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13º poderá
colocar
R$ 233 bi
na economia
Até dezembro de 2021, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$ 232,6 bilhões.
Este montante representa cerca
de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e será pago aos
trabalhadores do mercado formal,
inclusive aos empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e
beneficiários de pensão da União
e dos estados e municípios. Cerca
de 83 milhões de brasileiros serão
beneficiados com rendimento adicional, em média, de R$ 2.539. As
estimativas são do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Do montante a ser pago como
13º, aproximadamente R$ 155,6
bilhões, ou 66,9% do total, irão
para os empregados formais, incluindo os trabalhadores domésticos. Outros 33,1% dos R$ 233
bilhões, ou seja, cerca de R$ 77
bilhões, serão pagos aos aposentados e pensionistas. Considerando apenas os beneficiários do
INSS, são 31,3 milhões de pessoas, que receberão R$ 45,4 bilhões.
Aos aposentados e pensionistas
da União serão destinados R$ 11
bilhões (4,7%); aos aposentados e
pensionistas dos estados, R$ 15,8
bilhões (6,8%); e aos aposentados
e pensionistas dos regimes próprios dos municípios, R$ 4,7 bilhões.
A parcela mais expressiva do
13º salário (49,3%) deve ser paga nos estados do Sudeste, região
com a maior capacidade econômica do país e que concentra a
maioria dos empregos formais e
aposentados e pensionistas. No
Sul devem ser pagos 17,2% do
montante e no Nordeste, 15,4%.
Já às regiões Centro-Oeste e Norte cabem, respectivamente, 8,5%
e 4,8%. Importante registrar que
os beneficiários do Regime Próprio da União receberão 4,7% do
montante e podem estar em qualquer região do país. O maior valor
médio para o 13º deve ser pago
no Distrito Federal (R$ 4.541) e o
menor, no Maranhão e Piauí (R$
1.691 e R$ 1.729, respectivamente). Essas médias, entretanto, não
incluem o pessoal aposentado pelo Regime Próprio dos estados e
dos municípios, pois não foi possível obter esses dados.

Países gastam US$ 2 tri com
armas e US$ 1,75 tri com comida
Valor gasto com armamento mataria a fome de muitos

P

aíses conseguem recursos para comprar armas,
entretanto para importar
alimentos alegam dificuldades. Segundo o secretário-geral António
Guterres, na última terça-feira, os
gastos militares se aproximaram
de US$ 2 trilhões por ano, tendo
o maior aumento como proporção
do Produto Interno Bruto anual desde 2009. Guterres destacou
como uma fração desse valor permitiria o progresso em áreas como
consolidação da paz, prevenção de
conflitos e desenvolvimento humano, da igualdade e da inclusão.
Já nesta quinta-feira a Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, publicou
as Perspectivas Mundiais com os
fatores que devem impulsionar o
aumento dos preços de commodities, frete e suprimentos agrícolas e
o custo mundial de importação de
alimentos deve atingir um recorde

de US$ 1,75 trilhão em 2021, em
termos de volume e valor.
O relatório, lançado em Roma,
destaca que o comércio global de
alimentos acelerou 14% em relação ao ano anterior. A subida esteve 12% acima da previsão feita
em junho.
Apesar de uma “notável resiliência às interrupções durante a
pandemia, a rápida subida de custos de produtos alimentícios e da
energia são desafios significativos
para os países e consumidores
mais pobres”. Estes gastam grande parte de suas rendas neste campo de necessidades básicas.
A FAO ressalta que a alta é impulsionada por crescentes preços
de commodities alimentares comercializadas internacionalmente
e um aumento de três vezes verificado nos custos de frete.
As nações em desenvolvimento que devem gastar 40% do total

global para importar alimentos,
ou US$ 730 bilhões. O valor agregado de importação de alimentos deve subir em um quinto em
comparação com 2020, ou cerca
de US$ 127 bilhões.
Em países de baixa renda espera-se um déficit alimentar causado pelos custos mais elevados,
do que os volumes de importação
de alimentos. Já em economias
em desenvolvimento, o preço de
alimentos básicos deve subir de
forma acentuada em cereais, gorduras animais, óleos vegetais e oleaginosas. Frutas e vegetais, produtos pesqueiros e bebidas deverão
puxar grande parte da subida.
As Perspectivas Alimentares da
FAO indicam a alta prevista para
a oferta e demanda do mercado
para os principais produtos alimentares, incluindo cereais, óleos
vegetais, açúcar, carne, laticínios e
peixes.

Fundo Soberano: R$ 2,5 bi
em caixa no início de 2022

O

Fundo Soberano deverá ter R$ 2,5 bilhões em
caixa no início de 2022.
Ele é uma espécie de poupança de
recursos excedentes dos repasses
do petróleo e gás, criada pela Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), com a aprovação da Emenda Constitucional
86/21. A aplicação, que deverá ser
usada para investimentos estruturantes, será regulamentada pelo Projeto de Lei Complementar
42/21. Ele já recebeu 63 emendas
e foi discutido em audiência pública das Comissões de Tributação e
de Constituição e Justiça (CCJ),
nesta quinta-feira.
“Essa é uma estimativa, mas
com certeza não abriremos o ano
com menos do que isso. Acredito
que ele terá um bom orçamento
pelos próximos quatro anos, pelo
menos. Nossa missão agora é discutir com os municípios como o

Estado deve aplicar esses recursos
para ampliar os investimentos da
maneira correta”, disse o presidente da Comissão de Tributação,
deputado Luiz Paulo (Cidadania).
O presidente da Alerj, André
Ceciliano (PT), que propôs a criação do fundo, informou ainda
que a Secretaria de Planejamento
e Gestão (Seplag) prevê arrecadação, até o fim do próximo ano, de
R$ 24 bilhões. Entre os dias 18 e
19 de novembro, deputados e o
governador Cláudio Castro, estarão no município de Volta Redonda, no Sul Fluminense, para apresentar a Emenda Constitucional e
discutir as possíveis aplicações do
fundo. “O governo tem apoiado
e acreditado neste projeto. O Rio
está se recuperando, aumentando
sua arrecadação, e precisamos ter
um fundo de estabilização do investimento”, acrescentou o líder
do governo na Casa e presidente

da CCJ, deputado Márcio Pacheco
(PSC).
A emenda constitucional prevê
que, toda a vez que houver aumento de arrecadação dos royalties de petróleo, 30% dos recursos
serão depositados no Fundo Soberano. Ele tem dois objetivos: ser
uma poupança para momentos de
crise, como a que o Rio viveu em
2016; quando a queda do valor
do barril de petróleo quebrou o
estado. Também vai funcionar como um fundo de investimentos,
como existe nos países que são
grandes produtores de petróleo,
como Noruega, Canadá e Emirados Árabes. O fundo também
é composto por 50% das receitas recuperadas de Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC),
decisões administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos referentes à exploração de
petróleo e gás.

B3 tem
lucro de
R$ 1,3 bi no
3º trimestre
A B3 S.A. (B3SA3) divulgou, nesta quinta-feira, os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2021.
O período foi marcado por emissão
de bonds, novas parcerias e aquisições, investimentos em tecnologia
e desempenho operacional positivo
em todas as linhas de negócio. As
receitas totalizaram R$ 2,5 bilhões
no período, o que representa queda
de 0,9% em relação ao mesmo período de 2020, quando a receita foi
impactada positivamente por reversão de provisões não recorrentes.
Já o lucro líquido recorrente atingiu
R$ 1,3 bilhão, o que representa um
aumento de 13%.
Um dos destaques do trimestre
na B3 foi a emissão no mercado
internacional dos Sustainability
Linked Bonds (SLB), títulos de dívida no valor de US$ 700 milhões.
No segmento de listados também
obteve receita de R$ 1,7 bilhão
(69,7% do total) e registrou crescimento de 4,1%. Já o segmento
de balcão registrou crescimento
de 11,3% e receita de R$ 292,4 milhões (11,6% do total). Nesta área,
os produtos de renda fixa apresentaram crescimento no trimestre devido ao aumento das taxas de juros.
O segmento de Infraestrutura para
Financiamento também registrou
crescimento, com alta de 10,8% e
receita de R$ 123,6 milhões (4,9%
do total). Em continuidade da estratégia de diversificação e investimentos em tecnologia, a B3 recebeu as aprovações regulatórias
do Cade e da CVM para o fechamento do investimento de R$ 600
milhões na Dimensa, segmento de
tecnologia para serviços financeiros da TOTVS, da qual a B3 passa
a deter 37,5% do capital e a TOTVS, 62,5%.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4171
R$ 5,5570
R$ 6,1892
R$ 0,8448
R$ 321,50

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (outubro)
-0,64% (setembro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
7,75%
0,63% a.m.
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Iron Dome na ilha de Guam
Por Edoardo
Pacelli

O

s analistas dos
problemas militares dos Estados
Unidos se questionam em
como fortalecer as defesas
antimísseis dos EUA, alertando sobre alguns “buracos” que preocupam os
postos avançados americanos. Devido à escalada
das tensões no Pacífico e o
aumento dos ataques a bases americanas, também no
Oriente Médio, muitos observadores apontam que a
defesa americana parece ter
problemas para interceptar
ameaças aéreas.

Desde alguns dias, na ilha
de Guam, no Pacífico, chega uma novidade: o sistema
Iron Dome, isso é a cúpula
de ferro israelense – aquela
que defende o Estado judeu
das ameaças de mísseis. O
sistema, de fato, foi instalado na ilha do Pacífico para
testes. O exército dos Estados Unidos está testando o
Iron Dome para entender
as possibilidades de integrá-lo à sua defesa.
Entrevistado pelo portal
americano Stars and Stripes, o porta-voz do 94º
Comando de Defesa Aérea
e Mísseis do Exército disse
que se trata de uma bateria
inteira, transportada por

navio até a ilha do Pacífico.
O objetivo desta implantação do sistema israelense é
tentar entender se é possível integrá-lo, em particular com o Thaad, sigla para Terminal High Altitude
Area Defense.

Representantes do
Partido Democrata
veem apoio ao
símbolo militar do
Estado judeu
Os testes na ilha, uma das
mais importantes bases americanas no Pacífico, devem
começar, oficialmente, no
início de novembro e serão

usados para coletar dados
e depois estudar a melhor
proteção contra mísseis de
cruzeiro e drones kamikaze.
O Pentágono quer entender a viabilidade do
programa, a possibilidade,
como mencionado acima,
de associá-lo a Thaad, para
construir vários níveis de
proteção. Mas existe, além
disso, um perfil ligado à
sustentabilidade da utilização da “cúpula de ferro”,
come é chamado o Iron
Dome, tanto para o custo
do transporte, como para o
que é necessário para tê-la à
disposição, em toda a ilha.
A bateria faz parte, junto com sua bateria irmã,

de um lote comprado por
Washington, no âmbito do
acordo com o qual foi financiado o programa israelense, por US$ 1,6 bilhão.
Representantes da ala
mais radical do Partido Democrata, no entanto, acusam Israel de usar este sistema enquanto travava guerra
contra a população civil de
Gaza. Portanto, a crítica a
esse financiamento é a de
despejar bilhões nos cofres
israelenses por meio de um
sistema que simboliza a força militar do Estado judeu.
Uma série de questões estratégicas foram então adicionadas ao problema político. A
revista especializada Rid (Rivis-

ta Italiana Difesa), por exemplo,
lembra como os militares norte-americanos estão, por ora,
evitando comprar baterias
Iron Dome adicionais, devido
a um dos tabus da opinião pública sobre o tema das armas:
a origem estrangeira.
Os americanos não gostam muito da ideia de que
o território possa ser defendido com sistemas não fabricados nos EUA, mesmo
que venha de um país como
Israel, considerado pelos
Estados Unidos um dos
mais sólidos aliados.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.

