 
da cobrança humanizada, 
que entende o lado do deve-
dor e gera empatia com ele, 
proporcionando uma maior 
efetividade na cobrança do 
crédito.

André Ceciliano
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HOSPITAL SANTA HELENA S.A.
CNPJ/MF nº 06.033.403/0001-13 - NIRE 35300199651

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 22 de abril de 2021, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Publicação: O Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia relativos ao período do exercício social encerrado em 31/12/2020 foram 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Monitor Mercantil de São Paulo, nas 
edições do dia 16/04/2021. 4. Presença: Compareceram os acionistas representando a totalidade 
do capital social subscrito da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Erik Brunno Augusto; e Secretária: 
Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas. 6. Ordem do Dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária:  
6.1. 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; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.3. Fixar o montante 
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de 2021; (ii) Em Assembleia 
Geral Extraordinária: 6.4. Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2020 e a consequente alteração 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 6.5. Deliberar sobre novo aumento do capital 
social da Companhia; e 6.6. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações tomadas 
por unanimidade: Preliminarmente, 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 de São Paulo e no Jornal 
Monitor Mercantil de São Paulo, nas edições do dia 16/04/2021, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2020. Passando às deliberações das matérias constantes na ordem do dia da (i) Assembleia Geral 
Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.  
7.2. Foi aprovada a proposta de contabilização do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2020 no valor de R$ 1.999.816,63 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e 
dezesseis reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma:

