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Alemanha paralisa 
Nord Stream 2 em 
pressão sobre Putin

A Alemanha suspendeu o 
processo de aprovação para o 
gasoduto russo Nord Stream 2, 
informou nesta terça-feira o jor-
nal britânico The Guardian.

O efeito nos mercados de 
energia foi imediato. Os preços 
do gás no Reino Unido para o 
mês que vem subiram 9,3%, en-
quanto a Holanda – que é um 
dos maiores consumidores de 
gás da Europa – sofreu um au-
mento de 7,9%.

O regulador de energia alemão 
afirmou que não continuaria o 
processo de aprovação até que a 
empresa Nord Stream 2, que está 
registrada na Suíça, transfira seus 
principais ativos e orçamento de 
pessoal para sua subsidiária alemã.

Mas por trás do movimento 
da Alemanha está a disputa ge-
opolítica, com Reino Unido e 
EUA tentando deter a crescen-
te dependência europeia do gás 
fornecido pela Rússia de Vladi-
mir Putin.

Alerj propõe fim
da cobrança da
Taxa de Incêndio

A Assembleia Legislativa (Alerj) 
aprovou, nesta terça-feira, indica-
ção legislativa da deputada Adria-
na Balthazar (Novo) que solicita 
ao Executivo o fim da cobrança 
da Taxa de Prevenção e Extinção 
de Incêndio no Estado do Rio de 
Janeiro.

Em agosto de 2020, ao julgar a 
norma em Minas Gerais, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) consi-
derou que o combate a incêndios 
é um serviço público geral e não 
pode ser exigido pagamento de 
taxa com esta finalidade.

Desvios fiscais das multis dariam 
para bancar Bolsa Família ampliado
Países ricos são responsáveis por 78% das perdas

Os países perdem US$ 
483 bilhões em impos-
tos por ano devido ao 

abuso fiscal global cometido por 
corporações multinacionais e in-
divíduos ricos – o suficiente para 
vacinar totalmente a população 
global contra a Covid-19 mais de 
três vezes.

Do valor total, US$ 312 bilhões 
são perdidos para paraísos fiscais 
por desvios feitos por corpora-
ções multinacionais, e US$ 171 
bilhões são perdidos por evasão 
fiscal por indivíduos ricos, como 
as reveladas nos Pandora Papers.

O dado é da edição de 2021 do 
State of  Tax, publicado pela Tax 
Justice Network, a Global Allian-
ce for Tax Justice e a federação 
sindical global Public Services In-
ternational.

Segundo o estudo, divulgado 
nesta terça-feira, o Brasil perdeu 
US$ 8,17 bilhões (cerca de R$ 
45 bilhões). O valor seria quase 
suficiente para bancar os R$ 47 
bilhões necessários para reajus-
tar o Bolsa Família e pagar um 
auxílio de R$ 400 por mês aos 
atendidos.

Não pense que os paraísos fis-
cais para os quais o dinheiro é 
desviado são pequenas ilhas no 
Caribe. Segundo o documento, 
um pequeno grupo de países ri-
cos com controle de fato sobre 
as regras tributárias globais é res-
ponsável pela maioria dos prejuí-
zos fiscais sofridos pelo resto do 
mundo.

Os membros da OCDE (Or-
ganização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico), um 

pequeno clube de países ricos, 
foram considerados responsáveis 
por facilitar 78% dos prejuízos fis-
cais. Dentre os membros, o pior é 
o Reino Unido, que é responsável 
por mais de um terço (39%) das 
perdas fiscais mundiais.

Os US$ 483 bilhões consistem 
apenas em perdas fiscais diretas. 
Não estão contabilizadas as per-
das indiretas, que o FMI estima 
serem ao menos três vezes maio-
res do que as diretas.

O cientista de dados da Tax Jus-
tice Network, Miroslav Palanský, 
disse: “São a ponta do iceberg. É o 
que podemos ver acima da super-
fície graças a algum progresso re-
cente na transparência tributária, 
mas sabemos que há muito mais 
abuso fiscal abaixo da superfície, 
custando mais perdas fiscais.”

A escultura de um touro de ouro foi instalada em frente à sede da B3, a Bolsa de 
Valores de São Paulo. Inspirada no Touro de Bronze, que desde 1989 enfeita 
Wall Street, nos EUA, dando ares concretos ao poder do mercado financeiro, a 

imitação brasileira representa “a força e a resiliência do povo brasileiro”, segundo os 
idealizadores. Quem passou pelo local especulou se é uma ironia com o gado, o real e o 
figurativo, que povoa campos e cidades do Brasil.

Xi e Biden: 
reunião estreita 
colaboração, 
dizem analistas

Especialistas políticos e acadê-
micos de todo o mundo, ouvidos 
pela agência de notícias Xinhua, 
veem o encontro virtual entre os 
presidentes chinês, Xi Jinping, e 
norte-americano, Joe Biden, co-
mo um forte sinal que aumenta as 
expectativas positivas da comuni-
dade internacional nas relações bi-
laterais. Os dois chefes de estado 
tiveram a reunião nesta terça-feira.

Robert Lawrence Kuhn, presi-
dente da Fundação Kuhn, disse 
que a reunião foi “extremamente 
importante” e “um pequeno salto 
na direção certa”.

Kenneth Quinn, presiden-
te emérito da World Food Prize 
Foundation e ex-embaixador dos 
EUA no Camboja, disse que uma 
estreita colaboração entre os dois 
lados é “absolutamente essencial” 
para permitir que a humanidade 
enfrente os grandes desafios do 
futuro, incluindo a escassez de 
alimentos, o negativo impacto das 
alterações climáticas e riscos para 
a saúde pública.

Chamando a reunião de “mui-
to encorajadora”, Lyazid Benha-
mi, vice-presidente da Associação 
de Amizade Franco-Chinesa de 
Paris, afirmou que os dois países 
têm obrigações não apenas para 
com seus povos, mas também pa-
ra com o resto do mundo.

Cavince Adhere, um estudio-
so de relações internacionais no 
Quênia, disse que o mundo es-
pera ver relações mais estáveis e 
sustentáveis entre os dois países. 
Isso cria perspectivas de um siste-
ma internacional mais estável, que 
pode facilitar a cooperação global 
em benefício da humanidade.

“O resto do mundo pode fazer 
pouco progresso no enfrentamen-
to dos desafios internacionais sem 
a plena participação e cooperação 
da China e dos Estados Unidos”, 
disse ele, referindo-se a questões 
como a pandemia e a crise climá-
tica.

Herman Tiu Laurel, fundador 
da Philippine-Brics Strategic Stu-
dies, disse que a China e os Esta-
dos Unidos, duas grandes potên-
cias, carregam a esperança de todo 
o mundo por um lugar seguro e 
saudável que alcance prosperida-
de para todos, o que só pode ser 
alcançado pela parceria dos dois.

Diante de desafios comuns, o 
compromisso e os esforços para 
uma paz duradoura e permanente, 
bem como um ambiente político 
e diplomático internacional está-
vel, é fundamental para as grandes 
potências prometerem e persegui-
rem, acrescentou Laurel.

Indústria e varejo dos EUA animam Bolsas

A produção industrial nos 
Estados Unidos cres-
ceu 1,6% em outubro, 

após cair 1,3% em setembro; 
cerca de metade do ganho em 
outubro refletiu uma recupera-
ção dos efeitos do furacão Ida. 
A produção industrial manu-
fatureira aumentou 1,2%; ex-
cluindo um grande ganho em 
veículos motorizados e peças, 
a produção da fábrica aumen-
tou 0,6%. Serviço público au-

mentou 1,2%, e a produção de 
mineração aumentou 4,1%.

A produção industrial total em 
outubro foi 5,1% acima do nível 
do ano anterior, leitura mais alta 
desde dezembro de 2019. A uti-
lização da capacidade instalada 
aumentou 1,2 ponto, para 76,4%; 
mesmo assim, ainda estava 3,2 
pontos percentuais abaixo de sua 
média de longo prazo (1972–
2020).

O dólar saltou no final das ne-

gociações de terça-feira, com os 
dados econômicos divulgados. O 
índice do dólar, que mede a moe-
da contra seis principais pares, au-
mentou 0,53%, para 95,9182.