Fernanda Montenegro, talento avassalador e generosidade máxima
Por Paulo Alonso

T

udo o que poderia ser dito sobre
Fernanda Montenegro tem sido, ao longo
das décadas, estampado em
jornais e demais veículos de
comunicação do Brasil e,
em certas ocasiões, em periódicos e emissoras das mais
importantes do mundo.
Atriz das mais espetaculares, de raro talento, de
muito brilho e de enorme
versatilidade, mulher engajada social e politicamente,
mãe extremada de Fernanda Torres e Claudio Torres,
avó presente e carinhosa, e
esposa companheira e amorosa de Fernando Torres, a
atriz, em breve, vai incorporar mais uma láurea à sua já
tão rica biografia.
Ela acaba de ser eleita,
com 32 votos dos 35 votos
possíveis, para integrar a cadeira 17, da Academia Brasileira de Letras, sucedendo
ao jurista, escritor e diplomata Affonso Arinos de
Melo Franco, falecido em
março de 2020. Será a primeira mulher a ocupar essa
cadeira, a nona mulher a ingressar na ABL e a primeira
atriz a fazer parte da Casa
de Machado de Assis, desde
a sua fundação há 124 anos.
Fernanda Montenegro
dedicou quase 80 dos 92
anos de vida à dramaturgia
e essa conquista reverencia
uma vida dedicada às artes.
E fazer parte da academia é
mais um passo na carreira

de Fernanda, sempre com
um propósito de defender
a cultura nacional. A ABL,
segundo a atriz, é um centro de resistência cultural
brilhante e histórica. “Eu
sei que essa crise no campo
cultural das artes vai passar.
Não há como sobreviver no
bruto, na ignorância”.
A grande dama do teatro
brasileiro publicou dois livros, um dos quais, Prólogo,
ato, epílogo – Memórias, lançado, em 2019, pela Companhia das Letras, e seu nome
já era um desejo antigo dos
acadêmicos que insistiam na
sua candidatura. “Fernanda
Montenegro é ligada ao imaginário brasileiro. Ela é parte
integral, mas ela também é
uma intelectual profunda,
escritora, com qualidades
que são muito importantes.
Então, ela é um marco, sobretudo, agora, depois de
um momento terribilíssimo
da pandemia. A academia
encontra forças de se renovar e de se renovar com uma
jovem de mais de 90 anos. É
um privilégio para todos nós,
brasileiros tê-la na academia”,
disse logo após a eleição o
presidente da ABL, Marco
Lucchesi, anunciando que a
posse da artista ocorrerá em
março do ano que vem.
A figura de Fernanda
Montenegro ultrapassa o
universo literário. Conhecida, admirada e reverenciada
no teatro, nas telenovelas e
no cinema, ela foi a primeira atriz contratada pela TV
Tupi, em 1951. Na Globo, já
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atuou em mais de 30 obras.
Ganhou o Emmy Internacional de Melhor Atriz pelo
seriado Doce de Mãe, em 2012,
e é a única brasileira indicada
a um Oscar de Melhor Atriz.
Foi pelo papel de Dora no
filme Central do Brasil.

Atriz de enorme
versatilidade,
mulher engajada
social e
politicamente
Feliz e honrada com a
eleição, Fernanda Montenegro vem enaltecendo a importância histórica da ABL,
lembrando ser a Casa uma
referência cultural secular,
na qual abrigou e abriga representantes que honram a
diversidade da criatividade
brasileira em várias áreas.
Para passar a integrar a
cadeira 17, que foi ocupada
pelos imortais Roquete Pinto, Álvaro Lins e Antônio
Houaiss, a então candidata só precisaria receber 17
votos dos acadêmicos. O
fato de não ter havido nenhum outro concorrente à
vaga foi percebido como
uma homenagem à carreira,
à vida e à trajetória da diva
brasileira.
Há outras três cadeiras
vagas, as de números 2, 12 e
20. De acordo com o estatuto da ABL, que segue o modelo da Academia Francesa,
para alguém se candidatar é
preciso ser brasileiro nato e
ter publicado, em qualquer

gênero da literatura, obras
de reconhecido mérito.
Dentre os numerosos
prêmios nacionais e internacionais que recebeu em seus
mais de setenta anos de carreira, em 1999, foi condecorada com a maior comenda
civil do país, a Grã-Cruz da
Ordem Nacional de Mérito, pelo reconhecimento ao
destacado trabalho nas artes
cênicas brasileiras, entregue
pelo então presidente FHC.
Além de ter sido cinco
vezes galardoada com o
Prêmio Molière, ter recebido três vezes o Prêmio
Governador do Estado de
São Paulo, ganhou ainda o
Urso de Prata, no Festival
de Berlim, em 1988, pela
interpretação de Dora no
filme Central do Brasil, de
Walter Salles, o que lhe valeu uma indicação ao Oscar
de melhor atriz em 1999,
e ao Globo de Ouro, de
melhor atriz em filme dramático. Recebeu também
vários prêmios da crítica
americana, no mesmo ano.
Em 2013, foi eleita a 15ª celebridade mais influente do
Brasil, pela revista Forbes.
Fernanda Montenegro
foi, em duas ocasiões, convidada para ocupar o Ministério da Cultura, nos governos
dos presidentes José Sarney
e Itamar Franco, recebendo
em ambas as oportunidades
grande apoio da classe artística e intelectual, mas recusou ambas as ofertas, dizendo que não estava preparada
para abandonar a carreira ar-
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tística, não por medo ao desafio que lhe era oferecido,
mas sim por entender que
seria muito melhor no palco
do que no ministério.
Entre os filmes em que
atuou estão A Falecida e Eles
não usam black tie, ambos de
Leon Hirszman; Olga, de
Jayme Monjardim, onde interpretou Leocádia Prestes,
mãe do líder comunista Luiz
Carlos Prestes; Redentor, dirigido por seu filho, Claudio
Torres; Casa de Areia, filme
dirigido pelo genro Andrucha Waddington; e Love in
the time of Cholera, de Mike
Newell, onde fez a personagem Tránsito Ariza, mãe do
personagem do ator espanhol Javier Bardem.
Em 2010, viveu a protagonista Bete, em Passione,
de Silvio de Abreu, e, dois
anos depois, protagonizou
o último episódio da minissérie As Brasileiras, como
a artista decadente Mary
Torres, no episódio Maria
do Brasil, e no especial de
fim de ano Doce de Mãe, em
que interpretou Dona Picucha, personagem principal
quando foi premiada com
o Emmy Internacional de
melhor atriz.
Em 2013, deu vida a Dona Candinha, na nova versão de Saramandaia, escrito
por Ricardo Linhares. Em
2014, viveu novamente Dona Picucha na série Doce de
Mãe. Esteve em Babilônia,
de Gilberto Braga, no papel da homossexual Teresa,
que mantinha um relaciona-

mento com a personagem
de Nathália Timberg, que
vivia Estela.
Em 2017, iniciou uma
parceria com Walcyr Carrasco, aceitando convite
para atuar na novela O outro
lado do paraíso, onde tem seu
retorno triunfal ao gênero,
atuando como a mística
Mercedes, uma senhora humilde e generosa, mas que
carregava o dom da vidência consigo, tendo alta ligação com a luz através de vozes e enxergava nisso a sua
missão de caridade de ajudar o mundo ao seu redor.
Em 2019, após o sucesso,
retomou a sua parceria com
Walcyr e atuou em A Dona
do Pedaço, participando da
primeira fase do folhetim,
como a matriarca de uma
família de justiceiros, no interior do Espírito Santo.
Em tantas décadas de
carreira, participou de dezenas de espetáculos teatrais, interpretando de tudo:
da clássica tragédia grega à
comédia de boulevard, do
musical brasileiro a espetáculos de vanguarda, sempre
ao lado de grandes nomes,
do elenco à direção.
Fernanda, com talento
avassalador e generosidade
máxima, é uma das maiores
luzes e estrelas do firmamento Brasileiro e continua
a empolgar a todos com suas magistrais interpretações.
Parabéns.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Pandemia: Plano de saúde é prioridade
Metade dos interessados não é receptível a possíveis aumentos

NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Acidente de Marília
Mendonça: as
dificuldades de apuração

C

omo a caixa-preta – que, aliás, é laranja, para ser
melhor encontrada – inexistia no avião da cantora,
por não ser obrigatória e pelo alto custa (de US$ 30 mil
a 40 mil) – as investigações do Cenipa vão depender da
perícia dos dois motores do King Air C90-a. No entanto,
há muita indecisão. Não se entende, por exemplo, a razão
pela qual a fabricante dos motores, a canadense Pratt &
Whitney, localizada em São José da Lapa, na Grande Belo
Horizonte, não tenha sido cogitada.

Cirurgia robótica no Copa Star
O Rio realizou primeira cirurgia robótica ortopédica,
supervisionada pelo ortopedista Luiz Antonio Martins
Vieira, com o robô Rosa@Knee system na prótese de
joelho, de uma paciente de 72 anos.

A

pandemia escancarou a preocupação dos brasileiros
com a saúde, tanto assim
que para 81% das pessoas, a
crise fez aumentar o receio
do acesso a tratamentos
médicos. Esse preocupante cenário é apontado pela
Pesquisa Anab de Planos de
Saúde, encomendada pela
Associação Nacional das
Administradoras de Benefício ao instituto Bateiah
Estratégia e Reputação. A
preocupação aumenta, ainda mais, entre os que possuem menor poder aquisitivo, com renda de até cinco
salários mínimos, A pesquisa traça um panorama dos
planos de saúde no Brasil e
traz um perfil de seus beneficiários.
Para levantar os dados,
as entidades fizeram contato com mais de 1 mil
usuários de planos de saúde a partir de 16 anos em
todo o país, com amostras
em capitais, regiões metropolitanas e cidades do interior. Também consideraram fatores como gênero,
idade, escolaridade, renda

familiar e ocupação.
Mulheres e idosos
Na classificação por sexo,
52,5% das mulheres sentiram
que a preocupação com a
saúde aumentou muito com a
pandemia. Entre os mais velhos, 54% dos que possuem
50 anos ou mais também indicaram que a preocupação
aumentou muito. Em relação
à renda familiar, o maior percentual de desconforto é entre aqueles que ganham de 2
a 5 salários mínimos (84,1%).
Entre os brasileiros que ganham até 2 salários, 50,3%
indicaram que a preocupação
aumentou muito.
A pesquisa mostra que os
consumidores enxergam o
plano de saúde como uma
conquista, tal qual ter um
imóvel, um veículo, realizar
uma viagem ou ter investimentos. O plano é a terceira
maior conquista do brasileiro em 2021. Na faixa etária
acima de 50 anos, o benefício só perde para a casa
própria em importância.
Quanto menor a renda
familiar e o grau de escola-

ridade, maior é o reconhecimento do plano. Ao menos
18,7% dos respondentes que
ganham até dois salários mínimos indicam o benefício
como conquista, da mesma
forma que 21,8% dos entrevistados com o Ensino Médio também reconhecem.
Em relação à idade, essa
percepção é ainda maior entre os entrevistados com 50
anos ou mais, que representam 25,5%. Mas é na parcela
da população aposentada que
o plano assume papel principal e toma a frente no ranking
das conquistas dos brasileiros, deixando casa própria e
automóvel para trás. Ao menos 50,6% dos entrevistados
aposentados indicam o plano
como conquista.
Custo benefício
O estudo da Anab também analisou a relação entre
custo e benefício do plano de
saúde na visão dos clientes.
Para 49,2% dos respondentes, a importância de ter um
plano de saúde aumentou
muito com a pandemia, no
entanto, não são receptivos

a possíveis aumentos. A resistência é ainda maior entre
os homens, que representam
51,5% dos que reconhecem
a importância do plano, mas
não estão dispostos a pagar
mais por isso.
Em relação à idade, o percentual é maior entre os respondentes de 40 a 49 anos,
que correspondem a 56,1%
dos que não se dispõem a
valores adicionais. No geral,
apenas 20% dos entrevistados se mostram abertos a pagar mais pelo plano de saúde.
Em contrapartida, mesmo
com as possibilidades de negociações de preço com as
operadoras ou a mudança
do plano via portabilidade
de carências, 91,4% dos respondentes preferem deixar o
benefício como está e apenas
7,8% fariam mudanças para
redução de custo.
A pesquisa foi realizada
entre os dias 16 e 28 de setembro por meio de entrevistas telefônicas com 1.006
respondentes em 420 municípios do país. De acordo
com o instituto Bateiah Estratégia e Reputação, a margem de erro é de 3%.

Moro senador
Amigo da coluna e muito próximo ao ex ministro da
justiça, garante que a filiação ontem deve levar ao Senado
e não à Presidência da República, o ex quadro do governo
bolsonarista.