Contabilização do Prejuízo apurado no Exercício Social findo em 31.12.2020 (R$)
Prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 (1.999.816,63)
Saldo de Prejuízos Acumulados em 31.12.2020 (12.243.650,89)
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração pela Companhia no exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em continuidade, no tocante às matérias da Assembleia Geral 
Extraordinária: 7.4. Os acionistas presentes homologaram, por unanimidade, o aumento do capital social 
da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada de 30 de novembro de 2020, 
sendo o referido aumento no valor de R$ 1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais), 
passando o capital social de R$ 37.108.878,81 (trinta e sete milhões, cento e oito mil, oitocentos e setenta 
e oito reais e oitenta e um centavos) para R$ 38.648.878,81 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e 
oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 2.354.481 (duas 
milhões, trezentas e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e oitenta e uma) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,654071984593446 por ação, na forma 
do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76. 7.4.1. Em decorrência da homologação acima, as ações 
emitidas em função do aumento de capital foram subscritas e integralizadas pela acionista  
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., com sede na Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 
12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, cidade e estado do Rio de Janeiro, inscrita 
no CNPJ/ME sob nº 29.435.005/0001-29 (“ESHO”), mediante capitalização de adiantamento para futuro 
aumento de capital (AFAC), detido pela acionista ESHO contra a Companhia, conforme Boletim de 
Subscrição, presente nesta ata como anexo, que fica arquivado na Sede da Companhia. As novas ações 
terão as mesmas características e vantagens das ações ordinárias atualmente existentes, conforme artigo 
Quinto 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. A outra acionista 
ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. não se opôs ao aumento de capital ora subscrito, portanto renunciando ao 
seu respectivo direito de preferência. 7.5. Foi aprovado novo aumento do capital social da Companhia no 
valor total de 11.980.000,00 (onze milhões, novecentos e oitenta mil reais), passando o capital social de  
R$ 38.648.878,81 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e 
oitenta e um centavos) para R$ 50.628.878,81 (cinquenta milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos 
e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão de 23.657.831 (vinte e três milhões, 
seiscentas e cinquenta e sete mil, oitocentas e trinta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,5063862268 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 
da Lei 6.404/76. As ações emitidas em função do futuro aumento do capital também são subscritas e 
integralizadas pela acionista ESHO, 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 Quinto 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. A outra acionista  
ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. não se opôs ao aumento de capital ora subscrito, portanto renunciando ao 
seu respectivo direito de preferência. 7.5.1. Em consequência das deliberações acima, os acionistas 
aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social R$ 50.628.878,81 (cinquenta milhões, 
seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) dividido em 
59.443.799 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e quarenta e três mil, setecentas e noventa e 
nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7.6. Por fim, os acionistas aprovaram a 
consolidação do Estatuto Social que fica arquivado na sede da Companhia, presente nesta ata como 
anexo. 8. 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 pelas acionistas presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Santo André, 22 de 
abril de 2021. MESA: Erik Brunno Augusto – Presidente e Letícia Leite Fernandes Augusto Rosas – 
Secretária. “ESTATUTO SOCIAL HOSPITAL SANTA HELENA S.A. - CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, 
SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: ARTIGO PRIMEIRO – Sob a denominação social de HOSPITAL 
SANTA HELENA S.A. fica constituída uma Sociedade Anônima, que se regerá pelo disposto neste 
Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. ARTIGO SEGUNDO – A Companhia tem sua 
sede e foro na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 59, CEP 09015-410, 
podendo, a critério da Diretoria, abrir e encerrar estabelecimentos, sucursais, filiais, escritórios, depósitos, 
agências, postos de serviços ou subsidiárias em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro e 
associar-se com terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. ARTIGO TERCEIRO – A Companhia tem por 
objeto social a prestação de serviços médico-hospitalares, exames diagnósticos, terapias, análises 
clínicas, congêneres e atividades afins, correlatas e similares, podendo fazê-lo através de seus próprios 
meios ou por pessoas jurídicas especializadas em quaisquer das mencionadas prestações de serviços e 
detenção de ativos permanentes, bem como a atividade de estacionamento de veículos para usuários do 
próprio hospital. ARTIGO QUARTO – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.  
CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO QUINTO – O capital social  
R$ 50.628.878,81 (cinquenta milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e 
oitenta e um centavos) dividido em 59.443.799 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e quarenta e três 
mil, setecentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º -  
As ações da Companhia poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, desdobrados, 
consoante a preferência de cada Acionista, sendo que a despesa de substituição dos títulos múltiplos ou 
das cautelas correrá por conta do Acionista, quando por ele solicitadas. Parágrafo 2º - As ações ou seus 
títulos representativos, serão assinados pelo Diretor Presidente. ARTIGO SEXTO - As ações poderão ser 
ordinárias e preferenciais e ambas poderão ser divididas em classes, consoante deliberações ulteriores da 
assembleia. ARTIGO SÉTIMO – A cada ação ordinária nominativa, corresponde 1 (um) voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. ARTIGO OITAVO – Os acionistas terão preferência, em igualdade 
de condições e proporcionalmente às respectivas participações no capital social, à aquisição de ações da 
Companhia. A preferência incidirá em qualquer forma de cessão, transferência, alienação ou oneração, 
direta ou indireta, das ações e/ou direitos a elas inerente, bem como, na subscrição de novas ações do 
capital, conforme estabelecido nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º - Caso terceiros venham a 
ingressar na Companhia, deverão, necessariamente, submeter-se ao presente Estatuto Social e a 
quaisquer acordos ou contratos celebrados pelos Acionistas da Companhia. Parágrafo 2º - As disposições 
deste artigo também aplicam-se, no que couber, ao direito de preferência em aumentos de capital da 
Companhia. ARTIGO NONO - Qualquer transferência de ações de emissão da Companhia ou de direitos 
de preferência, bem como qualquer transferência direta ou indireta de propriedade das mesmas, efetuadas 
em desacordo com as disposições do presente Estatuto Social, serão consideradas nulas e inoperantes 
em relação à Companhia, aos demais Acionistas e terceiros, de modo que, a Diretoria recusará o pedido 
de registro de quaisquer transferências em desacordo com o presente Estatuto Social. ARTIGO DÉCIMO 