Além da indústria, o Depar-
tamento de Comércio dos EUA 
informou que as vendas no va-
rejo aumentaram 1,7% em ou-
tubro, superando as expectativas 
do mercado e mostrando que os 
gastos do consumidor americano 
permaneceram fortes.

Cauê Diniz/B3
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Por Marcos 
Espínola

Estamos na era digi-
tal que protagoniza 
transformações em 

vários segmentos, dentre 
eles o financeiro. O pro-
blema é quando a inovação 
traz facilidades, mas tam-
bém riscos eminentes para 
o cidadão. O Pix é um dos 
mais recentes exemplos que 
surgiu trazendo de carona 
novos crimes e o aumento 
de outros, algo que precisa 
de maior atenção das au-
toridades. Quando se pen-
sa e se lançam inovações é 
fundamental que haja aná-

lise minuciosa de possíveis 
modalidades de crimes que 
possam surgir.

O Pix, lançado há um 
ano e que visa facilitar as 
transações bancárias digi-
tais, caiu na graça da popu-
lação. Podendo ser utilizado 
24 horas por dia, tem o di-
ferencial do dinheiro trans-
ferido cair de imediato na 
conta do beneficiário sem 

qualquer custo. Estatísticas 
do Banco Central apontam 
263 milhões de chaves ca-
dastradas por 98 milhões de 
usuários do serviço até ju-
nho de 2021.

No entanto, a outra fa-
ce da história é que logo 
após o Pix ter sido lança-
do, criminosos passaram 
a utilizá-lo para praticar 
golpes na internet. Um 
deles é o golpe do ca-
dastro, no qual e-mails, 
mensagens e mídias so-
ciais falsas de instituições 
financeiras são enviadas 
para as pessoas. Os anún-
cios levam para sites fal-
sos, com o layout igual ao 

de bancos conhecidos. O 
site solicita os dados da 
pessoa, inclusive senhas, 
o usuário não tem o ca-
dastro do Pix realizado 
e o golpista passa a ter 
acesso aos seus dados 
pessoais.

Outro golpe é o compro-
vante de Pix falso, no caso 
de compra e venda entre 
pessoas físicas feita pela 
internet, mas com entrega 
física do produto. O crimi-
noso vai até o local combi-
nado para a entrega, retira o 
produto e envia por men-
sagem um comprovante de 
transferência via Pix, idên-
tico ao gerado pelo banco, 

porém falso. Tem ainda o 
golpe do Pix errado, o do 
Pix agendado, entre outros.

Somado aos golpes no 
ambiente online tem o 
agravo dos sequestros-
-relâmpagos, quando ban-
didos forçam o indivíduo a 
realizar transferências. Em 
SP, o aumento foi de qua-
se 40% desde o lançamento 
do Pix. Embora não haja 
estatísticas precisas, a média 
nacional deve girar em tor-
no disso.

Assim, é preciso urgente-
mente que o sistema finan-
ceiro desenvolva medidas 
que deem maior segurança 
ao cidadão. Uma delas é 

uma identificação mais pre-
cisa dos usuários, evitando 
que haja tanta transação 
com CPFs quentes, mas 
com a finalidade de lavar 
dinheiro ou falcatruas de 
várias espécies, com a uti-
lização de laranjas e até ra-
chadinhas.

A tecnologia é positiva, 
mas deve ser pensada tam-
bém com o olhar da segu-
rança. E precisamos ter 
maior rigor da lei com puni-
ções severas, nessa relação 
entre Pix e crime.

Marcos Espínola é advogado 
criminalista e especialista em segurança 

pública.
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O Brasil neoliberal 
neste século 21 
é um país que 

regrediu ao seu 
estado colonial

Desde o 
lançamento, houve 
aumento de 40% 
nos sequestros-

relâmpagos

Quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Cidadania – garantia dos direitos: aplicação da lei

Pix vs crime

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

António Manuel 
Hespanha (1945–
2019), em Nota à 

2ª edição de O Caleidoscópio 
do Direito, O Direito e a Justiça 
nos Dias e no Mundo de Hoje 
(Edições Almedina, Coim-
bra, 2ª edição reelaborada 
– 2009 – reimpressão de 
2014), após definir o direi-
to como “um consenso co-
munitário reflexivo”, pois 
é o “único que pode fazer 
com que as normas cor-
respondam a expectativas 
sociais alargadas”, lamenta 
que ele seja “aplicado, pela 
forma enviesada como os 
interesses são ponderados, 
pela denegação prática da 
justiça à enorme massa dos 
cidadãos”.

Hespanha conclui afir-
mando que o “direito 
transformou-se num pode-
rosíssimo instrumento de 
exclusão política e social, 
num fator de generalizada 
irritação dos sentimentos 
comunitários de bom go-
verno e de justiça”.

Nos três artigos anterio-
res, que tratam da Garantia 
dos Direitos, explicitamos 
nosso entendimento de que 
os direitos podem ser gru-
pados nos individuais, na 
maior gama dos sociais, na 
especificidade do direito ao 
trabalho e na certeza e na 
capacidade de viver num 
Estado Soberano. Tratare-
mos, agora, de refletir sobre 
a superação das corretas 
restrições, apontadas pelo 

pensador coimbrão Hespa-
nha, a respeito da efetivida-
de do direito, de sua possi-
bilidade de ser colocado a 
serviço da Nação, de seus 
habitantes e de cada cida-
dão, em particular.

O poder é sempre único, 
e a estrutura da aplicação da 
lei também o será. Por falta 
de melhor, denominaremos 
“Foro” o órgão da estrutura 
do Estado que estará encar-
regado desde o registro civil 
das pessoas naturais ou das 
pessoas jurídicas até a aplica-
ção das sentenças, passando 
por todo processo desde o 
registro da ocorrência, qual-
quer que ela seja, à eventual 
investigação, acusação/defe-
sa, julgamento e acompanha-
mento judicial e administrati-
vo dos fatos e decisões.

Mas é importante recor-
dar que Garantia dos Di-
reitos é a segurança da efe-
tiva vida cidadã. Voltemos 
ao grande Mestre António 
Hespanha, na mesma obra 
já citada: “Há cerca de 200 
anos” (o século 18, das lu-
zes, especificamos), estabe-
leceu-se o pensamento que 
“o direito tinha que ser uma 
criação do Estado, um re-
flexo de sua soberania, um 
resultado de sua vontade”. 
E isto foi denominado “de-
mocracia”, que se mostrou 
“um regime muito elitista, 
participado por muito pou-
cos cidadãos”, e que procu-
rou a coesão na aplicação 
do direito, em “um deter-
minado processo”.

E vemos efetivamente 
que, quanto mais desigual 
uma sociedade, mas o di-

reito se prende a questões 
processuais e não àquelas 
que se denominam substan-
tivas do direito. Os últimos 
juristas no Brasil surgiram 
com a Era Vargas, que bus-
cou reestruturar o Estado 
brasileiro, para um Estado 
em todo sentido desenvol-
vimentista, o estado nacio-
nal-trabalhista.

E conclui Hespanha: “As 
razões para se prescrever 
um processo regulado de 
fazer o direito eram justifi-
cadas do ponto de vista de-
mocrático, mas a sua com-
plexidade, artificialidade e 
demora ainda aumentavam 
mais a distância entre o di-
reito e os cidadãos.”

O Brasil neoliberal neste 
século 21 é, no aspecto do 
direito, como em todos os 
demais, um país que regre-
diu ao seu estado colonial: 
sem soberania e com a so-
ciedade ainda mais desigual, 
similar à escravista.

Comprovando a crítica 
de António Hespanha, a 
aplicação da justiça se di-
vide em dois “poderes”, o 
Executivo e o Judiciário, e 
a definição do que é direito 
e como obtê-lo está afeta 
a outro “poder”, o Legis-
lativo. Realmente, ter defi-
nido e obter um “direito” 
é um trabalho que muitos 
poucos, a mínima minoria 

dos cidadãos, podem con-
seguir.