Lisboa ganha
‘cidade de 15 minutos’
Erguida numa área de 28 mil m² da capital portuguesa,
Lisboa ganhou um condomínio de luxo, sem grades, o
Edu Hub. Imaginada pelo urbanista colombiano Carlos
Moreno, são 15 minutos, no máximo, de deslocamento
interno a pé ou de bicicleta para as atividades diárias. A escola trilingue custa entre € 10 mil e € 24 mil por ano, e um
apartamento tem valor inicial de € 340 mil, chegando a €
5,3 milhões. Os brasileiros representam 30% das vendas.

Novos embaixadores
de Turismo do RJ
Tomam posse, em janeiro, Nilton Bonder, Roseana
Amaral, Cavi Borges, Max Perlingeiro, Isaac Karabchvsky,
Bruno Santos de Oliveira, Padre Omar, entre outros, os
novos homenageados com o título de Embaixador do Turismo do RJ. A cerimônia virtual promete. Uma realização
que conta com o apoio da Fundação Cesgranrio.

‘Ópera na Tela’
Com o apoio de Sofitel hotel e Resorts, a noite de abertura do Ópera na Tela, na EAV Parque Lage, nesta sextafeira, conta com apresentação da soprano Anne-Catherine
Gillet e coquetel dinatoire pelo chef Frederic Monnier.

Palestra de especialista
O major PM Douglas Andrade fala sobre “Coexistência
pacífica” no próximo dia 26, no Fórum Selva Brasil 2021,
no Citta Office Mall.

Pensamento da semana
“Quem acredita na imensidão da natureza, sabe resgatar
os valores da fusão animada da livre escolha. Busca um
sentido diferente da sustentabilidade. Reage com força e
vigor ao apelo da proteção da terra e das cores das flores.
Sente um aperto forte pela destruição e queima de nossas
florestas. Respira em pé a agonia do pulmão humano e
acorda com um perfume nas narinas de respeito constante. Eis um dos mistérios do verde, que apazígua não só
nossos corações mas a força de lutar pela Vida.”

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL DE ALCÂNTARA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MARES GUIA I em face de ALEXANDRO DE ARAÚJO, processo nº 0006969-18.2007.8.19.0087, na forma abaixo:
A Dra. DENISE APPOLINARIA DOS REIS OLIVEIRA, Juíza da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a ALEXANDRO DE ARAÚJO e
sua mulher MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, que em 24/
11/21, às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes
no dia 26/11/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer,
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 3º
Ofício de Notas e RGI da 2ª Circunscrição de São Gonçalo, Rua
Expedicionário Laércio Xavier de Mendonça nº 461 – Rua F, Jardim
República Alcântara – São Gonçalo - RJ, avaliado as fls. 120 e m
25/01/2011, por R$ 120.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 07/10/21. Eu, Cristina Bailly Magalhães, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. DENISE
APPOLINARIA DOS REIS OLIVEIRA, Juíza de Direito.

LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº 130, com escritório à Trav. do Paço, nº 23, sala 1212, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, CNPJ nº 50.657.675/
0001-86, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos dos instrumentos particulares de 09.10.2013 e demais documentos arquivados, no qual figura como
Fiduciantes VANDERLEI ARCENIO DOS SANTOS e sua mulher LUCELENA DA SILVA CABO DOS SANTOS, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens em 24/06/1994, ambos brasileiros, ele comerciante, portador da carteira de identidade do IFP/RJ nº
05.514.372-1, expedida em 08/07/1993, inscrito no CPF/MF sob o nº 649.452.867/87, ela do lar, portadora da carteira de identidade
do IFP/RJ nº 08.422.681-0, expedida em 23/10/1995, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.891.817/36, residentes e domiciliados na Rua
Dr. Délio Guaraná, nº 67, em Eden, São João do Meriti, RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial e Online, nos termos da
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 03 de Dezembro de 2021, às 15h:00min, na Trav. do Paço, nº 23, sala 1212, Centro,
Rio de Janeiro/RJ e pelo site do leiloeiro www.brameleiloes.com.br (Simultaneamente), em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 2.000,000,00 (Dois milhões de reais) para cada imóvel, totalizando R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)
para os 06 (seis) imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, a saber: 01) PRÉDIO
NÚMERO 364, próprio para moradia, e respectivo LOTE DE TERRENO Nº 101, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores
de Andrade, por 100,00m de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 99, à esquerda
com o lote nº 103, situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 02) PRÉDIO NÚMERO 364,
CASA 01, próprio para residência com diversos cômodos, edificado no LOTE DE TERRENO Nº 103, medindo 10,00ms de frente para
a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura na linha dos fundos por 100,00m de extensão da frente aos
fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 101, à esquerda com o lote nº 105 e nos fundos com José da Silva,
com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 03) LOTE DE TERRENO
Nº 91, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura na linha dos fundos
confrontando com José da Silva ou sucessores, por 100,00ms de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando
a direita com quem de direito, à esquerda com o lote nº 93, com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do
município de São João de Meriti/RJ; 04) LOTE DE TERRENO Nº 93, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores de
Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por 100ms de extensão de ambos os lados,
confrontando a direita com lote91 e à esquerda com o lote nº 95, com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º
distrito do município de São João de Meriti/RJ; 05) LOTE DE TERRENO Nº 95, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores
de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por 100,00ms de extensão da frente aos
fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 93, à esquerda com o lote nº 97, com área de 1.000ms², situado no
lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 06) LOTE DE TERRENO Nº 97, medindo 10,00ms de frente
para a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por
100,00ms de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 95, à esquerda com o lote nº 99,
com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ. Imóveis registrados no
Cartório do 3º Ofício de Justiça – Registro Geral de Imóveis de São João de Meriti-RJ, sob as matrículas nºs 6.485; 6.487; 6.497;
6.499; 6.489 e 6.491, respectivamente. Obs.: Imóveis ocupados, sendo a desocupação por conta do adquirente, nos termos do art.
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica, desde já, designado o dia 10 de Dezembro de 2021, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 4.537.992,10 (Quatro milhões,
quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) para cada imóvel, totalizando, portanto, o valor de
R$ 27.227.952,60 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) para
os 06 (seis) imóveis. Obs.: O interessado em efetuar lances online, por meio de acesso identificado no site do leiloeiro, deve efetuar
cadastro prévio no referido site para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de “login” e “senha”, os quais
possibilitarão a realização de lances em igualdade de condições com os participantes do pregão presencial. Os lances oferecidos
via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou
falhas no sistema, da conexão, internet ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas
facilitadores de oferta. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante
pagará, em até 24 horas após o leilão, sinal de 5% e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O
saldo deverá ser pago em até 5 dias após a realização do leilão. Ao devedor fiduciante é assegurado o direito de preferência, até
a data de realização do 2º leilão, para aquisição do imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e
despesas, aos valores correspondentes ao ITBI e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também,
ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive
custas e emolumentos (Lei 9.514/97). Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 (sessenta)
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com
as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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Alerj ouve liquidantes
da Flumitrens e Metrô
Comissão discute encerramento de empresas públicas inativas

Sidnei Domingues Sérgio Braga
sergiocpb@gmail.com

CPI dos Royalties projeta
ganhos de R$ 5 bilhões
para o estado

A

CPI dos Royalties do Petróleo, que encerrou seus trabalhos essa semana na Alerj, concluiu que o Estado do
Rio deixou de ganhar, nos últimos dez anos, cerca de R$ 20
bilhões e projeta ganhos de R$ 5 bilhões nos próximos nove
anos se tivermos um aumento das fiscalizações dos repasses.
O relatório final da CPI ainda será votado em plenário até o
fim do mês. O documento final é o resultado da análise de
mais de 180 ofícios e 19 audiências públicas ao longo de nove meses de trabalho da comissão, presidida pelo deputado
Luiz Paulo (Cidadania). A criação da CPI foi proposta pelo
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).

Val Ceasa ajuda Hospital Getúlio Vargas
A Alerj iniciou a discussão sobre o orçamento
do estado para 2022. Este
ano, cada deputado terá direito a R$ 2,9 milhões em
emendas para obras em
seus redutos eleitorais. O
deputado Val Ceasa (Patriota), resolveu apresentar
uma única emenda, destinando os R$ 2,9 milhões
para o Hospital Estadual
Getúlio Vargas, na Penha, uma das poucas unidades com
atendimento geral e emergencial no subúrbio carioca. O parlamentar pretende, já no início do ano que vem, cobrar do
governador o investimento para melhorias no Getúlio Vargas.

Emendas para obras no interior
A maioria dos deputados consulta prefeitos, vereadores
e até eleitores de cidades do interior, onde tiveram boa votação, e dividem os R$ 2,9 milhões a que têm direito em
emendas ao orçamento em obras como reforma de praças
e construção de pontes. O deputado Val Ceasa, com sua
decisão de apresentar uma única emenda destinando toda a
verba para o Getúlio Vargas, que passa por situação crítica,
está sendo visto como um ponto cintilante fora da curva.

Alíquotas do ICMS começam a cair
Por pressão do calendário eleitoral, o governador Cláudio Castro vai, aos poucos, recuando as alíquotas do ICMS
ao que era cobrado no período pré-governo Pezão e está indo até além disso. Essa semana ele sancionou a Lei
9.451/2021, de autoria dos deputados André Ceciliano
(PT), Márcio Pacheco (PSC) e outros parlamentares, que
garante isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a estabelecimento de produção rural. A medida beneficia pequenos e médios produtores do Estado do Rio.

Castro faz giro de uma
semana pela Europa
Os trabalhos na
Alerj serão comandados interinamente
pelo vice-presidente
da Casa, deputado
Jair Bittencourt (PP)
até a próxima quarta-feira (17/11). O presidente, André Ceciliano (PT) assumiu
na última terça-feira,
interinamente,
o
Governo do Estado
porque o governador Cláudio Castro (PL) cumpre agenda na
Europa, com passagens por Itália, França e Espanha. Segundo
o Palácio Guanabara, o giro pela Europa tem como objetivo
atrair novos investimentos para o Estado do Rio de Janeiro.

O

liquidante
da
Companhia Fluminense de Trens
Urbanos (Flumitrens) e da
Companhia do Metropolitano (Metrô), Antônio Marques Ribeiro Filho, foi ouvido pela Comissão Especial
para Acompanhar Possíveis
Irregularidades na Liquidação de Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista do Estado, nesta
quinta-feira, na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).
As duas empresas já foram repassadas para a Central Logística e RioTrilhos,
respectivamente, há mais
de duas décadas. Segundo
o liquidante, a situação mais

complicada de ser resolvida
é a do Metrô, que repassou
693 propriedades para a
RioTrilhos, que ainda não
deu entrada no processo de
solicitação do RGI de imóveis, gerando uma dívida de
quase R$ 400 milhões de
IPTU.
Ainda de acordo com
Ribeiro Filho, a Flumitrens atualmente tem
um custo mensal de R$
40 mil e mantém cinco
funcionários.“São casas
fechadas com torneiras
abertas. São tantos fatos
estarrecedores que nós vamos ter que apurar o passo
a passo de tudo. Imóveis
que não estão mais no nome do Metrô, impedindo

que a empresa seja extinta. O que mais me chama
atenção é de como as coisas emperram nos órgãos
públicos e o aparente descaso. Se ninguém, questiona, como estamos fazendo
aqui, quantos anos mais
serão necessários? Isso é
dinheiro do povo”, afirmou a deputada Adriana
Balthazar (Novo), presidente da comissão.
Ribeiro destacou que
a dívida da Companhia
do Metropolitano pode
se tornar impagável. “Eu
como liquidante recebo
as cobranças de IPTU e
taxa de ocupação e repasso para RioTrilhos. É só
o que posso fazer, mas,

infelizmente os imóveis
ainda não estão em nome
desta empresa, apesar de
já terem sido transferidos
para ela há mais de vinte
anos”, enfatizou.
No caso da Flumitrens,
o liquidante disse acreditar na extinção da empresa nos primeiros meses do
ano que vem, mas, no entanto, destacou que há entraves a serem resolvidos.
“O Tribunal de Contas do
Estado tem que ser notificado e a Secretaria de Fazenda deve realizar alguns
processos
burocráticos,
e ainda existem assuntos
que dependem de outras
secretarias”, explicou Ribeiro.