– É vedado à Companhia ou a qualquer de seus Acionistas e/ou Diretores, gravar, conceder avais, fianças, 
ou de qualquer forma onerar, no todo ou em parte as ações desta sociedade. CAPÍTULO III –  
DA DIRETORIA: ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO – A Companhia será administrada por uma Diretoria. 
Parágrafo 1º - Os Diretores da Companhia estão dispensados de prestar caução para garantia de suas 
gestões. Parágrafo 2º - Findo o mandato, os administradores permanecerão em seus cargos até a 
investidura de seus sucessores. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura 
do termo de posse a ser lavrado em livro próprio, observadas as disposições legais. ARTIGO DÉCIMO 
SEGUNDO – A Assembleia Geral fixará anualmente o montante global da remuneração dos Diretores da 
Companhia, cabendo ao Diretor Presidente estabelecer o respectivo rateio. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 
– A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da 
sociedade, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles 
que por Lei ou pelo presente Estatuto Social sejam de competência de outro órgão ou dependam de prévia 
aprovação deste. Parágrafo 1º - A Companhia será representada da seguinte forma: a) por quaisquer 2 
(dois) Diretores, em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes 
específicos; c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) 
procurador nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes 
específicos por exigência legal ou a critério da Companhia. Parágrafo 2º - As procurações serão sempre 
outorgadas em nome da Companhia por quaisquer dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas 
pela Companhia mencionarão expressamente os poderes conferidos e deverão conter um período de 
validade limitado, não superior a 12 (doze) meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão 
ter prazo indeterminado. ARTIGO DÉCIMO QUARTO – A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e 
no máximo 8 (oito) Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia, para mandato 
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores eleitos receberão as seguintes designações: 
um será Diretor Presidente, um será Diretor Vice-Presidente e os demais, se houver, serão Diretores sem 
designação específica. Parágrafo 1º - O Diretor Presidente poderá exercer cumulativamente outras 
Diretorias. Parágrafo 2º - Nas ausências ou impedimentos temporários do Diretor Presidente, este será 
substituído pelo Diretor Vice-Presidente. Parágrafo 3º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, 
incluindo morte, incapacidade ou renúncia, de qualquer Diretor, inclusive Diretor Presidente, a Diretoria 
reunir-se-á, no máximo, em 10 (dez) dias após a ocorrência da ausência ou impedimento, para escolher 
substituto, podendo, no entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo 
vago, desde que esteja atendido o número mínimo de Diretores estabelecido no “caput” do presente artigo. 
ARTIGO DÉCIMO QUINTO – A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, na forma da lei, e extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação de seu Diretor Presidente ou de seu Diretor Vice-Presidente 
ou ainda de quaisquer 2 (dois) Diretores. Parágrafo 1º - As reuniões ordinárias da Diretoria poderão ser 
dispensadas mediante a expressa concordância de todos os Diretores em exercício. Parágrafo 2º- Para 
que a reunião possa se realizar, e validamente deliberar, é necessária a presença de, pelo menos, a maioria 
dos Diretores em exercício. Parágrafo 3°- As reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio e as 
deliberações serão aprovadas por maioria absoluta de votos dos Diretores. CAPÍTULO IV -  
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: ARTIGO DÉCIMO SEXTO – Competem às Assembleias Gerais as 
atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO – As 
Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, na forma da Lei e, extraordinariamente, sempre que o 
exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinárias 
e Extraordinárias. Parágrafo Único - Os anúncios de convocação, publicadas na forma e nos termos da lei, 
conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma 
do Estatuto, a indicação da matéria. ARTIGO DÉCIMO OITAVO – As Assembleias Gerais serão 
convocadas pelo Diretor Presidente e instalar-se-ão, em primeira convocação, exceto nos casos em que 
maior quórum for determinado por Lei, com a presença de Acionistas representando, no mínimo 40% 
(quarenta por cento) do capital social com direito a voto, e com qualquer número, em segunda convocação. 
As deliberações, exceto nos casos previstos em Lei ou neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas 
devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pelos votos de acionistas representando 
a maioria absoluta dos presentes. Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo 
Diretor Presidente ou, na sua ausência, por acionista escolhido por maioria absoluta dos presentes.  
Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Parágrafo 2º - Os Acionistas poderão ser 
representados nas Assembleias Gerais por procuradores, constituídos a menos de um ano, mediante 
procuração com poderes específicos, que ficará arquivada na sede da Companhia. CAPÍTULO V – DO 
CONSELHO FISCAL: ARTIGO DÉCIMO NONO - A Companhia terá um Conselho Fiscal que somente 
será instalado quando solicitado por Acionistas, na forma prescrita em Lei. Parágrafo 1° - O Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento, será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) 
Conselheiros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. 
Parágrafo 2° - O funcionamento, a remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos 
Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor. CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL 
DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO: ARTIGO VIGÉSIMO - O exercício iniciar-se-á em 1º de janeiro e 
encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, serão elaboradas as 
demonstrações financeiras da Companhia, com observância às disposições legais vigentes. As 
demonstrações financeiras serão apresentadas à Assembleia Geral, juntamente com a proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício, observado o disposto em Lei e no presente Estatuto Social. 
Parágrafo 1º - Por proposta da Diretoria, aprovada pelos acionistas, em face dos resultados apurados no 
balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos dividendos intermediários. 
Parágrafo 2º - Por proposta da Diretoria aprovada pelos acionistas, em face dos resultados apurados no 
balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos à conta de lucros acumulados 
ou de reserva e lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as disposições legais. 
Parágrafo 3º - Os dividendos não reclamados no prazo legal serão depositados na tesouraria da 
Companhia. CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO: ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO –  
A Companhia será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, por deliberação da 
Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da liquidação e nomear o liquidante 
e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo 
suas remunerações conforme previsto em Lei. CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO – Os casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos 
pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.” JUCESP 264.113/21-4,  
em 08/06/2021. Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral.