O direito é uma expres-
são civilizacional, por isso 
tem localização e duração 
determinadas. Há um sécu-
lo, não mais pela heredita-
riedade ou imposição divi-
na, mas por ideologias que 
disputavam o domínio dos 
povos, Estados, no ociden-
te e no oriente, assumiram 
modelos autoritários, de di-
ferentes concepções filosó-
ficas: fascismos, comunis-
mo, nazismos.

Foi uma cereja no bolo 
dos liberais que propugna-
vam pelo Estado ausente, 
Estado mínimo, que en-
tregasse o poder da orga-
nização e da direção da 
sociedade ao capital, mais 
precisamente às finanças; 
um capital especulativo. 
Hespanha, na obra citada, 
escreve: “A União Europeia 
e a globalização econômica 
e comunicacional desvalo-
rizaram o Estado e seu di-
reito, ao proporem formas 
de organização política e de 
regulação que atravessavam 
as fronteiras dos Estados, 
desafiando aquilo que era 
considerada a soberania 
destes.”

E foi a vontade popular 
que esta democracia liberal 
mais profundamente atin-
giu. Sujeitando-nos a “valo-
res da comunidade global”, 
a “law firms” e auditorias 
também internacionais, a 
tribunais privados que usam 
o dinheiro para acordos 
com prejuízo dos mais fra-
cos, que António Hespanha 
resume numa “constituição 

econômica do mercado glo-
bal”.

Bem sabemos a que isto 
levou o Brasil após 1990, 
com as desregulações finan-
ceiras e o neoliberalismo.

Todo o conjunto das 
ações para garantia do di-
reito, poderíamos também 
denominar de segurança 
em face do poder nacional 
e diante da lei, em nossa 
proposta estará dentro de 
um único poder, nacional, 
definido e controlado pela 
participação popular dire-
ta. E suas estruturas serão 
preenchidas pela forma 
eletiva ou por concurso 
público, conforme suas fi-
nalidades.

Na forma eletiva consti-
tuindo, por área de aplica-
ção do direito, os Conselhos 
Deliberativos e Auditores, 
que se distribuem por to-
da a estrutura do Estado, 
em todos os níveis e onde 
exista um órgão do poder 
público.

Cada “Foro” terá, em 
princípio mas não impo-
sitivamente, cartório de 
registro, delegacia de in-
vestigação, procuradoria e 
defensoria, juizado, tribu-
nal, área de retenção, além 
daquelas para administra-
ção e apoio logístico às 
ações no âmbito do “Foro”. 
Ao Conselho Deliberativo, 
visto anteriormente, cabe-
rão a responsabilidade pela 
iniciativa, consultas, análise 
e aprovação das normas, 
regulamentos, diretrizes e 
políticas de trabalho e a au-
ditoria e fiscalização de seus 
cumprimentos e da lisura 

administrativa.
Concluamos, nacionalis-

ticamente, com o que es-
creveu, em 1933, o grande 
pensador e operador do 
direito e da política brasi-
leira, o baiano Hermes Li-
ma (1902–1978) no muitas 
vezes reeditado Introdução à 
Ciência do Direito, no capítu-
lo que trata da Liberdade no 
Estado:

“O convívio humano 
impõe muitas restrições 
ao uso que os indivíduos 
podem fazer de suas fa-
culdades. Esse convívio, 
além de repousar em certas 
uniformidades, em certas 
noções havidas pelo meio 
como indispensáveis à sua 
conservação, proíbe bom 
número de atos que a pró-
pria experiência demons-
trou serem nocivos ao fa-
to mesmo da convivência. 
Assim, é imprescindível, ao 
estudar-se o problema da 
liberdade, não perder ja-
mais de vista que o homem 
se torna livre num quadro 
de relações recíprocas de 
dependência, de limitações 
e abstenções mútuas, que é 
a sociedade.”

E precisamos compre-
ender que numa sociedade 
nem todos possuem igual 
interesse na liberdade e em 
suas consequências, o que 
ressalta a importância da 
consciência, elemento tam-
bém integrante da cidada-
nia, já visto nesta série.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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Enem com a cara do 
governo: excludente

Bolsonaro disse que as provas do Enem começam a 
ficar com a cara do governo. Tem razão, mas es-

queçam as perguntas calcadas no conservadorismo: ainda 
tem muita água para rolar antes de vermos questões sobre 
criacionismo, a Redentora ou Terra plana.

O Enem está ficando a cara dos governos de direita ao 
excluir, cada vez mais, os alunos que buscam acesso a uma 
universidade de qualidade. Desde o golpe que derrubou 
Dilma, em 2016, o número de inscrições confirmadas caiu 
para menos da metade.

Desde o formato adotado em 2009, o número de in-
scrições era crescente: de 4,1 milhões naquele ano, atingiu 
8,7 milhões em 2014; houve pequena queda em 2015 
(7,8 milhões), indo para 8,6 milhões em 2016. Daí para 
cá, ladeira abaixo (noves fora pequeno repique em 2020), 
atingindo 4 milhões na edição de 2021.

Assim, em 5 anos, os governos fundamentalistas de 
direita recuaram 12 anos.

Argentinos unidos
Os jornais conservadores brasileiros privaram de seus 

leitores a informação de que a Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores – Unidad (FIT-U) foi o terceiro bloco 
mais votado na Argentina, com quase 1,3 milhão de votos, 
20% a mais que nas primárias. A FIT-U reúne partidos de 
orientação trotskista.

Os jornalões preferiram se fixar nos votos obtidos pela 
direita de cabelos desarrumados ao estilo Boris Johnson.

Fake

Muitas mensagens sensacionalistas destacam, na chamada, 
adjetivos que não se concretizam na mensagem, tipo “fulana 
humilha beltrano em debate”; quando se assiste ao vídeo, 
vê-se que a humilhação se restringiu ao destaque dado com 
objetivo de influenciar a leitura.

Na eleição na Argentina, a mídia conservadora seguiu o 
mesmo tom: fala de derrota histórica do peronismo. O gov-
erno perdeu apenas 1 das 50 cadeiras que tinha em disputa 
(pode perder mais 1) e a direita tradicional ganhou apenas 1 
de 60 que detinha.

Além disso, a coalizão governista mostrou recuperação 
em relação à surra que tomou nas primárias, indicando que 
a pressão da vice Cristina Kirchner pode levar o presidente 
Alberto Fernández para um caminho mais promissor.

Mil e uma noites

Feroz na cobrança à “ditadura” na Nicarágua, a mídia 
brasileira vai, feliz e eufórica, cobrindo os preparativos 
para a Copa do Mundo no Qatar, país sob controle de 
uma dinastia desde 1825, no qual não há legislatura inde-
pendente e os partidos políticos são proibidos.

Rápidas
Em webinário nesta quarta, o Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems 
RJ) lançará o Observatório de Políticas de Saúde, que terá 
boletins periódicos (cosemsrj.org.br/observatorio) e in-
dicadores do SUS fluminense. A iniciativa reúne pesquisas 
de instituições como Uerj, Iesc e UFRJ *** Começa nesta 
quarta o II Congresso Internacional de Riscos e Seguros e 
Logística da América Latina, realizado pelo Cist. Inscrições: 
congressointernacionalcist.com.br *** “Desenvolvimento de 
Consultores” é o treinamento online que o Ibef-RJ realizará 
nestas quarta e sexta e dia 24, das 9h às 12h. “O trabalho de 
consultoria requer habilidades e competências específicas. É 
disso que este curso trata”, explica Luiz Affonso Romano. 
Inscrições em agenda.ibefrio.org.br/curso/desenvolvimento-
de-consultores

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

CRUZADA DO MENOR
CNPJ/ME nº 33.709.171/0001-43 / Matrícula nº 4.898

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De acordo com o art. 16º do Estatuto da Associação, ficam convidados os
senhores associados da CRUZADA DO MENOR para a Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 24 de Novembro de 2021,
em  primeira convocação, às 09:00 horas, com a presença de, pelo
menos, 2/3 (dois  terços) dos associados, e, em segunda convocação,
às 09:30 horas, com qualquer  número de associados. A Assembleia
será realizada de forma digital, por meio da plataforma Google  Meets
através do link https://meet.google.com/thv-wtav-rem deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Novo Estatuto da Rede Cruzada; (ii) Mudança
de endereço da sede administrativa e alteração do Nome Empresarial
para Rede Cruzada; e (iii) Auditoria contábil 2020; (iv) Projeção de
fechamento para 2021; (v) Premissas e estimativas do orçamento 2022;
e (vi) Assuntos gerais de interesse da Associação. Atenciosamente,