Black Friday: iPhone e testes de
antígenos estão no topo das buscas

I

Phone, pneus, bebidas no atacado, teste
de antígeno e cadeira
de escritório são os termos
campeões de buscas entre
as 6 milhões de páginas de
comércio eletrônico monitoradas pelo Radar Simplex
na semana entre o dia 31 de
outubro e 6 de novembro
– a primeira da temporada
oficial da Black Friday, também identificada como Esquenta Black Friday.
Chama a atenção as cerca
de 1,6 mil buscas pelo celular da Apple, o iPhone, em
suas diversas modalidades
durante a semana. Entre os
termos em alta, outra surpresa é a expressão “net zero”,
que remete a produtos cuja
pegada de carbono é neutra
– exatamente às vésperas da
26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, na Escócia.
Já a maior procura pelo
teste de antígeno para o Co-

vid-19 faz todo o sentido.
“Há uma demanda reprimida por atividades com muitas pessoas, como festas,
shows e jogos de futebol,
nessa fase da pandemia em
que boa parte da população
está vacinada e as restrições
de contato estão se abrandando”, comenta João Lee,
sócio fundador da startup
Simplex, que criou o Radar
Simplex.
O Google Trends na semana de 31 de outubro a 6
novembro ainda está a 21%
do pico de buscas pelo termo Black Friday, ocorrido
no auge da promoção do
e-commerce em novembro
de 2020. O e-commerce,
portanto, tem de percorrer
mais 79% ainda para atingir o mesmo movimento
registrado no auge da Black Friday do ano passado.
“É curioso, no entanto,
que a expressão ‘Esquenta
Black Friday’ registre hoje
185 pontos, ou seja, é 85%

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PAPEL,
PAPELÃO E CORTIÇA DE GUAPIMIRIM, MAGÉ E SÃO GONÇALO.
CNPJ nº 31.723.406/0001-26
Edital de Convocação – Pelo presente, ficam convocados todos os
trabalhadores das indústrias de papel, papelão e cortiça de Guapimirim,
Magé e São Gonçalo, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 17 de novembro de 2021, em sua sede própria à Estrada
do Bananal nº 2.300 – Guapimirim/RJ, às 17h00min em primeira convocação
ou às 17h30min em segunda e última convocação, com qualquer numero de
presentes no mesmo local, para a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar
sobre a convenção coletiva de trabalho a ser pleiteada junto ao Sindicato
Patronal, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022; 2 – outorgar
poderes a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Papel,
Papelão e Cortiça de Guapimirim, Magé e São Gonçalo, para instaurar Dissídio
Coletivo de Natureza Jurídica e/ ou econômica na eventualidade de não
chegar a um acordo com o Sindicato das Indústrias de Papel, Celulose,
Pasta de Madeira para o Papel no Estado do Rio de Janeiro, ou ainda,
acordar pela via administrativa. Guapimirim, 10 de novembro de 2021.
David Amorim dos Santos
Presidente

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao COLÉGIO
JOÃO LYRA FILHO, na pessoa de seu representante legal ARILDO
MATOS TELES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos
da Ação de Execução (Processo nº 0104145-13.1997.8.19.0001)
proposta por ANDRE VAN BENTUM contra COLÉGIO JOÃO LYRA
FILHO, na forma abaixo: A DRA. KÁTIA CILENE DA HORA
MACHADO BUGARIM, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber
por este edital aos interessados, que nos dias 22.11.2021 e
25.11.2021, às 13:15 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido o imóvel situado
na Avenida Dom Hélder Câmara, nº 9475, Quintino Bocaiúva,
Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 890.000,00 (oitocentos e
noventa mil reais).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e
no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

maior do que o seu pico registrado no ano passado.
Para Lee, isso indica que
o varejo adotou o termo para tentar antecipar as vendas
da Black Friday, evitando as
incríveis concentrações de
fluxos nos dias próximos
a 26 de novembro. “É um
aprendizado importante do
varejo on-line, pois evita sites tão sobrecarregados em
26 de novembro e as consequentes perdas de vendas
– seja por lentidão, seja por
sites fora do ar.”
Já pesquisa feita pela
Offerwise constatou que
70% dos entrevistados
pretendem realizar compras virtual na Black Friday
2021. Para o especialista em
logística e presidente do
Conselho de Administração
da Pathfind, Antonio Wrobleski, a Black Friday deste
ano será a maior de todas
quando falamos em vendas
pela internet. “Acredito que
o mercado como um todo

não vai vender mais, mas o
mercado como e-commerce
sim”. O especialista acredita
ainda que há uma tendência
de microempreendedores
trabalharem no marketplace dos grandes operadores
e que os pequenos varejistas
vão se destacar nas vendas
virtuais.
“De 1,5 milhão a 2 milhões de empresas se beneficiam com esse processo
de colocar seus produtos
no mercado on-line. As pequenas e médias empresas,
conseguindo
estabelecer
um objetivo pé no chão, poderão vender pela internet
com a ajuda do marketplace
dos grandes operadores e
realizar muitas vendas nesta
Black Friday”. Segundo pesquisa feita pelo Uol, 92%
das pessoas que pretendem
comprar durante a Black
Friday estão optando por
pesquisar antecipadamente
os percentuais de descontos
dos produtos de interesse.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5
Edital de Convocação – AGE. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede
na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
(“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados para
reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser
realizada no dia 26/11/2021, às 9h:00, em primeira convocação, na sede social
da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a modificação do objeto social da Companhia para “a participação, como acionista ou
cotista, em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e que adotem padrões de governança corporativa,
na forma definida na legislação vigente”, com a consequente alteração do art.
3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) o exame, a discussão e a aprovação
do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral Participações II S.A. pela Austral Participações S.A.”, celebrado nesta data
pelas administrações da Companhia e a da Austral Participações II S.A.,
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Bartolomeu Mitre,
nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, CNPJ/ME nº 30.094.010/000102, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCERJA
sob o NIRE 33.3.0032669-3 (“Austral II”), o qual consubstancia as justificativas,
os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Austral II pela Companhia (“Protocolo e Justificação”); (iii) a ratificação da nomeação da Account Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Andrômeda, nº 885, 35º andar, sala
3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Regional
de Contabilidade de São Paulo sob o nº 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o
nº 96.513.015/0001-22 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral II a ser incorporado pela Companhia (“Laudo
de Avaliação”); (iv) o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora;
(v) a incorporação da Austral II pela Companhia, nos termos e condições do
Protocolo e Justificação (“Incorporação”); (vi) consignação de que a incorporação da Austral II não resultará em alteração do capital social da Companhia; e
(vii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os
atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral.
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relativos às
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Rio de Janeiro, 11/11/2021.
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente do Conselho de Administração.
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PEC dos Precatórios faz Ibovespa ganhar fôlego
Mercado tem esperança de aprovação no Senado até o final do mês

“O

Ibovespa,
enfim, ganhou fôlego para superar a estreita
faixa que operava desde o
final de outubro. Na sessão
desta quinta-feira o índice
chegou a se aproximar dos
109 mil pontos, mas fechou
um pouco abaixo. Mesmo
assim, com alta de 2%, acumula desempenho positivo
ao redor de 4% em novembro, o que já é um alívio
diante de 4 meses consecutivos de queda”, disse
o economista Alexsandro
Nishimura, head de conteúdo e sócio da BRA.
Segundo ele, o otimismo sobressaiu às incertezas fiscais, com a esperança
de aprovação da PEC dos
Precatórios no Senado (na
terça-feira), e aos dados de
vendas do varejo em setembro, que contraíram 1,3%
na comparação mensal,

bem pior do que o consenso (-0,6%). A expectativa é
que a PEC dos Precatórios
seja analisada no final deste
mês pelo Senado.
“Às vezes alguns ‘males’
vêm para o bem e o mercado preferiu enxergar o copo
meio cheio, interpretando
o dado pelo retrovisor, como algo já passado. Porém,
a atividade mais fraca pode
induzir o Banco Central a
não acelerar ainda mais o
arroxo monetário, reduzindo as apostas de um aperto
da Selic mais forte do que o
sinalizado na próxima reunião, com mais chances de
aumento de 1,5 p.p”, citou
o economista.
Nishimura explica que
esta percepção também ajudou para a queda dos juros,
principalmente na ponta
curta, que embutia uma
perspectiva maior de que
o Copom (Comitê de Polí-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PAPEL,
PAPELÃO E CORTIÇA DE GUAPIMIRIM, MAGÉ E SÃO GONÇALO.
CNPJ nº 31.723.406/0001-26
Edital de Convocação – Pelo presente, ficam convocados todos os
associados do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Papel,
Papelão e Cortiça de Guapimirim, Magé e São Gonçalo, para a Assembleia
Geral Ordinária, de conformidade com o art. 524 da CLT, a ser realizada
no dia 17 de novembro de 2021, em sua sede própria à Estrada do
Bananal nº 2.300 – Guapimirim/RJ, às 14h30min em primeira convocação
ou às 15h00min em segunda e última convocação, com qualquer numero
de presentes no mesmo local, para a seguinte ordem do dia:
1 – Discussão e aprovação do relatório da diretoria no ano de 2020 com o
parecer do conselho fiscal; 2 – Discussão e aprovação da Previsão
Orçamentária para o ano de 2022, com o parecer do conselho fiscal, Art.
524 da CLT. Guapimirim, 10 de novembro de 2021.
David Amorim dos Santos
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/Credor Fiduciário RUBEM VASCONCELOS
IMÓVEIS LTDA, com Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida
Das Américas, nº 500, bl 16, lj 103 parte – Barra da Tijuca, RJ,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.022.311/0001-10, faz saber aos
que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: MARCELLO MARTINS FERREIRA,
brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade
08919127-4 RJ 13/10/11, inscrito no CPF 005.602.377-40, e sua
mulher ANTONIETTA SAGNELLI MARTINS FERREIRA, brasileira,
advogada, carteira de identidade 87374 OAB/RJ, 11/06/08,
inscrito no CPF nº 983.592.157-15, casados pelo regime da
separação de bens, residentes nesta cidade, que nos termos do
artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997
e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 23 de
novembro de 2021 as 12:00 horas com término as 13:00 horas,
pelo preço da avaliação conforme descrito, R$
540.000,00(quinhentos e quarenta mil reais), valor que deverá
ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel,
encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com
a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no Primeiro
Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma
eletrônica a 2ª praça com início em 30 de novembro de 2021 as
12:00 horas com término as 13:00 horas, pelo valor da dívida,
que ATUALIZADA até a data da confecção do edital perfaz um
total de R$ 572.301,45(quinhentos e setenta e dois mil trezentos
e um reais e quarenta e cinco centavos) valor que deverá ser
acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos
legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com a
realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL:
APARTAMENTO 102 NA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 10396
BL 5 DO PRÉDIO “ITAIPAVA ALL SUITES RESIDENCE SERVICE”,
COM ÁREA EDIFICADA DE 59,85 METROS QUADRADOS, COM
UMA VAGA DE GARAGEM FRE. 327599 e CL 16148. Condições
do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do leilão.
Correrá por conta do comprador todas as despesas relativas à
aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a
escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 10º
Ofício de Petrópolis, no prazo de 05 (cinco) dias após a
apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente,
o pagamento de 5% (cinco por cento), acrescido das despesas
que serão na data do leilão tais como: Editais, intimações,
anúncios e outros que porventura sobrecaiam sobre o sobre o
valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro, Ônus de
IPTU aproximados no valor de R$ 24.832,50(vinte e quatro mil
oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), Condominio
no valor aproximado de R$ 21.950,00(vinte e um mil novecentos
e cinquenta reais) taxas, FUNESBOM referente ao ano 2020 no
valor de R$ 102,31, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em
que se encontra (venda ad corpus) não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e
estado de conservação. a desocupação/imissão/reintegração
na posse ficará por conta do comprador, que assume o risco da
ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Adjudicação
será paga comissão de 3%(três por cento) do valor da avaliação
ao Leiloeiro. Maiores informações: tel: 2532-1961 - 2532-1705
ou
pela
internet
(http://www.schulmann.com.br).