Três perguntas: redes sociais e blockchain

O dia 4 de outu-
bro foi marcado 
pela queda das 

redes sociais Facebook, 
Instagram e Whatsapp por 
algumas horas, todas elas 
pertencentes a Facebook, 
Inc, que recentemente tro-
cou seu nome para Meta 
Platforms, Inc. Segundo a 
companhia norte-america-
na, o problema foi origi-
nado quando em um “tra-
balho de manutenção de 
rotina, um comando foi 
emitido com a intenção de 
avaliar a disponibilidade da 
capacidade do backbone 
global, que involuntaria-
mente derrubou todas as 
conexões em nossa rede de 
backbone, desconectando 
efetivamente os data cen-
ters do Facebook em todo o 
mundo”. Passado um mês, 
as ações da companhia já se 
recuperaram e hoje o valor 
de mercado da Meta é supe-
rior a US$ 940 bilhões.

Tendo como referência 
a queda do Facebook, Ins-
tagram e Whatsapp, con-
versamos com Orlando 
Telles, diretor de research 
da Mercurius Crypto, casa 
de análise especializada em 
criptoativos, sobre as redes 
sociais que estão sendo de-
senvolvidas com tecnologia 
blockchain.

Já existem projetos 
de redes sociais basea-
dos em blockchain? Em 
que estágio eles estão? 
Quais são as suas pers-
pectivas?

Sim, já existem alguns 

projetos, mas ainda são 
poucos e tem uma base de 
usuários bastante restrita. 
Contudo, há um grande 
movimento no mercado 
de criptomoedas em torno 
da construção de infraes-
trutura para esses eventu-
ais projetos e suas aplica-
ções. 

Alguns dos principais 
projetos do mercado em 
termos de relevância, que 
cresceram de forma signifi-
cativa nos últimos anos, se-
rão, de fato, a base para essa 
nova realidade. É o caso das 
plataformas de contratos 
inteligentes, como a Ethe-
reum e Solana, bem como 
as plataformas de oráculos, 
a exemplo da Chainlink. É 
importante ressaltar, ainda, 
os protocolos de armazena-
mento e gerenciamento de 
dados, que serão essenciais 
no processo de desenvolvi-
mento de redes sociais ba-
seadas em blockchain.

Uma rede social base-
ada em blockchain pode-
ria sofrer uma pane como 
recentemente ocorreu 
com o Facebook, Insta-
gram e Whatsapp? Por 
funcionar de forma des-
centralizada, ela estaria 
mais exposta a ataques 
hackers e vazamentos de 
dados?

A recente pane do 
Facebook, Instagram e 
Whatsapp foi atrelada a 
um problema no servi-
dor central, ou seja, um 
dos principais desafios 
dos sistemas centraliza-
dos. No caso das redes 

Orlando Telles, diretor de 
research da Mercurius Crypto

de criptomoedas, tratam-
se de redes descentraliza-
das, desta forma elas são 
mais resistentes a even-
tuais quedas e problemas 
semelhantes.

Quanto à questão da pri-
vacidade, isso vai depender 
muito da forma em que a 
aplicação foi estruturada. 
Hoje já existem soluções 
que garantem a interação 
dos usuários sem restringir 
a privacidade. Entretanto, a 
grande maioria das cripto-
moedas e carteiras funcio-
nam no formato pseudoa-
nônimo, no qual é possível 
visualizar todas as transa-
ções de uma determinada 
carteira, caso o usuário a 
revele. É viável pensar em 
formatos mais seguros nes-
se sentido, como os que 
estão em desenvolvimento 
pela Chainlink e podem aju-
dar bastante nesse aspecto.

Na sua opinião, existe 

a possibilidade de que 
uma big tech, que possua 
uma rede social que fun-
cione de forma centrali-
zada, migre para um mo-
delo de negócio baseado 
em blockchain?

Sem sombra de dúvidas. 
Uma pesquisa do site The 
Block, mostra que das cem 
maiores empresas do mun-
do, 81 já estão desenvolven-
do projetos em blockchains 
dos mais diversos formatos, 
desde aplicações ligadas a 
produtos até aplicações pa-
ra supply chain, por exem-
plo. 

Algumas redes sociais, 
como é o caso do Twitter, 
já estão interagindo com o 
universo crypto e tentando, 
de alguma forma, integrar 
esse ecossistema. Por esse 
motivo, a ideia de uma rede 
social em blockchain é uma 
excelente maneira de agre-
gar mais eficiência e segu-
rança para os usuários.

Mercantil do Brasil tem nota  
elevada em dois graus pela Fitch 
Banco fechou o semestre com aumento de 45% da carteira de crédito 

Em dois meses o 
Banco Mercan-
til do Brasil (B3: 

BMEB3, BMEB4), com 
sede em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, teve a se-
gunda elevação de rating 
por agências internacio-
nais de classificação de 
risco em menos de dois 
meses. A Fitch Ratings, 
por exemplo, elevou o 
Rating Nacional de Lon-
go Prazo de ‘BBbra)’ para 
‘BBB+(bra)’, e o Rating 
Nacional de Curto Prazo 
de ‘F3(bra)’ para ‘F2(bra)’.