Rodrigo Capistrano
Presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINISMOS, 
FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, VIDROS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO A VAREJO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.531.658/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS
Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos os 
associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a tesouraria 
para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho 
Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para 
mandato de 05 de abril de 2022 a 04 de abril de 2026, a realizar-se no dia 
18 de janeiro de 2022, em primeira convocação, às 9h, com a presença de 
50% dos associados aptos a votar e, em segunda convocação, às 10h, com 
qualquer número de associados aptos a votar, na Av. Graça Aranha, 19 - sala 
1102 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Os trabalhos eleitorais terão duração mínima 
de 04 (quatro)horas, a partir da respectiva convocação válida. No caso de 
empate, nova eleição se realizará, no dia 21 de janeiro de 2022, limitado às 
chapas concorrentes, no mesmo local e horários acima estabelecidos. Será 
de quinze dias o prazo para registro de chapas, contados da publicação deste 
edital. O requerimento do registro de chapa deverá ser entregue na secretaria 
do Sindicato, a qual funcionará, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h 
às 16h, em 2 (duas) vias, acompanhado dos documentos comprobatórios do 
atendimento às exigências legais, bem como daquelas previstas no Estatuto, 
dirigido ao Presidente da Entidade e assinado por integrante da chapa. A 
impugnação de chapa ou de candidato poderá ser feita até o quinto dia seguinte 
ao da publicação do Edital de Divulgação de Chapas Registradas. Rio de 
Janeiro, 17 de novembro de 2021. A.) José Moreira dos Santos - Presidente.

Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais
CNPJ/ME nº 42.415.810.0001-59

Convocação - AGE: Convocamos os acionistas para a AGE, à Av. Brasil, nº 
42.301, Bairro Campo Grande/RJ, CEP: 23.078-002, a ser realizada no dia 
25/11/2021, às 9h na sede, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem: (i) eleger 
os membros da diretoria; (ii) definir a remuneração dos membros da diretoria; (iii) 
ratificar os atos praticados pelos membros da diretoria até a presente data; (iv) a 
alteração do objeto social e consolidação do Estatuto Social da Cia.; e (v) Outros 
assuntos de interesse da Cia. Os Acionistas poderão ser representados por tercei-
ros que compareçam com o regular instrumento de procuração. RJ, 16/11/2021. 

João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IDA SCARSELLI em face de
JERÔNIMO FREITAS DE OLIVEIRA e OUTRA, processo
nº 0017440-76.2015.8.19.0002, na forma abaixo:
A Dra. LETÍCIA DE OLIVEIRA PEÇANHA, Juíza da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a JERÔNIMO FREITAS DE
OLIVEIRA e LAVÍNIA PIMENTEL OLIVEIRA, que em 26/11/21, 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 29/11/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer,
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no
18º RGI, matrícula nº 9699 A, Rua Luiz Leopoldo Fernandes
Pinheiro nº 587 loja 102 com sobreloja – Centro – Niterói - RJ,
avaliado as fls. 490 em 19/7/21, 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 25/10/21. Eu, José Manuel Moreira,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. LETÍCIA
DE OLIVEIRA PEÇANHA, Juíza de Direito.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 014/2021 e 015/2021. Datas: 08 e 15 de dezembro 
de 2021, às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro 
Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judi-
ciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura 
Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão 
de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou remo-
vidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que 
se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de 
Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, 
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, 
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Atividade econômica tem  
queda de 0,27% em setembro
A atividade econômi-

ca brasileira teve 
queda em setembro 

deste ano, de acordo com 
dados divulgados nesta ter-
ça-feira pelo Banco Central 
(BC). O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) caiu 0,27% 
em setembro de 2021 em 
relação ao mês anterior, de 
acordo com os dados des-
sazonalizados (ajustados 
para o período), chegando 
a 138,56 pontos. Na com-
paração com setembro de 
2020, houve crescimento 
de 1,52% (sem ajuste para 
o período, já que a compa-
ração é entre meses iguais).

No terceiro trimestre, 
comparado com os três me-
ses anteriores, houve queda 
0,14%. Já na comparação 
com o período de julho a 
setembro, IBC-Br apresen-

tou crescimento de 3,91%. 
No ano, foi registrada alta 
de 5,88%. Em 12 meses 
encerrados em setembro, o 
indicador também ficou po-
sitivo, em 4,22%.

O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar de-
cisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida 
atualmente em 7,75% ao 
ano. O IBC-Br incorpora 
informações sobre o nível 
de atividade dos três setores 
da economia: a indústria, o 
comércio e os serviços e a 
agropecuária, além do volu-
me de impostos. Entretan-
to, o indicador de atividade 
oficial é o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens 
e serviços produzidos no 
país), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 

Inflação no atacado

O Índice Geral de 
Preços - 10 (IGP-
10), medido pela 

Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação de 
1,19% em novembro. Em 
outubro, o indicador havia 
tido deflação (queda de pre-
ços) de 0,31%. A taxa de no-
vembro deste ano ficou, no 
entanto, abaixo dos 3,51% de 
novembro de 2020. Com o 
resultado, o IGP-10 acumula 
inflação de 17,47%, no ano, e 
de 19,78%, em 12 meses.

A alta outubro para no-
vembro foi puxada princi-

palmente pelos preços no 
atacado. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) 
passou de uma deflação 
de 0,77% em outubro para 
uma inflação de 1,31% em 
novembro. O Índice Nacio-
nal de Custo da Constru-
ção (INCC) também teve 
alta ao subir de 0,53% em 
outubro para 0,95% em 
novembro. Entretanto, o 
Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede o 
varejo, teve queda ao recuar 
de 1,26% em outubro para 
0,79% em novembro.

e Estatística (IBGE). No 
segundo trimestre deste 
ano, último dado divulgado 
pelo órgão, o PIB apresen-

tou caiu 0,1%. No primeiro 
semestre, o PIB registrou 
alta de 6,4% e em 12 meses, 
acumulou alta de 1,8%.

BC: País terá trabalho difícil com alta nos preços

A autoridade monetá-
ria do país terá um 
trabalho difícil e de-

safiador, em um cenário de 
alta nos preços de alimentos, 
combustíveis e de energia. A 
afirmação foi feita nesta se-
gunda-feira no IX Fórum Ju-
rídico de Lisboa, em Lisboa, 
pelo presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto. Segundo ele, além 
do problema de inflação in-
terna, o Brasil está “impor-

tando inflação de outros pa-
íses, o que torna o ambiente 
ainda mais desafiador”. Cam-
pos Neto ressaltou que para 
contornar essa situação, será 
necessário, ao Brasil, buscar 
o equilíbrio fiscal, além de 
“passar a mensagem de que 
o país tem condições de ter 
um crescimento sustentável 
mais alto”.