tica Econômica do Banco
Central) poderia aumentar
a Selic em 2 p.p. O movimento de redução também
foi beneficiado pela fala da
diretora de Assuntos Internacionais do BC, Fernanda
Guardado, de que o ritmo
atual do aperto de juros
“ainda parece apropriado”.
Queda de ações
O economista disse que
o destaque do dia foi a queda das ações da Via, dona
das marcas Casas Bahia
e Ponto (ex-Ponto Frio).
“Além de resultados abaixo do consenso no terceiro
trimestre, as ações da varejista sofreram com o fato
relevante anunciado após o
fechamento de ontem (de
quarta-feira)”. Foi divulgado um aumento de aproximadamente 32% no “ticket
médio” para os casos tra-

balhistas sentenciados em
2021, além de alta no volume de novas reclamações
trabalhistas ocorridas no
primeiro semestre de 2021,
em montante 82% superior
em relação ao mesmo período do ano anterior. Como
consequência, a Companhia
atualizou o montante da referida provisão em R$ 1,2
bilhão.
Analisando o mercado
internacional, o economista
apontou que houve menos
liquidez devido ao feriado
pelo “Dia do Veterano”, o
que fez o mercado de renda
fixa não operar nos EUA,
mas com as bolsas de NY
em operação normal. “Os
índices internacionais subiram em sua maioria, puxados pelo mercado asiático,
que performou bem com
notícias que o governo chinês pode tomar medidas
para ajudar as empresas do

AUDITORIA AMBIENTAL
A IFF ESSÊNCIAS E FRAGRÂNCIAS LTDA, CNPJ 33.043.951/000105. torna público que entregou a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SMAC, em 29/07/2021 e 31/07/2021, Relatório de
Auditoria Ambiental de 2019 e 2020, para realizar as atividades
de fabricação de óleos essencias, e informa que este estará à
disposição para consulta na Avenida Brasil, nº 22.351 – Guadalupe,
Rio de Janeiro – RJ, no período de 01/08/2021 a 30/08/2022, no
horário das 08:30 às 16:30 horas.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por
CONDOMÍNIO VIVENDAS CAÇA E PESCA em face
de JOAQUIM BEZERRA DOS SANTOS, processo
nº 0042845-75.2015.8.19.0209, na forma abaixo:
A Dra. ERIKA BATISTA DE CASTRO, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a JOAQUIM BEZERRA DOS
SANTOS, MOUJAN VAHDAT, ELHAN VAHDAT, RODRIGO GARCIA
FREITAS, ANA CAROLINA DE CARVALHO GARCIA FREITAS,
CABRAL GARCIA PARTICIPAÇÕES S/A e BUENA GULA
PARTICIPAÇÕES LTDA, que em 23/11/21, às 11:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 25/11/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891
§ único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 9º
RGI, matrícula nº 14.753, Av. Lúcio Costa nº 4270, casa 66 – Barra
da Tijuca - RJ , avaliado as fls. 520 em 04/12/20, por R$
1.800.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 20/10/21. Eu,
Bianca Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(ass) Dra. ERIKA BATISTA DE CASTRO, Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, movida por VERA
LÚCIA DE AREAS FRANCO em face de LIANE DE AREAS e OUTRO, processo nº 0096009-21.2020.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. MARIANA MAZZA VACCARI MANFRENATTI BRAGA, Juíza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a LIANE DE AREAS e
ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DE AREAS, que em 23/11/21, às 12:00
hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme
art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 25/11/21,
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art.
891 § único do NCPC e do art. 1.322 do Código Civil o imóvel
registrado no 5º RGI, matrícula nº 81.746, Rua Capelão Álvares
da Silva nº 11 apto 302 – Copacabana - RJ, avaliado as fls. 330/
331 em 23/7/21, por R$ 620.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos
autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro
e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 21/10/21. Eu, Marcelo Souza do Carmo, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. MARIANA MAZZA
VACCARI MANFRENATTI, Juíza de Direito.

setor imobiliário lidarem
com suas dívidas”, destacou.
Evergrande
Na interpretação de Jansen Costa, sócio-fundador
da Fatorial Investimentos, a
quinta-feira começou com
uma notícia vinda da Ásia
de possível intervenção do
governo chinês com relação ao caso da Evergrande.
A Evergrande é a 2ª maior
incorporadora imobiliária
da China e amarga dívidas
de mais de US$ 300 bilhões.
Para ele, a intervenção animou os mercados logo no
início do dia. Minério de
ferro sobe fortemente.
“Tivemos dados de varejo
que levaram também a uma
mudança no cenário de juros.
Os DIs estão caindo e parte
do mercado já entende que
o Banco Central não precisa

ser tão pesado no aperto de
juros acima de 1,50 para dezembro. É importante essa
queda dos DIs mais longos
que impulsionam na bolsa”,
sublinhou Costa.
O analista destacou forte
apreciação de ações de pequeno valor, as small caps,
com destaque para o setor
de frigoríficos, que estava subindo, além de outras
empresas que estavam bem
depreciadas no dia de hoje. “É importante destacar
que hoje e ontem são dias
de maior quantidade de empresas que estão divulgando
destaques”, lembrou.
Costa citou que outro
fator importante é a queda do dólar. “A percepção
de risco dos investidores
está caindo e isso vai melhorando também a percepção de Brasília. Isso é
muito importante para a
melhoria do quadro local”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Associação Santo Afonso de Taxi, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
06144627/0001-00, situada a Rua Conde de Bonfim, n°1328, apto 206, Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ CEP 20.530-003, representada neste ato por seu
administrador no uso de suas atribuições instituidas na AGE de
15/10/2021, vem convocar seus 18 associados no gozo de seus direitos
sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, conforme dispõe
o art. 26, IV do Estatuto Social da Associação, a ser realizada no dia
26/11/2021 na Rua Teixeira Junior, no 415, São Cristóvão, Rio de Janeiro,
sendo que as 9:00h horas em Primeira convocação com a presença da
maioria absoluta dos cooperados, em 2' convocação às 9:30 horas
com qualquer número de associados (art.40, §1o do Estatuto Social),
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Eleição do Conselho
de Administração mandato de 24/11/2021 até 24/11/2023 (artigo 14 do
ES-2 membros); 2- Destituição do Conselho de Etica e de Disciplina.
Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 2021,
Associado Voluntário - Administrador Provisório
MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE - CPF n° 383.384.917-72

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de novembro
de 2021. 1. Data, Hora e Local. Realizada ao 1º dia do mês de novembro de 2021,
às 10:00 horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”),
na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249
a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença.
Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no parágrafo 6º, artigo
13 do Estatuto Social da Companhia, e com a legislação em vigor. 3. Mesa.
Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de
Mello Pereira. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre a aprovação da revisão das
políticas internas da Companhia, a seguir mencionadas: (i) Código de Ética e
Conduta; (ii) Política de Divulgação de Informações Relevantes; e (iii) Política de
Negociação de Valores Mobiliários. 5. Deliberações. Após exame e discussão
dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar as seguintes
políticas internas da Companhia: (i) Código de Ética e Conduta, nos termos do
Anexo I à presente ata; (ii) Política de Divulgação de Informações Relevantes,
nos termos do Anexo II à presente ata; e (iii) Política de Negociação de Valores
Mobiliários, nos termos do Anexo III à presente ata; 6. Encerramento, Lavratura,
Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos
os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro
Henrique Chermont de Miranda – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário.
Membros do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont
de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo
Khair Chalita e Roberto Carmelo de Oliveira. [Certifico que a presente é cópia
fiel da ata original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 01 de novembro de
2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 4629011, em 10/11/2021.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de PROCEDIMENTO COMUM - PAGAMENTO, movida por SOCIEDADE DOS AMIGOS DA RUA ENGENHEIRO NEVES DA ROCHA em face de 3-A PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, processo nº 0029119-97.2016.8.19.0209, na forma abaixo:
A Dra. ADRIANA ANGELI DE ARAÚJO DE AZEVEDO MAIA, Juiz da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a 3-A PARTICIPAÇÕES
LTDA - ME, que em 22/11/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 24/11/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº 154.741, Rua
Engenheiro Neves da Rocha, lote 6, quadra C, atual nº 522 –
Itanhangá - RJ, avaliado as fls. 278 em 28/8/20, por R$
1.300.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 15/10/21. Eu,
Luciana Suhett Fontella Monteiro, Chefe de Serventia, o fiz digitar
e subscrevo. (ass) Dra. ADRIANA ANGELI DE ARAÚJO DE
AZEVEDO MAIA, Juíza de Direito

Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil

6 Financeiro

Dez cidades chinesas já usam o iuan digital
Testes com essa forma de pagamento começaram em 2019 no país

N

a China, o pagamento de contas
em restaurantes
e até transações no mercado de futuros pode ser feito
com a moeda fiduciária digital, ou o e-CNY. A transação foi testada em vários
cenários. Isso mostra o empenho do país para desenvolver essa forma de pagamento.
Em um discurso feito
esta semana por meio de
vídeo em uma conferência
do Instituto de Economia
Emergente do Banco da
Finlândia, o presidente do

banco central da China, Yi
Gang, comentou sobre os
recentes desenvolvimentos
sobre o yuan digital e revelou os movimentos futuros
do país.
Segundo ele, até 8 de
outubro, o número de cenários-piloto para o iuan
digital no país ultrapassou
3,5 milhões. Mais de 123
milhões de carteiras pessoais foram abertas, com o
volume de transações totalizando 56 bilhões de iuanes (US$ 8,76 bilhões), de
acordo com o presidente
do Banco Popular da China.

SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86 – NIRE 35.3.00146417
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 22 de abril de 2021, na sede da Santa Helena Assistência
Médica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
na Rua Bering, 114, CEP 09750-510. 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, as
demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e no Jornal Monitor Mercantil, nas edições do dia 16 de abril de 2021. 4. Presença: Compareceram os
acionistas representantes de 99,59351% do capital social da Companhia, contadora da Companhia, Sra.
Maria Lúcia Guilherme de Brito – CRC/RJ 088050/O-S-SP; representante da Grant Thorton Auditores
Independentes, auditores independentes da Companhia, Sra. Ana Cristina Linhares Aerosa – CRC/RJ
081.409/O-3. 5. Mesa: Presidente: Rodrigo Ferreira da Rocha; Secretária: Carolina de Molla Lorenzatto.
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. Deliberar sobre novo aumento do capital
social da Companhia; 6.5. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e
6.6. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações: 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/SP nas edições do dia 16 de abril de 2021, o relatório da
administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Passando à ordem do dia, os acionistas
deliberaram em (i) Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, considerando o parecer
favorável dos auditores independentes da Companhia, foi aprovado o relatório da administração e as
demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 7.2. Foi
aprovada a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$24.121.437,22 (vinte e quatro milhões, cento e vinte e um mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), da seguinte forma:
Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2020 (R$)
Total do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020
24.121.437,22
Constituição de Reserva Legal
(1.206.071,86)
Constituição de Reserva Estatutária
(1.206.071,86)
Constituição de Reserva de Lucros
(20.081.096,49)
Distribuição de Dividendos
(1.628.197,01)
7.3. Foi aprovado que os diretores não receberão remuneração no exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2021. Em continuidade, com relação às matérias de (ii) Em Assembleia Geral
Extraordinária: 7.4. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor total de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), passando o mesmo de R$363.117.521,28 (trezentos e sessenta
e três milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) para
R$366.117.521,28 (trezentos e sessenta e seis milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e vinte e um
reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de 51.387 (cinquenta e um mil, trezentas e oitenta e
sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$58,38 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 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. (“AMIL”), mediante capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC), detido pela acionista AMIL 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. 7.4.1. Em consequência da deliberação
acima, os acionistas aprovaram a alteração da redação do caput do artigo quinto do Estatuto Social da
Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO QUINTO – O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$366.117.521,28 (trezentos e sessenta e seis milhões, cento
e dezessete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) dividido em 9.853.926 (nove
milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, novecentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.” 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 por todos os presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico
que a presente é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 22 de abril de 2021.
MESA: Rodrigo Ferreira da Rocha – Presidente e Carolina de Molla Lorenzatto – Secretária.
ACIONISTAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. – José Carlos Barbosa de
Magalhães e Ricardo Santos Moraes de Burgos; ELUAL PARTICIPAÇÕES S.A. - Gustavo Rocha
Neiva Pereira e Ricardo Clemente. Consolidação do Estatuto Social anexa à Ata da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de abril de 2021. JUCESP 281.976/21-1, em 18/06/2021.
Gisela Simiema Coschin - Secretária Geral. “ESTATUTO SOCIAL SANTA HELENA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. - CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO: ARTIGO
PRIMEIRO – Sob a denominação social de SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 Rua Bering,
nº 114, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 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, como operadora de Planos Médicos, tem por objeto social
a prestação de atividades de atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, de atendimento a urgências
e emergências, de serviços de complementação diagnóstica-terapêutica, bem como de outros
profissionais da área da saúde e outras atividades de atenção à saúde, através de convênios para
assistência médico-hospitalar e odontológico às pessoas jurídicas e/ou físicas, atividades afins, correlatas
e similares, podendo fazê-lo através de seus próprios meios ou por pessoas jurídicas especializadas em
quaisquer das diversas mencionadas prestações de serviços, e detenção de ativos permanentes de
outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista. ARTIGO QUARTO – O prazo de duração da
Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO QUINTO
– O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$366.117.521,28 (trezentos e sessenta e
seis milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) dividido em
9.853.926 (nove milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, novecentas e vinte e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. §1º - As ações da Companhia poderão ser representadas por cautelas
ou títulos múltiplos, desdobráveis, 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. §2º - As ações ou seus títulos representativos, serão assinados por 2 (dois) Diretores, sendo
necessariamente um deles o Presidente. §3º - A companhia poderá emitir partes beneficiárias, na forma
disposta neste estatuto. ARTIGO SEXTO - As ações poderão ser ordinárias e preferenciais e ambas
poderão ser divididas em classes, consoante deliberações ulteriores da assembleia. §1º - As Ações
Ordinárias, conferem a seus titulares, mediante ao capital por elas representado, o status de Acionista da
Companhia, o direito a voto nas deliberações gerais e outros direitos estabelecidos por Lei. §2º - As Ações
Preferenciais, por sua vez, não dão direito de voto aos seus titulares, mas asseguram uma ou mais das
seguintes preferências: a) prioridade no reembolso de capital sem prêmio em caso de liquidação da
companhia; b) participação, sem restrição no aumento de capital decorrente da capitalização de reservas;
c) de comparecer em assembleias gerais e discutir a matéria submetida a votação. §3º - Na hipótese do
falecimento, impedimento permanente, interdição ou qualquer outra forma de desqualificação judicial de
Acionistas que detenham ações ordinárias, estas, automaticamente, serão convertidas em ações
preferenciais que dão prioridade no reembolso de capital sem prêmio em caso de liquidação da
companhia; asseguram participação, sem restrição, no aumento de capital decorrente da capitalização de
reservas e garantem o comparecimento nas assembleias gerais da companhia, inclusive conferindo-lhes
o direito de voz, para discutir a matéria submetida a votação. §4º - Na hipótese de cessão, transferência,
alienação, direta ou indireta, das ações ordinárias e/ou direitos a elas inerentes, estas, também, serão,
automaticamente, convertidas em ações preferenciais que dão prioridade no reembolso de capital sem
prêmio em caso de liquidação da companhia; asseguram participação, sem restrição, no aumento de
capital decorrente da capitalização de reservas e garantem o comparecimento nas assembleias gerais da
companhia, inclusive conferindo-lhes o direito de voz, para discutir a matéria submetida a votação. §5º - O
disposto no §4º supra não se aplica se a cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, das ações
ordinárias e/ou direitos a elas inerentes implicar na transferência do controle da companhia para terceiros,
isto é, se foram transacionados valores mobiliários que representem mais de 50% (cinquenta por cento)
das ações ordinárias. §6º - Caso os acionistas pessoas físicas que detenham ações ordinárias venham
conferir as retro mencionadas ações para pessoas jurídicas, os poderes políticos inerentes à respectiva
espécie de ação não perderão seus efeitos, tampouco haverá conversão das mesmas em ações
preferenciais, desde que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu os valores mobiliários
permaneça com os atuais acionistas pessoas físicas, ou seja, continuem eles detendo, isolada ou
conjuntamente, mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social votante da retro mencionada pessoa
jurídica. §7º - Para constatação de que o controle direto e indireto da pessoa jurídica que recebeu os
valores mobiliários permanece com o atual acionista pessoa física, ou seja, continuem eles detendo,
isolada ou conjuntamente, mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social votante da retro
mencionada pessoa jurídica, nas assembleias gerais da companhia o representante legal da acionista
pessoa jurídica deverá apresentar à mesa (Presidente e secretário da assembléia), além da última
alteração contratual/estatutária registrada na Junta Comercial, certidão de breve relato expedida, no
máximo, nos 30 (trinta) dias anteriores à reunião assemblear. Sem a apresentação de tal documentação
não será permitido que a acionista vote as matérias objeto de deliberação no conclave e, se com a análise
dos atos societários retro referidos verificar-se a cessão, transferência, alienação, direta ou indireta, do
controle da pessoa jurídica, aplica-se, automaticamente, o disposto no §4º deste artigo. §8º - Na hipótese
do falecimento, impedimento permanente, interdição ou qualquer outra forma de desqualificação judicial
do controlador da pessoa jurídica que detenha ações ordinárias dessa companhia, entendido este como
aquele que possui mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social votante da retro mencionada
pessoa jurídica, para evitar que o percentual de ações preferenciais supere o limite máximo admitido na
legislação, apenas metade das ações ordinárias que pertenciam ao retro falado acionista ou grupo de
acionistas será convertida em ações preferenciais. Não obstante, para que se faça o acerto das
participações acionárias, deverá ser convocada, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento, assembleia
geral para deliberar sobre a questão. §9º - A ação é indivisível em relação à sociedade. Quando a ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do
condomínio. §10º - A sociedade deverá realizar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do pedido do
acionista, os atos de registro, averbações ou transferências de ações, bem como emissão de novos
certificados, podendo cobrar preço não excedente ao do respectivo custo. CAPÍTULO III – DO DIREITO
DE PREFERÊNCIA: ARTIGO SÉTIMO – O Direito de preferência na aquisição das ações da Companhia,
que incidirá em qualquer forma de cessão, transferência, alienação ou oneração, direta ou indireta, das
ações e/ou direitos a elas inerentes, bem como, na subscrição de novas ações do capital, será exercido
primeiramente pela própria Companhia, conforme estabelecido nos parágrafos deste artigo, que poderá
adquirir as respectivas ações, e, não havendo interesse dessa, posteriormente, pelos acionistas. §1º - Na
hipótese de qualquer dos Acionistas desejar alienar, a terceiros ou a outro acionista, parte ou a totalidade
de sua participação acionária na Companhia e/ou os direitos que detém em função da referida
participação, deverá primeiramente, notificar por escrito a Companhia, sendo que a “Notificação de
Oferta” deverá, obrigatoriamente, especificar: a) quantidade de ações ofertadas, o percentual do capital
social da Companhia por estas representado; b) os termos, o preço e as demais condições de pagamento,
c) a qualificação completa do potencial interessado, se houver, e, se for pessoa jurídica, a composição de
seu capital social. §2º – A Companhia terá prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da
notificação de oferta, para manifestar-se por escrito sobre sua intenção em exercer o direito de preferência.
§3º - Fica desde já estabelecido que a falta de manifestação acerca da “Notificação de Oferta”, dentro do
prazo acima estabelecido, presume para todos os efeitos, renúncia pela companhia irrevogável e
irretratável ao exercício do direito de preferência ora estabelecido. §4º – Caso confirme a sua intenção de
adquirir as ações ofertadas, a Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da aceitação,
para exercer seu direito de preferência, firmando contrato de cessão, de acordo com o que tiver estipulado
na “Notificação de Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas à Companhia as ações adquiridas para
ulteriormente serem redistribuídas a todos os acionistas, proporcionalmente ao capital social de cada um
na companhia, de forma a propiciar a manutenção dos percentuais do Capital Social existente. §5º - Caso
a Companhia decline do direito de exercer a preferência, o acionista que desejar alienar, a terceiros ou a
outro acionista, parte ou a totalidade de sua participação acionária na Companhia e/ou os direitos que
detém em função da referida participação, deverá notificar por escrito os demais acionistas, nos moldes
estabelecidos no parágrafo 1º. §6º - Se pelo menos um dos acionistas manifestar interesse na aquisição
das ações ofertadas, esse terá prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência inequívoca de que não
existem outros interessados, para exercer seu direito de preferência, firmando contrato de cessão, de
acordo com o que tiver estipulado na “Notificação De Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas ao
aceitante as ações que tiver adquirido. §7º - Caso a Companhia decline do direito de exercer a preferência
e todos os acionistas tenham interesse na aquisição das ações ofertadas, as mesmas serão adquiridas
por todos, proporcionalmente ao capital social de cada um na companhia, de forma a propiciar a
manutenção dos percentuais do Capital Social existente. O mesmo se dará se apenas alguns dos

Os esforços da China no
desenvolvimento de sua moeda digital do banco central
(CBDC, em inglês) começaram em 2014, quando o país
começou a estudar moedas
fiduciárias digitais, seguido
por movimentos do banco
central para se envolver em
cooperação de pesquisa e desenvolvimento com bancos
comerciais e empresas de internet em 2017.
Os testes do iuan digital começaram no final de
2019, e desde então foram
lançados em 10 cidades
chinesas, incluindo Beijing,

Xangai e Shenzhen. Com
planos de testá-lo ainda
mais nos próximos Jogos
Olímpicos de Inverno de
Beijing 2022, os cenários
para o iuan digital no país
são bastante amplos.
Na opinião de Yi, o projeto da moeda digital é importante, pois terá um grande impacto tanto na política
monetária quanto na estabilidade financeira. Para minimizar as implicações negativas do iuan digital, a China
posicionou o e-CNY como
M0, ou dinheiro em circulação, que não tem juros,