Em setembro, a S&P 
Global Ratings (S&P) já 
havia elevado o rating de 
crédito de emissor de longo 
prazo em dois graus, de ‘br-
BBB+’ para ‘brA’. “Avan-
çamos dois dígitos nos 
principais indicadores que 
apontam para um cresci-
mento de longo prazo com 
menor exposição ao risco”, 
afirma Gustavo Araújo, 
CEO do Banco Mercantil 
do Brasil.

Em seu relatório, a Fi-
tch destacou a evolução 
do modelo de negócios 
proporcionado pelo au-
mento da concessão de 

crédito consignado a be-
neficiários do INSS. O 
banco fechou o primeiro 
semestre com uma cartei-
ra de crédito de R$ 7,5 bi-
lhões, um crescimento de 
45% na comparação anual, 
dos quais R$ 4,6 bilhões 
são oriundos de emprés-
timos consignados, “ope-
rações geralmente menos 
voláteis do que outras de 
varejo”, de acordo com 
o relatório. O BMB foi o 
primeiro colocado em oito 
lotes negociados no últi-
mo leilão para pagamento 
de beneficiários do INSS, 
tornando-se o sexto maior 
pagador de benefícios do 
Brasil, recebendo aproxi-
madamente 100 mil novos 
clientes por mês.

Crescimento

O crescimento da con-
cessão de crédito para o 
cliente pessoa física já havia 
sido citado pela S&P, que 
destacou a queda dos non-
performing loans (NPLs) 
para 3,95%, versus 7,85% 
um ano antes, provocando 
uma redução de 12% nas 
despesas com provisão para 

créditos de liquidação duvi-
dosa.

Outra justificativa apre-
sentada pela Fitch para a 
elevação da nota está na 
rentabilidade apresentada 
nos últimos balanços. No 
acumulado até junho, o 
resultado operacional/ati-
vos ponderados pelo risco 
chegou a 4,2%, atingindo 
a média de 3% nos últimos 
quatro anos. Ainda no acu-
mulado até junho, o lucro 
líquido atingiu R$ 101 mi-
lhões, alta de 37% na com-
paração com o primeiro se-
mestre de 2020. A agência 
ainda apontou os avanços 
em governança corporativa, 
o fortalecimento da admi-
nistração do banco e a me-
lhora no apetite por riscos 
como fatores determinan-
tes para a nota.

Já o Riskbank, que faz 
avaliações dos riscos dos 
bancos no Brasil, que usa 
da performance dos ban-
cos na metodologia de 
mensuração de risco ban-
cário que envolve análise 
quantitativa e qualitativa, 
elevou a classificação do 
Banco Mercantil do Brasil 
para BRCP1, em função 

da resiliência da institui-
ção financeira diante do 
cenário econômico nacio-
nal, mostrando o fortale-
cimento do seu modelo de 
negócios e exibindo me-
lhora sustentável dos fun-
damentos financeiros.

Ainda de acordo com 
o Riskbank, o BMB vem 
sendo beneficiado pelos 
investimentos em sua trans-
formação digital, crescendo 
expressivamente sua cartei-
ra de crédito no primeiro 
semestre de 2021, com 45% 
das transações comuns sen-
do realizadas pelo aplicativo 
AppMB.

Outro destaque do re-
latório do Riskbank foi o 
foco do banco no público 
50+ e os esforços para apri-
morar a governança e con-
quistar novos clientes (3,1 
milhões no 1S21) a fim de 
se posicionar como o me-
lhor ecossistema financeiro 
para esse público. Neste 
sentido, destacam-se a ade-
são ao segmento Nível 1 de 
Governança Corporativa da 
B3, a expansão na receita de 
venda de seguros e a criação 
do Domo Digital (“hub” de 
inovação e tecnologia).
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PETROMAIS GLOBAL EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
CNPJ 34.186.669/0001-31

Demonstrações Contábeis Findas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  (Em Reais)
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 31/12/2018

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 314.016,00 -
Caixa 15.146,45 -
Bancos e Aplicações financeiras 272.779,14 -
Outros ativos circulantes 26.090,41 -
Não Circulante 726.063,47 -
Empréstimos a Sócios 658.122,67 -
Depósito em garantia de aluguel 22.500,00 -
Imobilizado 45.440,80 -
Total do Ativo 1.040.079,47 -