Disse que, em parte, a 
inflação que vem sendo re-
gistrada em diversos países 

está relacionada à “maior 
injeção fiscal da história 
mundial, de US$ 9 trilhões, 
segundo informou na sema-
na passada o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), 
sendo que US$ 4,5 trilhões 
foram em transferências di-
retas. Pensando que o PIB 
mundial está entre US$ 84 
[trilhões] e 85 trilhões, es-
tamos falando de 10% de 
injeção fiscal em um espa-
ço de tempo relativamente 

pequeno. Algo que nunca 
tínhamos visto”. Na vi-
são do presidente do BC, 
como consequência essas 
transferências resultaram 
em aumento no consumo 
de bens em várias localida-
des. “Vemos uma correla-
ção disso com o aumento 
de preços nos países que 
tiveram mais ajuda. Em 
um primeiro momento, 
com a alimentação em do-
micílio subindo muito”.
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ENEL GREEN POWER  
PAU FERRO EÓLICA S.A.
CNPJ/MF nº 14.422.424/0001-59

NIRE 33.3.0029990-4
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro de 2021, às 
11:10 horas, na sede social da Enel Green Power Pau Ferro Eólica S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 
01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º 
da Lei das Sociedades por Ações, por estarem presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social, no montante de 
R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), com a consequente 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 6. 
Deliberações: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das 
matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram: 
5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do 
capital social da Companhia, no montante de R$51.000.000,00 (cinquenta 
e um milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 
da Lei nº 6.404/76, passando o capital social dos atuais R$125.124.000,00 
(cento e vinte e cinco milhões e cento e vinte e quatro mil reais) para 
R$74.124.000,00 (setenta e quatro milhões, cento e vinte e quatro 
mil reais), mediante o cancelamento de 51.000.000 (cinquenta e um 
milhões) de ações de emissão da Companhia de titularidade da acionista 
acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green Power Brasil 
Participações Ltda. A restituição do valor das ações à Enel Brasil S.A. 
será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em razão 
da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$74.124.000,00 
(setenta e quatro milhões, cento e vinte e quatro mil reais), totalmente 
subscrito e integralizado, representado por 74.124.000 (setenta e quatro 
milhões, cento e vinte e quatro mil reais) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi 
lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente 
aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Roberta Bonomi – Presidente; 
e Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária. Acionistas Presentes: Enel 
Brasil S.A., por Roberta Bonomi, e Enel Green Power Desenvolvimento 
Ltda., por Maria Eduarda Fischer Alcure. Teresina, 08 de novembro de 
2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure 
- Secretária. Acionistas Presentes: Enel Green Power Brasil Participações 
Ltda., Roberta Bonomi - Procuradora, Enel Green Power Desenvolvimento 
Ltda., Roberta Bonomi - Diretora.

 ENEL GREEN POWER
EMILIANA EÓLICA S.A.
CNPJ/ME: 14.422.996/0001-38

NIRE: 33.3.0029987-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 8h30, 
na sede social da Enel Green Power Emiliana Eólica S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-
297. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades 
por Ações, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos 
Acionistas. 3. MESA: Presidente: Roberta Bonomi; e Secretária: Maria 
Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do 
capital social, no montante de R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de 
reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após 
exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, 
por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, 
foi aprovada a redução do capital social da Companhia, no montante de 
R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), por julgá-lo excessivo, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social 
de R$ 135.191.530,00 (cento e trinta e cinco milhões, cento e noventa e 
um mil, quinhentos e trinta reais) para R$ 97.191.530,00 (noventa e sete 
milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta reais), mediante o 
cancelamento de 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações de emissão 
da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal 
da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das 
ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, 
até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital 
social é de R$97.191.530,00 (noventa e sete milhões, cento e noventa 
e um mil, quinhentos e trinta reais), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 97.191.530 (noventa e sete milhões, cento e noventa 
e uma mil, quinhentas e trinta) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, 
foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: 
Roberta Bonomi - Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. 
Acionistas Presentes: Enel Brasil S.A. Roberta Bonomi - Procuradora; Enel 
Green Power Desenvolvimento Ltda. Roberta Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER
ITUVERAVA SOLAR S.A.
CNPJ/ME: 21.602.288/0001-44

NIRE: 33.3.0031475-0
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, 
às 13h50, na sede social da Enel Green Power Ituverava Solar S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 
01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, por estar presente a acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta 
Bonomi, Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital social, no montante de R$65.000.000,00 
(sessenta e cinco milhões de reais), com a consequente alteração do 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: 
Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias objeto da 
ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao 
único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital social da 
Companhia, no montante de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de 
reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, 
passando o capital social de R$219.235.933,00 (duzentos e dezenove 
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais) para 
R$154.235.933,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta 
e cinco mil, novecentos e trinta e três reais), mediante o cancelamento de 
65.000.000 (sessenta e cinco milhões) de ações de emissão da Companhia 
de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel 
Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das ações 
à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 
31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social 
é de R$154.235.933,00 (cento e cinquenta e quatro milhões, duzentos e 
trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais), totalmente subscrito e 
integralizado, representado por 154.235.933 (cento e cinquenta e quatro 
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 
08 de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria 
Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionista Presente: Enel Brasil 
S.A., Roberta Bonomi - Procuradora, Bondia Energia Ltda., Roberta 
Bonomi - Diretora-Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 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 instituídas na AGE de 15/10/
2021, vem convocar seus 19 associados no gozo de seus direitos sociais,
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, conforme dispõe o art.
26, IV do Estatuto Social da Associação, a ser realizada no dia 29/11/2021 na
Rua Teixeira Junior, n° 415, São Cristóvão, Rio de Janeiro, sendo que às
9:00h horas em Primeira convocação com a presença da maioria absoluta
dos cooperados, em 2ª convocação às 9:30 horas com mínimo de 1/3
dos associados (art.26, parágrafo único do Estatuto Social), para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Eleição do Conselho de
Administração mandato de 30/11/2021 até 30/11/2023 (artigo 14 do ES – 2
membros); 2- Destituição do Conselho de Ética e de Disciplina; 3 – Destituição
do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 2021.

Associado Voluntário – Administrador Provisório
MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE

TERMO DE REGISTRO DAS CHAPAS
 Nos termos do artigo 8º, do Regimento Eleitoral, divulga-se a relação
nominal da única chapa que foi registrada perante a secretaria desta
Associação Polo Novo Rio Antigo, declarando-se cumpridos os requi-
sitos regimentais e estatutários, para concorrer ao pleito eleitoral de-
signado para odia 18 de Novembro de 2021, das 9:00 às 15:00h,
conforme prévio edital de convocação:
 Presidente >> Gustavo Marins Riveiro
Vice-Presidente>> Rosana Santos
1° Secretário>> Ana Paula Ferreira
2° Secretário>> Rodrigo Cabral Costa
Tesoureiro>>Fabrício Andrade Silveira Bueno
Diretor de Com. e Promoção Social>> Uirá João Alves Fortuna
1° Conselheiro>>Marcus Venícius Bellinello da Rocha
Suplente>>Manoel José Cardoso da Mata
2° Conselheiro>>Rosana Laura Vicente Correia Martins
Suplente>> Ana Cléia Caetano Mesquita
3° Conselheiro>>Gustavo Santiago dos Santos
Suplente>>Valter Lima Gabriel

COP 26, até a  
próxima, se houver...

Com um dia de acréscimo em relação ao previsto, foi 
encerrada a COP 26, com a divulgação do consenso 

de acordo final, objetivando limitar o aquecimento global 
a 1,5ºC, até 2100. Para tanto, está prevista a redução global 
das emissões de carbono (CO2) em 45%, até 2030, sobre 
os números verificados em 2010.

Consenso também foi firmado com a meta de carbono 
neutro, até 2050 (quando o valor residual do estoque de 
CO2 verificado até lá seja inteiramente compensado por 
reflorestamento e outras tecnologias de captura na atmos-
fera). Seguem alguns itens de maior impacto do Acordo 
com o a compromisso dos seus signatários de apresen-
tarem, em 2022, metas mais incisivas, para a redução das 
emissões de CO2.

O ‘apaga-luz’  
dos países ricos

De crítica ao texto do Acordo, pontificou a renúncia 
do compromisso de abandonar o uso de carvão e conces-
são de subsídios a combustíveis fósseis. A questão ficou 
expressa na substituição da expressão acelerar a eliminação 
por acelerar a redução dessas fontes de energia. Uma ques-
tão objetiva, não só semântica...

A questão do financiamento da adoção de medidas 
pelos países de menor renda, recorrente, evoluiu (no texto 
do Acordo), buscando tocar na acentuada assimetria entre 
responsabilidades a eles atribuídas e meios para que pos-
sam se responsabilizar, efetivamente.

O Acordo não estipula um número para os recursos 
a investir, até mesmo por que os US$ 100 bi prometidos 
pelos países maia ricos, para o financiamento de medidas, 
entre 2020 e 2025, ficou só no papel.