acionistas se interessarem pela aquisição, explica-se: se, por exemplo, forem dois os interessados na
aquisição das ações e tiverem participação idêntica na sociedade, serão elas divididas de forma
equânime; se, ao revés, um detiver maior participação no capital social do que o outro, a aquisição
respeitará a proporção. §8º – As ações em relação as quais não for exercido o direito de preferência pela
Companhia, ou ainda, aquelas sobre as quais tenha sido exercido o direito de preferência, sem o
pagamento do preço no prazo estipulado na Notificação de Oferta (“as sobras”), deverão ser ofertadas no
prazo de 10 (dez) dias contados do término do prazo estabelecido nos Parágrafos 4º e 5º acima, por
escrito, aos acionistas que tiverem manifestado o seu interesse na aquisição das referidas sobras. Neste
caso, os Acionistas interessados deverão manifestar sua aceitação, em caráter irrevogável, também por
escrito, especificando a parcela das sobras que pretendem adquirir, no prazo de 10 (dez) dias. §9º - Os
acionistas que confirmarem sua intenção de adquirir as “sobras” ofertadas, terão prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data da ciência inequívoca da aceitação, para exercer seu direito de preferência,
efetuando o pagamento do preço, ou parcela deste, de acordo com o que tiver estipulado na “Notificação
De Oferta”. Nesta ocasião, serão transferidas ao aceitante as ações que tiver adquirido. §10º - Caso a
Companhia e os acionistas declinem do direito de exercer a preferência, as ações poderão, nas condições
ofertadas, ser alienadas ao terceiro interessado. §11° - Caso o terceiro venha a ingressar na Companhia,
deverá, necessariamente, submeter-se ao presente Estatuto Social e a quaisquer acordos ou contratos
celebrados pelos acionistas da Companhia. §12º - As disposições deste artigo também aplicam-se
“mutatis mutandis” ao direito de preferência em aumentos de capital da Companhia. ARTIGO OITAVO 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, facultando, ainda, na inércia da
Diretoria, qualquer outro acionista impugnar e impedir o ato e, sendo esse realizado, a despeito da
impugnação, será ele nulo e ocasionará a responsabilização do Diretor pelos prejuízos que ocasionar
com tal omissão. ARTIGO NONO – É vedado à Companhia ou a qualquer de seus Acionistas e/ou
Diretores, gravar, conceder avais, fianças, ou de qualquer forma onerar e empenhar as ações desta
sociedade, a terceiros, tampouco serem as mesmas penhoradas por credores dos acionistas, no todo ou
em parte, salvo se tal ato for de interesse direto da companhia, devidamente formalizado através de ata
de reunião de diretoria apontando o ônus, ratificada pelo Conselho de Administração, se esse estiver em
funcionamento. CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO - A Companhia
poderá ter os seguintes órgãos de administração: Conselho de Administração e Diretoria. Parágrafo 1º O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada sendo a representação da Companhia
privativa da Diretoria. Parágrafo 2º – Os administradores da Companhia estão dispensados de prestar
caução para a garantia de suas gestões. Parágrafo 3º – É expressamente vedado, e será nulo de pleno
Direito, o ato praticado por qualquer Administrador, procurador ou funcionário da Companhia, que envolva
em obrigações relativas a negócios e operações estranhas ao objeto social, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, que estará sujeito o infrator deste dispositivo. ARTIGO
DÉCIMO PRIMEIRO – A Assembleia Geral fixará anualmente o montante global da remuneração dos
administradores da Companhia. Parágrafo 1º - Na eventualidade de ausência ou impedimento definitivo,
incluindo morte, incapacidade ou renúncia de algum membro do Conselho de Administração, se esse
estiver instalado, ou da Diretoria, se somente esse órgão estiver em funcionamento, que não do
Presidente, o órgão funcionará com os demais membros até a próxima assembleia geral da companhia,
oportunidade na qual deverá ser eleito substituto cujo mandato será pelo prazo que remanescer.
Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou renúncia
do Presidente do Conselho, se esse estiver instalado, ou do Diretor Presidente, se somente existir
Diretoria, este será substituído, temporariamente, pelo Vice-Presidente, devendo ser convocada uma
Assembleia Geral, dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias; para eleger, por maioria de votos, o substituto,
que permanecerá no cargo até o fim do mandato do Presidente impedido ou ausente em definitivo.
CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO - O Conselho de
Administração, se existir, tem função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral
da sociedade, verificar e acompanhar a sua execução. Nesse sentido, compete privativamente ao
Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Aprovar e ratificar
o “plano de negócios” das sociedades controladas, coligadas, bem como dos consórcios e associações e,
ainda, a equivalência patrimonial das sociedades que faça parte com 10% (dez por cento) ou mais do
capital social; c) Eleger, destituir, alterar o número de Diretores da Companhia e fixar-lhes atribuições, na
forma do artigo 142, inciso II da Lei 6.404/76; d) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via
de celebração, e quaisquer outros atos; e) Convocar as Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias;
f) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g) Manifestar-se previamente
sobre os atos ou contratos que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do
Conselho de Administração; h) Autorizar a abertura ou encerramento de escritórios e filiais, representações
ou qualquer tipo de estabelecimento em qualquer localidade do País e no exterior; i) Estabelecer o rateio
da remuneração de cada administrador, respeitado o limite global fixado pela Assembleia Geral; j)
Determinar a distribuição interna dos serviços entre os Conselheiros, bem como, criar comitês, conceder
a licença, remunerada ou não, aos Conselheiros ou Diretores; k) Autorizar a concessão, pela Companhia,
de quaisquer garantias, fianças, avais, penhor mercantil ou hipotecas as quais só poderão ser concedidas
em operações de interesse para a Companhia; l) Autorizar a venda, cessão, transferência, alienação a
qualquer título, locação ou oneração de bens e direitos do ativo, incluindo bens imóveis e/ou direitos a eles
relacionados, que tenham valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de
Administração; m) Contratação de empréstimos, financiamentos ou prestação de garantias, reais ou
pessoais, que envolvam, isolada ou no conjunto de operações não liquidadas, valores superiores àqueles
definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração; n) Deliberar a respeito do levantamento
de balanços semestrais ou, intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral, na forma prevista em Lei; o) Deliberar a respeito do
aumento do capital social, emissão de ações, partes beneficiárias, bem como distribuí-las aos que fizerem
parte da gestão, respeitado o disposto na letra “a” do §1º do artigo 36, emissão de debêntures e ações da
Companhia dentro do limite do capital social autorizado; p) Deliberar a respeito da utilização dos recursos
que integrarem o fundo de liquidez respeitado o disposto no artigo 42º deste Estatuto; q) Escolher ou
destituir auditores independentes da Companhia e/ou subsidiárias, controladas ou coligadas, bem como
indicar aos mesmos, diretrizes, normas e prazos a serem seguidos para a prestação de informações; r)
Autorizar e ratificar a concessão de gravames, avais, fianças ou qualquer outro tipo de ônus em que haja
interesse direto da companhia; s) Integrar e adequar as sociedades coligadas, controladas, subsidiárias
à nova estrutura societária, bem como estabelecer a forma de comunicação entre elas, inclusive com a
utilização dos instrumentos de tecnologia de informação disponíveis; t) Fixar o orçamento do Conselho
Consultivo; u) Autorizar a composição, conciliação ou transação nos processos judiciais que envolvam
valores superiores àqueles definidos anualmente nas reuniões do Conselho de Administração. Parágrafo
Único – Inexistindo Conselho de Administração, todas as suas atribuições passam a ser da assembleia
geral e exercidos pela Diretoria. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – O Conselho de Administração, se existir,
será composto por 3 (três) Conselheiros, com respectivos suplentes. Parágrafo Único - A modificação do
número inicial de membros do Conselho de Administração será deliberado pela assembleia, pela
aprovação de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social. ARTIGO DÉCIMO QUARTO - Os
membros do Conselho de Administração, quando existir, serão eleitos pela assembleia geral. §1º - A
Companhia faculta aos representantes legais dos acionistas pessoas jurídicas participar do Conselho de
Administração. Para tanto, as pessoas físicas indicadas pelos controladores das pessoas jurídicas
acionistas serão eleitas pela assembleia geral, na forma do artigo décimo quarto, para ocupar os cargos
de membro do Conselho de Administração. §2º – Somente poderão ser indicados para o Conselho de
Administração, pessoas de capacitação técnica comprovada e ilibada reputação. ARTIGO DÉCIMO
QUINTO – O mandato dos Conselheiros, quando existir Conselho de Administração, será de 2 (dois)
anos, com direito a reeleições. Parágrafo 1º – 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 SEXTO – A saída, retirada ou exclusão do acionista da sociedade automaticamente
implica na saída do mesmo do Conselho de Administração, quando esse órgão existir. ARTIGO DÉCIMO
SÉTIMO - O Conselho de Administração, quando existir, reunir-se-á, ordinariamente, ao menos 1 (uma)
vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, a critério da assembleia geral ou, ainda,
da maioria dos membros do Conselho. §1º - As reuniões ordinárias do Conselho de Administração
poderão ser dispensadas mediante a expressa concordância de todos os Conselheiros em exercício.
Caso a reunião ordinária trimensal tenha sido dispensada, o Conselho de Administração obrigatoriamente
deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não poderá a reunião ordinária subsequente ser
dispensada. §2º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do
órgão, ou pela maioria dos Conselheiros, mediante comunicação por qualquer meio, podendo inclusive
ser eletrônico, desde que fique comprovado que os demais membros têm ciência inequívoca da pauta,
data e hora da realização da reunião, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a qual poderá ser
dispensada em caso do comparecimento de todos. §3°- Para que se instale validamente a reunião do
Conselho de Administração, é necessária a presença da maioria dos conselheiros. §4°- Os membros do
Conselho de Administração poderão participar de qualquer reunião do Conselho de Administração por
meio de conferência telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio tecnológico
existente, através dos quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as demais, e tal
participação será considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião física dos
Conselheiros em um mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram das
deliberações e possam os votos ser comprovados. §5º - As deliberações do Conselho de Administração
serão tomadas por maioria, sendo que cada conselheiro terá direito a um voto, independentemente de sua
participação acionária. §6°- Dos trabalhos e deliberações do Conselho de Administração será lavrada ata,
no competente livro de reuniões do Conselho de Administração, que deverá ser assinada pelos presentes
ou, ao menos, por tantos Conselheiros quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. §7º - Os
membros do Conselho de Administração que participaram da reunião por meio de conferência telefônica
que quiserem assinar a ata ou tiverem que assiná-la para perfazer o quórum de aprovação, deverão préassinar a via que os demais Conselheiros lhe encaminharão por fác-símile e retransmiti-la firmada à
Companhia da mesma forma, comprometendo-se a assinar o original da ata lavrado em livro próprio
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da realização da reunião. §8°- O Conselho de Administração
elegerá o seu próprio presidente e vice-presidente. ARTIGO DÉCIMO OITAVO - Compete ao presidente
do Conselho de Administração, quando esse existir: a) Convocar e presidir as Assembleias dos acionistas;
b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; c) Transmitir à Diretoria as decisões do
Conselho e zelar pela sua execução; d) Indicar Diretor Executivo substituto nas ausências ou
impedimentos temporários dos mesmos; e) Receber, em nome da Companhia, as “notificações de oferta”
de ações. ARTIGO DÉCIMO NONO – Compete ao vice-presidente do Conselho de Administração,
quando esse existir: a) Coordenar os comitês e trabalhos; b) Coordenar as relações com os acionistas; c)
Nomear secretários; d) Substituir o presidente nas ausências ou impedimentos temporários; CAPÍTULO
VI – DIRETORIA: ARTIGO VIGÉSIMO – A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3
(três) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, se esse estiver instalado, na primeira reunião do
respectivo órgão após a investidura de seus membros, ou pela assembleia geral, se não existir Conselho
de Administração, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições, conforme abaixo: (i) Diretor
Presidente; (ii) Diretor Vice Presidente; e (iii) Diretor Administrativo e Técnico. ARTIGO VIGÉSIMO
PRIMEIRO - Os membros do Conselho de Administração, quando esse existir, poderão cumular cargos
da Diretoria, desde que respeitado limite previsto no §1º do artigo 143 da Lei das S/A. Parágrafo 1º - Nas
ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Presidente do Conselho de Administração,
quando esse existir, indicará o substituto para servir durante a ausência ou impedimento. O Diretor
substituto exercerá todas as funções do Diretor substituído e terá, todos os poderes, deveres e direitos
deste. Parágrafo 2º - Ocorrendo ausência ou impedimento definitivo, incluindo morte, incapacidade ou
renúncia, de qualquer Diretor, o Conselho de Administração, quando esse existir, reunir-se-á no máximo
em 30 (trinta) dias após a ocorrência de ausências ou impedimento, para escolher substituto, podendo, no
entanto, com exceção do cargo de Diretor Presidente, optar por deixar o cargo vago. Não havendo
Conselho de Administração, a providência deve ser executada pela assembleia geral. ARTIGO
VIGÉSIMO SEGUNDO - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação
e atribuições de poderes traçados pelo Conselho de administração, quando esse existir, 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. ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A Diretoria reunir-se-á por
convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer 02 (dois) Diretores em conjunto, sempre que os
interesses sociais assim exigirem. §1º - As reuniões ordinárias da Diretoria poderão ser dispensadas
mediante a expressa concordância de todos os Diretores em exercício. Caso a reunião ordinária trimensal
tenha sido dispensada, a Diretoria obrigatoriamente deverá reunir-se no trimestre seguinte, ou seja, não
poderá a reunião ordinária subsequente ser dispensada. §2º - As reuniões da Diretoria serão convocadas,
mediante comunicação por qualquer meio, podendo inclusive ser eletrônico, desde que fique comprovado
que os demais membros têm ciência inequívoca da pauta, data e hora da realização da reunião, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a qual poderá ser dispensada em caso do comparecimento de
todos. §3°- Para que a reunião possa se realizar, e validamente deliberar, é necessária a presença da
maioria dos Diretores em exercício. §4°- Em todas as reuniões da Diretoria é admitido que o Diretor
ausente seja representado por um de seus pares, seja para a formação de quórum, seja para votação.