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 14.047,62 -
Tributos e Contribuições a Recolher 6.227,02 -
Obrigações com Pessoal 736,00 -
Outras contas a pagar 7.084,60 -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 1.026.031,85 -
Capital 1.500.100,00 -
Prejuízos acumulados (474.068,15) - 
Total do Passivo 1.040.079,47 -

Receita  31/12/2019 31/12/2018
Receita de Serviços - -
Outras Receitas - -
Total da receita bruta de serviços - -
Dedução da Receita Bruta
PIS/COFINS - -
Total da dedução da receita bruta - -
Receita Líquida de Serviços - -
Custo dos Serviços Prestados - -
Lucro Bruto - -
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (64.073,54) -
Despesa Gerais (406.869,82) -
Despesas com tributos (9.042,00) -
Total das despesas operacionais (479.985,36) -
Outras Receitas Operacionais 5.917,21 -
Lucro/Prejuízo do Exercício (474.068,15) -

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019 e 31/12/2018

Luna Maria Teixeira Viana - Diretora
Luiz Felipe Coutinho Martins Filho - Diretor
Antonio Carlos Moreira da Gama - Contador

CPF. 548.590.427-00 - CRC 057648/O-RJ

As Demonstrações Contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

PETROMAIS GLOBAL EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
CNPJ 34.186.669/0001-31

Demonstrações Contábeis Findas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  (Em Reais)
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019

Ativo  31/12/2020 31/12/2019
Circulante 296.318,00 314.016,00
Caixa 7.186,26 15.146,45
Bancos e Aplicações financeiras 163.969,19 272.779,14
Conta corrente com parte relacionada 123.013,74 -
Impostos a recuperar   2.148,81 26.090,41
Não Circulante 2.434.921,32 726.063,47
Caução em garantia de aluguel 22.500,00 22.500,00
Empréstimos a Sócios 551.026,30 658.122,67
Imobilizado 76.996,32 45.440,80
Intangível 1.784.398,70 -
Total do Ativo 2.731.239,32 1.040.079,47

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 16.046,23 14.047,62
Tributos e Contribuições a Recolher 8.961,63 6.227,02
Obrigações com Pessoal - 736,00
Outras contas a pagar 7.084,60 7.084,60
Não Circulante 1.315.584,69 -
Empréstimos de mútuo 1.315.584,69 -
Patrimônio Líquido 1.399.608,40 1.026.031,85
Capital 3.000.100,00 1.500.100,00
Prejuízos acumulados (1.600.491,60) (474.068,15)
Total do Passivo 2.731.239,32 1.040.079,47

Receita 31/12/2020 31/12/2019
Receita de Serviços - -
Outras Receitas - -
Total da receita bruta de serviços - -
Dedução da Receita Bruta
PIS/COFINS - -
Total da dedução da receita bruta - -
Receita Líquida de Serviços - -
Custo dos Serviços Prestados - -
Lucro Bruto - -
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (40.864,99) (64.073,54)
Despesas Gerais (1.066.364,57) (406.869,82)
Despesas com tributos (19.692,61) (9.042,00)
Total das despesas operacionais (1.126.922,17) (479.985,36)
Outras Receitas Operacionais 497,72 5.917,21
Prejuízo do Exercício (1.126.424,45) (474.068,15)

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 e 31/12/2019

Luna Maria Teixeira Viana - Diretora
Luiz Felipe Coutinho Martins Filho - Diretor
Antonio Carlos Moreira da Gama - Contador

CPF. 548.590.427-00 - CRC 057648/O-RJ

As Demonstrações Contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

PETROMAIS GLOBAL EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
CNPJ 34.186.669/0001-31

Demonstrações Contábeis Findas em 02 de Julho de 2021 e 31/12/2020  (Em Reais)
Balanço Patrimonial em 02/07/2021 e 31/12/2020

Ativo  02/07/2021 31/12/2020
Circulante 300.415.474,26 296.318,00
Caixa 153,25 7.186,26
Bancos e Aplicações financeiras 300.214.743,98 163.969,19
Conta corrente com parte relacionada 198.306,23 123.013,74
Impostos a recuperar 2.270,80 2.148,81
Não Circulante 2.547.988,69 2.434.921,32
Caução em garantia de aluguel 22.500,00 22.500,00
Empréstimos a Sócios 392.026,30 551.026,30
Imobilizado 299.723,92 76.996,32
Intangível 1.833.738,47 1.784.398,70
Total do Ativo 302.963.462,95 2.731.239,32