Uberização nas  
relações de trabalho

“O discurso sobre o empreendedorismo cria a ilusão 
da prosperidade.” Assim o professor da Unicamp Ricardo 
Antunes refere-se ao conceito de empreendedorismo 
(denso de ideologia).

Entre os muitos livros e contribuições à sociologia do 
trabalho de sua autoria, o mais recente por ele organizado, 
Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0, reúne 19 artigos 
sobre temas que cobrem uma área ampla, da uberização 
até as suas consequências, como o processo relacionado 
de individualização e de invisibilidade das relações de 
trabalho. Iniciativas concretas mostram alternativas 
possíveis de respostas às tendências nefastas tanto as de 
uberização, quanto às de indústria em plataforma (4.0). 
Vejamos, então.

Novembro, mês da  
consciência negra

“A gente não nasce negro. A gente se torna negro.” 
Assim falava Lélia Gonzáles (Belo Horizonte, MG, 1º 
de fevereiro de 1935 – 10 de julho de 1994), professora, 
filósofa e antropóloga, escritora e política, junto ao 
Governador Leonel Brizola. Co-fundadora do Instituto 
de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro 
e do Movimento Negro Unificado, nesta Coluna é 
homenageada.

Indústrias de pequeno porte vão  
investir mais em sustentabilidade

Coleção 
Banerj em 
exposição no 
Paço Imperial

Foi aberta nesta terça-
feira a exposição A afirmação 
modernista – A paisagem e o 
popular carioca na Coleção Banerj, 
que ficará no Paço Imperial 
(na Praça XV, Rio de Janeiro) 
até 20 de março de 2022. 
Com curadoria de Marcus 
de Lontra Costa e Viviane 
Matesco, é uma realização 
da Funarj e do Governo do 
Estado do Rio de janeiro, 
através da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa.

A maioria das indús-
trias de pequeno 
porte (55%) tem 

intenção de investir mais 
nos próximos dois anos na 
implementação de ações 
sustentáveis, para uma tran-
sição para a economia de 
baixo carbono. Para outras 
(37%) os recursos devem fi-
car no mesmo patamar dos 
atuais e apenas 4% afirma-
ram que esse investimento 
deve ser reduzido.

Os dados são de uma 
pesquisa da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) 
com o Instituto FSB que ava-
liou a visão dessas indústrias 
sobre a sustentabilidade. Se-
gundo a entidade, em alguns 
quesitos, as indústrias de pe-
queno porte estão avançadas, 
e mesmo em meio à pan-
demia de Covid-19 e à crise 
econômica, 20% dos pe-
quenos negócios industriais 
aumentaram o investimento 
nesse tipo de ação.

Ações para evitar o des-
perdício de energia e de 
água já são adotadas por 

90% e 89% das empresas 
desse porte, respectivamen-
te. Já a gestão de resíduos 
sólidos é uma realidade em 
85% dos negócios. De acor-
do com a pesquisa, três em 
cada quatro (76%) execu-
tivos afirmam que o setor 
industrial, considerando o 
ambiente de negócios no 
Brasil hoje em dia, enxerga 
o tema sustentabilidade co-
mo uma oportunidade. E 
para quase um terço deles a 
agenda de sustentabilidade 
envolve mais oportunida-

des do que riscos. Apenas 
22% afirmaram que há mais 
riscos que oportunidades 
ou só riscos.

Para a CNI, os dados 
mostram que as indústrias 
de pequeno porte estão 
atentas à importância da 
implementação de ações 
concretas de sustentabi-
lidade em seus processos 
produtivos, alinhadas à es-
tratégia levada pela entidade 
para a 26ª Conferência das 
Nações Unidas sobre Mu-
dança Climática (COP26)

Compra do BIG pelo Grupo Atacadão 
depende de análise do Cade

A Superintendência-
-Geral do Conse-
lho Administrati-

vo de Defesa Econômica 
(Cade) entendeu como 
“complexo” o ato de com-
pra do Grupo BIG pelo 
Atacadão, empresa afilia-
da do Grupo Carrefour, 
e optou em aprofundar a 
análise da operação antes 
de emitir uma decisão so-
bre o caso. O negócio foi 
realizado em março deste 
ano e comunicado ao Cade 
em julho.

O Grupo BIG, é uma 

empresa joint venture com 
atuação no comércio vare-
jista brasileira controlada 
pela firma de private equity 
Advent International, em 
sociedade com o Walmart. 
E o Atacadão é uma rede 
brasileira de supermercados 
atacado-varejista, perten-
cente ao grupo Carrefour.

Em despacho publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU), a Superintendência 
determina a realização de 
novas diligências para apro-
fundar análises de pontos 
que suscitam preocupação 

concorrencial e analisar as 
eventuais eficiências econô-
micas geradas pela operação.

A Superintendência 
do Cade explicou em no-
ta técnica que a instrução 
realizada até o momento 
“apontou que a operação 
pode resultar em concen-
trações de mercado eleva-
das sem evidências de riva-
lidade efetiva por parte de 
concorrentes nos merca-
dos relevantes de cerca de 
10% das 386 unidades-alvo 
de varejo de autosserviço 
envolvidas na operação”.
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Três perguntas: os fundos de investimentos sustentáveis
Por Jorge Priori

A Anbima (Asso-
ciação Brasileira 
das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de 
Capitais) está conduzindo 
o processo de definição de 
critérios para classificação 
de fundos que têm como 
objetivo investimentos sus-
tentáveis. Segundo Cacá 
Takahashi, vice-presidente 
e coordenador do Grupo 
Consultivo de Sustentabili-
dade, “é preciso evitar um 
crescimento desordenado 
dos investimentos ESG no 
Brasil, o que seria prejudi-
cial à indústria de fundos e 
ao investidor”.

Uma vez definidos os cri-
térios, os fundos que têm 
como objetivo investimen-
tos sustentáveis passarão 
a ser identificados com o 
sufixo IS de “Investimento 
Sustentável”. Inicialmente, 
esses critérios serão utiliza-
dos apenas para fundos de 
renda fixa e variável. A au-
diência pública dedicada ao 
tema encerrou o prazo para 
recebimento de sugestões e 
comentários no último dia 
29 de outubro.

Conversamos sobre este 
tema com Alexandre Bossi, 
CEO e cofundador da Pan-
dhora Investimentos, gestora 
de fundos de investimentos 
quantitativos. Também con-
versamos sobre se o mercado 

responde a esse tipo de clas-
sificação e se há como saber 
se fundos de investimentos 
sustentáveis são mais rentá-
veis que os fundos que não 
possuem esse objetivo.

Qual a importância da 
discussão que está sen-
do promovida pela An-
bima para definição dos 
critérios para identifica-
ção dos fundos de inves-
timentos sustentáveis? 
Com essa definição, o 
que deve mudar na prá-
tica?

Ela é muito importante 
pois começa a trazer à tona 
alguns conceitos do mun-
do ESG para o formato de 
mercado financeiro, além 
de subir a régua das discus-
sões que ainda são bastan-
te incipientes, garantindo 
maior aprofundamento no 
que de fato é investimento 
ESG. Isso porque ainda ho-
je existem muitas diferenças 
em como filtros ESG, por 
exemplo, são interpretados 
por cada gestor. A imple-
mentação de regras e de-
finições mais claras tende 
a ajudar os investidores a 
entenderem melhor como 
cada processo é feito, faci-
litando as diligências.

Com relação às mudan-
ças na prática, espero que 
fundos e gestoras que se in-
teressem em criar fundos ou 
áreas focadas no tema, esta-

beleçam um padrão mínimo 
a ser colocado claramente 
em critérios previamente 
discutidos. Isso eliminará 
algumas práticas que no fu-
turo poderiam ser interpre-
tadas como greenwashing 
(preocupação com o meio 
ambiente apenas no discur-
so e por questões de marke-
ting, sem qualquer atitude 
prática ou impacto).

Além disso, a Anbima 
tem um papel importante 
de gerar conhecimento e 
awareness (consciência) so-
bre temas como esse. Espe-
ramos que com um cenário 
e regras mais claras sobre 
investimento ESG, mais 
gestoras passem a olhar 
para isso e se abram para 
essa possibilidade de inves-
timento. Esse movimento 
deve ser guiado principal-
mente pela demanda dos in-
vestidores, mas o regulador 
ditando as regras do jogo 
pode acelerar o processo.