§5º - Os membros da Diretoria poderão participar de qualquer reunião da Diretoria por meio de conferência
telefônica, por e-mail, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio tecnológico existente, através dos
quais todas as pessoas participantes da reunião possam ouvir as demais, e tal participação será
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considerada presença pessoal na referida reunião dispensada a reunião física dos Diretores em um
mesmo local, desde que fique comprovado que os interessados participaram das deliberações e possam
os votos ser comprovados. §6°- As reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio e as deliberações
serão aprovadas por maioria absoluta de votos dos Diretores, cabendo ao Diretor Presidente em caso de
empate, o voto de qualidade. §7°- A ata deverá ser assinada pelos presentes ou, ao menos, por tantos
Diretores quantos bastem para perfazer o quórum de aprovação. §8º - Os membros da Diretoria que
participaram da reunião por meio de conferência telefônica que quiserem assinar a ata ou tiverem que
assiná-la para perfazer o quorum de aprovação, deverão pré-assinar a via que os demais Diretores lhe
encaminharão por fac-símile e retransmiti-la firmada à Companhia da mesma forma, comprometendo-se
a assinar o original da ata lavrado em livro próprio dentro de, no máximo, 10 (dez) dias contados da
realização da reunião. ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete fundamentalmente aos Diretores: a)
Zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social; b) Respeitar a política dos negócios fixada pelo
Conselho de Administração; c) Coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo
a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em
reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; d) Administrar, gerir e superintender
os negócios sociais. Se os valores envolvidos forem superiores àqueles definidos anualmente nas
reuniões do Conselho de Administração, deverão, primeiramente, obter a autorização do referido órgão;
e) Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; f) Praticar outros
atos que venham a ser especificados pelo Conselho de Administração; g) Representar a Companhia, na
forma do parágrafo 2º do artigo 25; h) Prestar contas de sua gestão bimensalmente ao Conselho de
Administração, nas reuniões ordinárias do órgão. §1º - As atribuições específicas de cada Diretor serão
determinadas pelo Conselho de Administração, quando esse existir, na mesma reunião em que forem
eleitos os Diretores, ou, inexistindo Conselho de Administração, as atribuições específicas de cada Diretor
serão definidas pelo Diretor Presidente. §2º - 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. §3º - 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 VIGÉSIMO QUINTO – A saída, retirada ou exclusão do acionista da sociedade
automaticamente implica na saída do mesmo da Diretoria. CAPÍTULO VII - DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS: ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO – Competem às Assembleias Gerais as atribuições que lhe são
conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO – As Assembleias Gerais
realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo de Lei e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os
interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias. §1º - Os Acionistas serão convocados na forma da Lei, ficando, desde já, estabelecido
que o prazo poderá ser reduzido ou dispensado se houver o comparecimento da totalidade dos Acionistas
à Assembleia Geral. §2º - Das convocações, deverão constar, obrigatoriamente, a ordem do dia, bem
como a indicação das matérias que serão discutidas e somente a respeito dessa ordem do dia poderá
haver deliberação, a menos que Acionistas representando a totalidade do capital social concordem em
discutir outros assuntos. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo
Presidente do Conselho de Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente
existir Diretoria e, exceto nos casos em que a maioria do quorum for determinado por Lei, instalar-se-ão,
em primeira convocação, com a presença de acionistas representando no mínimo 51% (cinquenta e um
por cento) do capital social com direito a voto, e com qualquer número, em segunda convocação. §1º - 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. §2º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo
presidente do Conselho de Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente
existir Diretoria, e, na ausência, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente
da Assembleia caberá a escolha de um secretário. §3º - Os Acionistas poderão ser representados nas
Assembleias Gerais por procuradores, constituídos a menos de um ano, mediante procuração outorgada
por instrumento público ou particular com poderes específicos, que ficará arquivada na sede da
Companhia. CAPÍTULO VIII – DO CONSELHO FISCAL: ARTIGO VIGÉSIMO NONO - A Companhia terá
um Conselho Fiscal que somente será instalado quando solicitado por Acionistas, na forma prescrita em
Lei. §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. §2° - O funcionamento, a
remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos Conselheiros obedecerão ao
disposto na legislação em vigor. CAPÍTULO IX – DO EXERCÍCIO SOCIAL DOS LUCROS E SUA
DISTRIBUIÇÃO: ARTIGO TRIGÉSIMO - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01
de janeiro e encerrando-se em 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.
§1º - Do resultado apurado no exercício, serão feitas as deduções e provisões prescritas ou permitidas em
Lei. Sobre o lucro líquido verificado, serão destacadas as quantias equivalentes aos seguintes
percentuais: a) 7,5% (sete e meio por cento) a ser distribuído como dividendo aos acionistas, exceto se a
assembleia deliberar retê-lo, no todo ou em parte; b) No mínimo 5% (cinco por cento) do lucro líquido
verificado será destinado a constituição do “Fundo de Liquidez”, que visa gerar recursos e assegurar a
liquidez patrimonial da Sociedade, cuja quantia, será utilizada pela própria Sociedade, em eventual
reestruturação societária e, pagamento de eventuais haveres de acionistas dissidentes. A administração
do “Fundo de Liquidez” ficará a cargo de Instituição Financeira idônea, a ser definida pelo Conselho de
Administração, quando esse existir, ou pelo Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, sendo que as
quantias deverão ser aplicadas em investimentos considerados de baixo risco; c) 5% (cinco por cento)
para a constituição da Reserva Legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; d)
até 82,5% (nove e dois vírgula cinco por cento), a ser distribuído segundo deliberação da Assembleia
Geral Ordinária; §2º - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração
informar à Assembleia Geral Ordinária ser, ele, incompatível com a situação financeira. §3º - As partes
beneficiárias serão emitidas e resgatadas na forma que for fixada pelo Conselho de Administração.
§4º - Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, quando esse existir, em face
dos resultados apurados no balanço Patrimonial referido no caput deste artigo, poderão ser distribuídos
dividendos intermediários. §5º - Por proposta da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração,
quando esse existir, 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. §6º - Os valores eventualmente pagos ou
creditados aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, serão considerados como “dividendos”
lato sensu para evitar que a companhia se veja compelida a fazer duplo pagamento apenas porque o
recebimento dos acionistas se fez sob rubrica distinta da de dividendo strictu sensu. §7º - Os dividendos
não reclamados no prazo legal serão depositados na tesouraria da Companhia. CAPÍTULO X – DO
FUNDO DE LIQUIDEZ: ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO - O fundo de liquidez destinar-se-á a propiciar
solidez à situação financeira da sociedade, aquisição de ações da própria Companhia e pagamento de
eventuais haveres de acionista dissidente, podendo, extraordinariamente, desde que haja decisão
unânime do Conselho de Administração, quando esse existir, ou da assembleia geral, se somente existir
Diretoria, ser utilizado para situações emergenciais, bem como para fins distintos de seu objetivo
ordinário. Parágrafo Único - Os recursos relativos ao fundo de liquidez eventualmente poderão também
ser aportados pelos acionistas, proporcionalmente à sua participação no capital social e,
extraordinariamente, nos prazos a serem fixados pelo Conselho de Administração, quando esse existir,
ou da assembleia geral, se somente existir Diretoria. CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO
E PAGAMENTO DE HAVERES: ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO – 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. O Conselho de Administração, quando esse existir,
ou o Diretor Presidente, se somente existir Diretoria, nomeará o liquidante e o gestor, que deverão
funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações conforme
previsto em Lei. ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO – O acionista que exercer o direito de recesso
receberá seus haveres, proporcional ao número de ações, em 120 (cento e vinte) parcelas, mensais,
iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, pelos índices governamentais oficiais. §1º – Os haveres
serão calculados pelo critério de avaliação de empresa denominado E.B.I.T.D.A. (Lucro antes de Imposto
de Renda, Despesa e Receita Financeira, Depreciação e Amortizações), projetando-se as demonstrações
financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício), para os 5 (cinco) anos
seguintes à data do exercício do direito de recesso, adotando-se como premissas: a) Crescimento da
receita operacional bruta calculada pela média histórica avaliada do período dos 5 anos anteriores ao
recesso; b) Descontos e impostos projetados a uma média histórica avaliada do período dos 5 anos
anteriores ao recesso; c) O custo da operação, entendida essa como os custos “strictu sensu” e as
despesas operacionais, também deve ser calculada pela média histórica do qüinqüídio que anteceder o
recesso; d) Despesas Financeiras devem ser calculadas a partir dos saldos projetados de empréstimos e
financiamentos onerosos e dos custos projetados de capital para cada tipo de captação. Para captações
de longo prazo, deve-se utilizar a TJLP projetada mais o custo de captação de recurso bancário, calculado
pela média histórica avaliada do período dos 5 anos anteriores ao recesso praticada pelos dois maiores
bancos privados nacionais. Para captações de curto prazo deve ser utilizada a projeção das taxas médias
de capital de giro apuradas pelo BACEN; e) Receitas Financeiras devem ser calculadas a partir dos saldos
projetados de aplicações financeiras e das remunerações projetadas de capital para cada tipo de
aplicação. Para as aplicações financeiras de curto prazo será utilizada a taxa de 99% do CDI projetado; f)
Outras Despesas e Receitas Operacionais serão projetadas segundo a média histórica em função de
Receitas Operacionais Líquidas; g) Contribuição Social será também estimada pela média histórica dos
últimos cinco anos em função da Receita Operacional Líquida; h) A alíquota a ser assumida para o IR
incidente na operação. §2º – As ações do sócio dissidente serão redistribuídas a todos os acionistas,
proporcionalmente ao capital social de cada um na companhia, de forma a propiciar a manutenção das
participações no Capital Social existentes. CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: ARTIGO
TRIGÉSIMO QUARTO – Não poderão ser contratados para trabalhar na companhia parentes e afins,
consangüíneos e não sanguíneos de acionistas que não preencham os seguintes requisitos mínimos: a)
curso universitário em faculdade de primeira linha; b) idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos; c) realizado
estágio fora da empresa, de, no mínimo, 3 (três) meses; d) experiência profissional em empresa de médio
ou grande porte, na qual tenha ocupado por, no mínimo, 3 (três) anos cargo de nível gerencial ou direção.
Parágrafo Único – Ainda que preencha os requisitos do caput, acionistas que detenham isolada ou
conjuntamente 25% (vinte e cinco por cento) do capital social poderão vetar a contratação e, mesmo
inexistindo veto, os pretendentes ao cargo não serão imediatamente admitidos. Deverão se submeter ao
processo regular de seleção e recrutamento da companhia, sendo que se forem aprovados, passarão,
ainda, necessariamente por período de experiência, de até 90 (noventa) dias, findo o qual, se a Diretoria
considerar satisfatório seu desempenho, poderá efetivá-lo. ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO – Qualquer
alteração do presente estatuto, somente produzirá efeitos jurídicos, se efetuada por escrito e assinada por
maioria de votos. ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO – Todas as questões econômicas da sociedade e para
efeito de valoração dos haveres, desde que haja lucro na companhia, partirão do critério de avaliação de
empresa denominado E.B.I.T.D.A. (Lucro antes de Imposto de Renda, Despesa e Receita Financeira,
Depreciação e Amortizações), projetando-se as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e
Demonstrações de Resultado do Exercício), para os 5 (cinco) anos seguintes à data do exercício do direito
de recesso, adotando-se como premissas aquelas mencionadas no artigo trigésimo terceiro, parágrafo
primeiro. ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO - Todos os conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e
litígios oriundos das relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação deste estatuto
serão submetidos e resolvidos por meio de mediação ou arbitragem, sendo que funcionarão como árbitros
CELSO GIACOMETTI, brasileiro, casado, consultor, inscrito no Registro Geral sob nº 3.179.758,
domiciliado na Rua Conde D’Eu, nº 501, São Paulo – SP, que será também o presidente, ACLIBES
BURGARELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n. 29.034, com escritório na Rua
Conselheiro Furtado, nº. 208, 10º andar, conj. S 102/103, São Paulo - SP e MAURO ROBERTO
TEREPINS, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/SP sob o nº 12.259, portador
da Cédula de Identidade RG nº 3.533.252/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 771.861.848-04,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Horácio Lafer nº 555, 4º andar, CEP 04538-082, consultor e
advogados da empresa, pois todos os sócios concordam que o interesse coletivo sobrepuja os interesses
pessoais, renunciando expressamente a jurisdição estatal que somente funcionará na espécie para
execução da sentença arbitral. §1º - Na hipótese de falecimento, impedimento ou renúncia de qualquer
dos árbitros, os remanescentes indicarão o substituto. §2º - Ocorrendo falecimento, impedimento ou
renúncia de dois ou de todos os árbitros, os conflitos, divergências, dúvidas, controvérsias e litígios
oriundos das relações societárias aqui estabelecidas e decorrentes da interpretação deste estatuto serão
submetidos e resolvidos pelo TRIBUNAL ARBITRAL DO COMÉRCIO, que tem sede na Rua Barra Funda,
930 – 3º andar, nos termos de seu regulamento. §3º - Os custos para iniciar o juízo arbitral serão
suportados pelo solicitante, ficando esclarecido que ao perdedor caberá arcar com a totalidade dos
mesmos, devendo reembolsar o solicitante caso não tenha sido ele mesmo. §4º - Havendo provocação
das partes, os árbitros deverão reunir-se em qualquer data a ser por eles escolhida, desde que não
ultrapasse 30 (trinta) dias contados da data em que foram instados, para estabelecer as regras da
arbitragem. §5º - Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo para executar a sentença
arbitral. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO – Os casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão
resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.”