Passivo 02/07/2021 31/12/2020
Circulante 36.875,93 16.046,23
Tributos e Contribuições a Recolher 36.875,93 8.961,63
Obrigações com Pessoal - -
Outras contas a pagar - 7.084,60
Não Circulante 3.683.584,69 1.315.584,69
Empréstimos de mútuo 3.683.584,69 1.315.584,69
Patrimônio Líquido  299.243.002,33 1.399.608,40
Capital 303.132.100,00 3.000.100,00
Prejuízos acumulados (3.889.097,67) (1.600.491,60)
Total do Passivo 302.963.462,95 2.731.239,32

Receita 02/07/2021 31/12/2020
Receita de Serviços - -
Outras Receitas - -
Total da receita bruta de serviços - -
Dedução da Receita Bruta
PIS/COFINS - -
Total da dedução da receita bruta - -
Receita Liquida de Serviços - -
Custo dos Serviços Prestados - -
Lucro Bruto - -
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (14.600,00) (40.864,99)
Despesas Gerais (2.260.842,01) (1.066.364,57)
Despesas com tributos (13.164,06) (19.692,61)
Total das despesas operacionais (2.288.606,07) (1.126.922,17)
Outras Receitas Operacionais - 498,72
Prejuizo do Exercicio (2.288.606,07) (1.126.423,45)

Demonstração do Resultado do Exercício em 02/07/2021 e 31/12/2020

Luna Maria Teixeira Viana - Diretora
Luiz Felipe Coutinho Martins Filho - Diretor
Antonio Carlos Moreira da Gama - Contador

CPF. 548.590.427-00 - CRC 057648/O-RJ

As Demonstrações Contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Desenvolver soluções para a siderurgia 
Vale e empresa coreana querem reduzir as emissões de CO2 

A Vale e a produto-
ra de aço coreana 
Posco assinaram 

Memorando de Entendi-
mento para desenvolver 
soluções de descarboniza-
ção para a siderurgia. Na 
assinatura, divulgada nesta 
quinta-feira, as empresas 
concordaram em buscar 
oportunidades, mas não in-
formaram o investimento 
que isso irá demandar.

As empresas disseram 
que estão em discussão para 
encontrar os caminhos mais 
adequados, utilizando o am-
plo portfólio de produtos 
da Vale, incluindo produ-
tos de minério de ferro de 
alta qualidade, como pelo-
tas, finos e briquetes, co-
mo uma solução potencial 
para reduzir o consumo de 
combustíveis fósseis, que 
visam trazer uma contribui-
ção para a Posco alcançar 
a neutralidade de carbono 

no processo de produção 
integrada de aço até 2050. 
Marcello Spinelli, vice-pre-
sidente executivo da Vale, 
e Hagdong Kim, Head da 
Unidade de Negócios de 
Aço do Posco, participaram 
da cerimônia de assinatura 
virtual do Memorando de 
Entendimento. 

Segundo Spinelli, a in-
dústria siderúrgica e de mi-
neração já estão em trans-
formação para desenvolver 
soluções de baixo carbono. 
“Estamos felizes em estar 
com a Posco nesta jornada. 
A definição do caminho da 
descarbonização será fun-
damental para definir co-
mo a indústria cumprirá as 
metas do Acordo de Paris e 
entregará um importante le-
gado à sociedade e ao nosso 
planeta”. 

Kim comentou disse que 
ambas as empresas têm o 
objetivo de alcançar a neu-

tralidade em carbono até 
2050. “Uma importante 
responsabilidade social que 
devemos cumprir como 
membros da sociedade. Em 
vez de tentarmos sozinhos, 
se trabalharmos juntos, 
criaremos mais sinergia”. 

A direção da Vale acredi-
ta que a iniciativa ajudaria a 
companhia alcançar o com-
promisso de reduzir 15% 
das emissões líquidas de 
Escopo 3 até 2035. “A Vale 
busca reduzir suas emissões 
absolutas de Escopo 1 e 2 
em 33% até 2030 e alcan-
çar neutralidade até 2050, 
em linha com o Acordo de 
Paris”, informou em nota 
Gustavo Duarte Pimenta 
Diretor Executivo de Re-
lações com Investidores da 
Vale.

Resultados

Em 28 de outubro, a Vale 

divulgou os resultados do 
terceiro trimestre. A mine-
radora reportou que a pres-
são sobre os preços do mi-
nério de ferro atingiu com 
força seus números e im-
pediu que a empresa mais 
valiosa da B3 correspon-
desse às expectativas dos 
analistas. A receita líquida 
ficou em US$ 12,6 bilhões 
no terceiro trimestre, acima 
dos US$ 10,7 bilhões vistos 
no mesmo período do ano 
passado. O número, porém, 
é cerca de 24% inferior ao 
resultado do trimestre ante-
rior.