O mercado responde 
a esse tipo de classifica-
ção? Gestores e investi-
dores já compreenderam 
a sua importância? 

Acho que ainda estamos 
engatinhando com esse te-
ma. É algo geracional, que 
os jovens investidores nos 
cobram, mas que ainda está 
longe de ser mainstream. O 
capital e a poupança ainda es-
tão nas mãos de investidores 

mais velhos, de gerações mais 
antigas. Contudo, o mundo 
caminhará para isso. O capi-
tal é, e sempre foi, um pode-
roso agente transformador 
de hábitos e posturas. Por 
exemplo, um empresário e o 
management de uma empre-
sa costumam receber os alo-
cadores de capital (gestores) 
para discutirem estratégias, 
resultados, ações e posturas 
da empresa. Se os gestores 
são cobrados por seus inves-
tidores por diferentes práti-
cas, naturalmente a bola de 
neve começa a ir para o lado 
das empresas e por aí vai. O 
ponto é que a bola só come-
çou a ser rolada agora, num 
processo sem volta. 

A maioria dos gestores 
ainda não compreendeu, 
mas eles não estão errados. 
Eles estão focados no seu 
dever de gerar valor e re-
torno pura e simplesmente. 
Isso está mudando, pois a 
geração de valor da forma 
que aprendemos até hoje 
não continha as limitações 
do planeta. Faltava na con-
ta uma externalidade nega-
tiva que eram as emissões 
mais os limites que o cres-
cimento infinito traz para 
as futuras gerações. Essa 
conta começa a ser levada 
em consideração com essa 
agenda de sustentabilidade.

Na sua opinião, quais 
são as perspectivas des-

ses fundos? Há como sa-
ber se esse tipo de fundo 
possui rentabilidade me-
lhor que os fundos que 
não possuem como ob-
jetivo investimentos sus-
tentáveis? 

Os investidores vão pro-
curar cada vez mais alocar 
capital em alternativas sus-
tentáveis ou que pelo menos 
sigam algumas regras mini-
mamente sustentáveis pré-
-estabelecidas. A demanda 
irá para essa direção, e não 
o contrário. É geracional.

Sobre rentabilidade, fize-
mos na Pandhora um estu-
do interessante. Nós temos 
entre os sócios pessoas que 
sempre buscaram ajudar ou 
contribuir com iniciativas e 
instituições que apoiam o 
meio ambiente de alguma 
forma e acreditamos que 
o capital pode ser um po-
deroso agente de transfor-
mação do mundo. Porém, 
nossa análise e nossa gestão 
é 100% sistemática, toca-
da por computadores. Não 
somos o tipo de investidor 
ativista, que senta na frente 
do empresário para escutar 
as estratégias ou o rumo da 
empresa, pois não fazemos 
isso para tomar nossas deci-
sões de investimento. 

Assim, para casarmos 
nossas crenças sobre aloca-
ção de capital com a nossa 
gestão, que não é discricio-
nária, decidimos fazer al-

guns testes.
Um deles, o principal, 

consistiu na construção de 
uma simulação de backtest 
[processo de testagem de 
modelos matemáticos, utili-
zando séries temporais, para 
predizer o comportamento 
de sistemas dinâmicos] da 
qual teria sido nossa cartei-
ra de ações nos últimos 15 
anos seguindo as regras que 
aplicamos para decidir nos-
sa carteira de ações hoje. 
Chegamos a um número de 
retorno para essa carteira.

Na segunda simulação, 
aplicamos sobre essa cartei-
ra alguns filtros de desconto 
sobre alguns setores como 
bebidas, tabaco, siderurgia, 
mineração, petróleo e gás, e 
para nossa surpresa, o resul-
tado ao final de 15 anos foi 
neutro. Ou seja, uma cartei-
ra seguindo os critérios de 
escolha de ações dos nos-
sos algoritmos com e sem 
os filtros ESG, não detraiu 
e nem contribuiu com os 
resultados.

Após rever os números e 
refazer os testes, decidimos 
aplicar os filtros em todas as 
nossas carteiras, pois se esse 
filtro não foi detrator de re-
torno para trás, dificilmente 
ele será detrator para o futu-
ro, pois a agenda é bastante 
nova. Inclusive, esse filtro 
poderá ser um contribuidor 
de retorno muito possivel-
mente no futuro.

ENEL GREEN POWER  
MODELO I EÓLICA S.A.
CNPJ/ME: 14.512.809/0001-07

NIRE: 33.3.0030001-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 10h55, 
na sede social da Enel Green Power Modelo I Eólica S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-
297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: 
Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social, no montante de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após 
exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, 
por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, 
foi aprovada a redução do capital social da Companhia, no montante de 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), por julgá-lo excessivo, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de 
R$120.842.000,00 (cento e vinte milhões, oitocentos e quarenta e dois mil 
reais) para R$ 70.842.000,00 (setenta milhões, oitocentos e quarenta e dois 
mil reais), mediante o cancelamento de 50.000.000 (cinquenta milhões) de 
ações de emissão da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil 
S.A., sucessora legal da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A 
restituição do valor das ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, 
em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação 
acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$ 70.842.000,00 (setenta milhões, 
oitocentos e quarenta e dois mil reais), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 70.842.000 (setenta milhões, oitocentas e quarenta e duas 
mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de 
Janeiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, 
Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionista Presente: Enel Brasil 
S.A., Roberta Bonomi - Procuradora.

ENEL GREEN POWER  
MODELO II EÓLICA S.A.
CNPJ/ME: 14.504.489/0001-43

NIRE: 33.3.0030002-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro de 2021, às 
9:00 horas, na sede social da Enel Green Power Modelo II Eólica S.A. 
("Companhia"), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 
01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, por estar presente a acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta 
Bonomi; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital social, no montante de R$44.000.000,00 
(quarenta e quatro milhões de reais), com a consequente alteração do caput 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada 
a Assembleia, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do 
dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item 
da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital social da Companhia, 
por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76,  no 
montante de R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), 
passando o capital social dos atuais R$107.742.000,00 (cento e sete 
milhões, setecentos e quarenta e dois mil reais) para R$ 63.742.000,00 
(sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e dois mil reais), mediante 
o cancelamento de 44.000.000 (quarenta e quatro milhões) de ações de 
emissão da Companhia de titularidade da Enel Brasil S.A., sucessora legal 
da Enel Green Power Brasil Participações Ltda.  A restituição do valor das 
ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, 
até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é 
de R$ 63.742.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e dois 
mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 63.742.000 
(sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e duas mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente 
aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Roberta Bonomi – Presidente; e 
Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária. Acionista presente: Enel Brasil 
S.A., por Roberta Bonomi. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: 
Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. 
Acionista Presente: Enel Brasil S.A., Roberta Bonomi - Procuradora.

ENEL GREEN POWER
SÃO JUDAS EÓLICA S.A.

CNPJ/ME: 12.851.951/0001-53
NIRE: 33.3.0029604-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 12h50, 
sede social da Enel Green Power São Judas Eólica S.A. ("Companhia"), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-
297. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: 
Roberta Bonomi; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social, no montante de  
R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais), com a consequente 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. 
Deliberações: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das 
matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: 
5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do 
capital social da Companhia, no montante de R$ 61.000.000,00 (sessenta 
e um milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 
da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$143.674.900,00 (cento 
e quarenta e três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos 
reais) para R$82.674.900,00 (oitenta e dois milhões, seiscentos e setenta 
e quatro mil e novecentos reais) mediante o cancelamento de 61.000.000 
(sessenta e uma milhões) de ações de emissão da Companhia de titularidade 
da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green Power Brasil 
Participações Ltda. A restituição do valor das ações à acionista Enel Brasil 
S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em 
razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$82.674.900,00 
(oitenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos 
reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 82.674.900 
(oitenta e duas milhões, seiscentas e setenta e quatro mil e novecentas) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Niterói, 08 
de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda 
Fischer Alcure - Secretária. Acionistas Presentes: Enel Brasil S.A., Roberta 
Bonomi - Procuradora; Enel Green Power Desenvolvimento Ltda., Roberta 
Bonomi - Diretora Presidente.