A queda também foi ob-
servada no lucro líquido 
de US$ 3,9 bilhões entre 
julho e setembro, bem dis-
tante  — 48,7% de distân-
cia, dos US$ 7,5 bilhões 
registrados no segundo 
trimestre e US$ 5 bilhões 
projetados.

Sinopec e empresa dos EUA produzirão gás liquefeito

Portal aborda ações 
de sustentabilidade 
do BNDES

Projetos apoiados 
pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvi-

mento Econômico e Social 
(BNDES) desde 2015 pa-
ra evitar emissão de CO2 
estão agrupados no novo 
Portal NDC BNDES. O 
banco mostra como contri-
bui para o Brasil atingir as 
metas de redução de emis-
são de gases de efeito estufa 
estabelecidas no Acordo de 
Paris.

O nome do portal faz 
referência à sigla em inglês 
para Contribuição Nacio-
nalmente Determinada 
(Nationally Determined 
Contribution — NDC), 
que é como são chamados 
os compromissos assumi-
dos pelos países signatários 
do acordo.

O portal apresenta as 
contribuições do BNDES 
em três setores de ativi-
dade econômica: energias 
renováveis, florestas e mo-
bilidade urbana. Ele está 
dividido em três áreas: a 
primeira aponta as emis-
sões que estão sendo evi-
tadas pelos projetos apoia-
dos pelo banco nesses 
setores ao longo de sua vi-
da útil; a segunda informa 
os valores desembolsados 
para os projetos, georrefe-
renciados por estados; e a 
terceira é um painel com 
as entregas previstas para 
operações do BNDES que 
estão associadas aos seto-
res de energia, florestas e 
mobilidade urbana.

Segundo o BNDES, os 

projetos apoiados ajudam 
a evitar a emissão de 52 
milhões de toneladas de 
CO2. O número equivale 
a 19 anos sem carros na 
cidade de São Paulo. Pa-
ra o cálculo de emissões 
evitadas, foi utilizada a 
Ferramenta de Cálculo 
de Redução de Gases de 
Efeito Estufa (GEE’s) do 
Programa Fundo Clima, 
disponível no site do BN-
DES.

A ferramenta foi de-
senvolvida e aprimorada 
em parcerias com a FGV, 
a Embaixada Britânica no 
Brasil e o KFW. Assina-
do em 2015, o Acordo de 
Paris tem como objetivo 
principal não permitir que 
o planeta se aqueça além de 
1,5ºC até o final do século 
21. Cada país signatário es-
tabeleceu suas próprias me-
tas de redução de emissão 
de gases de efeito estufa — 
as NDCs.

A estimativa é que o 
Brasil reduza suas emis-
sões em 37% até 2025 e em 
43% até 2030, em relação 
às emissões de 2005. Além 
disso, em 2021, o Brasil 
ainda se comprometeu a 
ampliar sua ambição para 
50% de redução até 2030 
e alcançar emissões líqui-
das neutras até 2050, ou 
seja, tudo que o país emi-
tir deverá ser compensado 
com fontes de captura de 
carbono, como plantação 
de florestas, recuperação 
de biomas ou emprego de 
outras tecnologias.

A China Petroleum 
& Chemical Cor-
poration (Sinopec 

Corp.), a maior refinaria de 
petróleo da China, assinou 
esta semana um acordo de 
longo prazo de gás natural 
liquefeito (GNL) com a pro-
dutora norte-americana de 
GNL, Venture Global LNG.

O contrato de compra e 
venda, com duração de 20 

anos, estipula que a gigante 
petrolífera chinesa compre 4 
milhões de toneladas de gás 
natural liquefeito por ano do 
projeto da Venture Global 
LNG em Plaquemines, Loui-
siana. Trata-se do maior acor-
do de longo prazo de GNL 
entre a China e os Estados 
Unidos até o momento, de 
acordo com a Sinopec.

Ao mesmo tempo, a Uni-

pec, uma subsidiária da Si-
nopec, também comprará 
um total de 3,8 milhões de 
toneladas de gás natural li-
quefeito do projeto Calca-
sieu Pass, de propriedade da 
norte-americana.

Segundo a agência Xi-
nhua, o contrato reflete o 
consenso das duas empre-
sas em impulsionar a trans-
formação energética global, 

disse à Xinhua Ma Yong-
sheng, presidente da Sino-
pec. Ele acrescentou que a 
medida é significativa para 
a China atingir seu objetivo 
de neutralidade de carbono. 
A China anunciou que se 
esforçará para atingir o pico 
das emissões de dióxido de 
carbono até 2030 e alcançar 
a neutralidade de carbono 
até 2060.
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