ENEL GREEN POWER ITUVERAVA 
NORTE SOLAR S.A.

CNPJ/ME: 21.619.094/0001-51
NIRE: 33.3.0031450-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro de 2021, às 
13:00 horas, na sede social da Enel Green Power Ituverava Norte Solar 
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 
01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, em razão do 
que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 
3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi; Secretária: Maria Eduarda Fischer 
Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social, 
no montante de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais), 
com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia. 5. Deliberações: Instalada as Assembleias, após exame 
e discussão das matérias objeto da ordem do dia, o acionista presente 
deliberou: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a 
redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 61.000.000,00 
(sessenta e um milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 
173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$ 210.706.645,67 
(duzentos e dez milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta e sete centavos) para R$149.706.645,67 (cento 
e quarenta e nove milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e quarenta 
e cinco reais e sessenta e sete centavos), mediante o cancelamento de 
61.000.000 (sessenta e uma milhões) de ações de emissão da Companhia 
de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green 
Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das ações à acionista 
Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 
5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$ 
R$149.706.645,67 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e seis mil, 
seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), totalmente 
subscrito e integralizado, representado por 149.706.645 (cento e quarenta 
e nove milhões, setecentas e seis mil, seiscentas e quarenta e cinco) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e 
unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Roberta Bonomi 
– Presidente; e Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária. Acionistas 
Presentes: Enel Brasil S.A., por sua procuradora Roberta Bonomi; e Bondia 
Energia Ltda., por sua Diretora-Presidente, Roberta Bonomi. Niterói, 08 
de novembro de 2021. Presidente: Roberta Bonomi; Secretária: Maria 
Eduarda Fischer Alcure. ENEL BRASIL S.A. - Procuradora: Roberta 
Bonomi; BONDIA ENERGIA LTDA. - Roberta Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER
JOANA EÓLICA S.A.

CNPJ/ME: 14.423.010/0001-44
NIRE: 33.3.0029988-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 8h45, 
na sede social da Enel Green Power Joana Eólica S.A. (“Companhia”), loca-
lizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, parte, Aqwa 
Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Convo-
cação e Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convoca-
ção, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi; 
e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre a redução do capital social, no montante de R$40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, 
após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, as acionistas 
da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições: 5.1. Quanto ao único 
item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital social da Compa-
nhia, no montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), por 
julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando 
o capital social de R$130.259.530,00 (cento e trinta milhões, duzentos e 
cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta reais) para R$ 90.259.530,00 (no-
venta milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta reais), 
mediante o cancelamento de 40.000.000 (quarenta milhões) de ações de 
emissão da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., su-
cessora legal da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição 
do valor das ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou 
várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o ar-
tigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º: O capital social é de R$ 90.259.530,00 (noventa milhões, duzentos e 
cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta reais), totalmente subscrito e inte-
gralizado, representado por 90.259.530 (noventa milhões, duzentas e cin-
quenta e nove mil, quinhentas e trinta) ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada 
e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi 
por todos assinada. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2021. Mesa: Roberta 
Bonomi - Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionistas 
Presentes: Enel Brasil S.A. - Roberta Bonomi - Procuradora; Enel Green 
Power Desenvolvimento Ltda. - Roberta Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER  
ITUVERAVA SUL SOLAR S.A.

CNPJ/ME: 21.619.125/0001-74
NIRE: 33.3.0031488-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro de 2021, às 
14:50 horas, na sede social da Enel Green Power Ituverava Sul Solar S.A. 
("Companhia"), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, 
Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 
20220-297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de 
edital de convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por 
estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: Maria 
Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do 
capital social, no montante de R$ 101.000.000,00 (cento e um milhões de 
reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia. 5. Deliberações: Instaladas a Assembleia, após exame 
e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas presentes 
deliberaram: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a 
redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 101.000.000,00 
(cento e um milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 
da Lei nº 6.404/76, passando o capital social dos atuais R$ 407.279.143,00 
(quatrocentos e sete milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e 
quarenta e três reais) para R$ 306.279.143,00 (trezentos e seis milhões, 
duzentos e setenta e nove mil e cento e quarenta e três reais), mediante o 
cancelamento de 101.000.000 (cento e uma milhões) de ações de emissão 
da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal 
da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das 
ações à Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 
31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social 
é de R$ 306.279.143,00 (trezentos e seis milhões, duzentos e setenta e nove 
mil e cento e quarenta e três reais), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 306.279.143 (trezentas e seis milhões, duzentas e setenta 
e nove mil e cento e quarenta e três) ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal.” 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada 
e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi 
por todos assinada. Mesa: Roberta Bonomi – Presidente; e Maria Eduarda 
Fischer Alcure – Secretária. Acionistas Presentes: Enel Brasil S.A., por sua 
procuradora, Roberta Bonomi, e Bondia Energia Ltda., por sua Diretora-
Presidente, Roberta Bonomi. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: 
Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. 
Acionistas Presentes: Enel Brasil S.A., Roberta Bonomi – Procuradora, 
Bondia Energia Ltda., Roberta Bonomi – Diretora-Presidente.
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NAS NUVENS CATALOG S.A. 
Em Organização

Ata de Assembleia Geral de Constituição. 1. Data, Horário e Local: Aos 15/10/2021, 
às 09h, na sede social da Nas Nuvens Catalog (‘Cia.”), localizada no Rio de Janeiro/RJ, 
Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22,431/050.  
2. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação em razão 
da presença da totalidade dos subscritores do capital social inicial da Cia., nos termos do 
Art. 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), quais sejam: (i) Starboard 
Special Situations III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
fundo de investimento em participações inscrito no CNPJ/MF nº 40.011.415/0001-85, 
representado por sua gestora Starboard Asset Ltda., com sede na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.311, 1º andar, Itaím Bibi, CEP 04533-133, em São Paulo/SP, neste ato 
devidamente representada na forma de seu Contrato Social por seus diretores Nikola 
Lukic, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade  
RG nº 32,201.303-8, CPF nº 011.629-659-32, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/
RJ, na Av. Rui Barbosa, 260, Flamengo, CEP 22250-020 e Meton Barreto de Morais 
Neto, brasileiro, engenheiro eletrônico, casado, portador da cédula de identidade  
RG nº 94011008162, CPF nº 619.357.513-87,residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
na Rua Carpina, 109, Casa 2, Morumbi/SP, CEP 05601-020; e (ii) Arnolpho Lima Filho, 
brasileiro, produtor artístico, solteiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação  
nº 00648553922 DETRAN, CPF nº 529.990.418-53, residente e domiciliado à Capital 
do Estado do Rio de Janeiro, Rua Eurico Cruz, nº 64/405, Jardim Botânico, CEP 22461-
200. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcus Vinícius 
Gomes Bitencourt e secretariados pelo Sr. Gabriel Mensitieri Sacardo. 4. Deliberações: 
Instalada a presente Assembleia Geral de Constituição, foram tomadas por unanimidade 
as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar a constituição de uma S.A. sob a denominação 
de Nas Nuvens Catalog S.A., com sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Dias 
Ferreira, nº 190, sala 501, Leblon, CEP 22431-050. 4.2. Aprovar a emissão pela Cia. de 
1.000 ações ON e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, 
perfazendo o preço de emissão global de R$1.000,00. As ações ora emitidas foram 
totalmente subscritas pelos acionistas presentes, na forma dos Boletins de Subscrição 
que constituem os Anexos I e II desta ata. Também se anexa à presente ata o Recibo do 
Depósito da Entrada em conta especial aberta junto ao BB S/A, em valor correspondente 
a 10% do preço de emissão global das ações ora emitidas pela Cia., que constitui o 
Anexo III desta ata. 4.3. Aprovar a eleição dos Diretores da Cia., para mandatos 
unificados de 2 anos, abaixo relacionados: Diretor Presidente: Arnolpho Lima Filho, 
brasileiro, produtor artístico, solteiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação  
nº 00648553922 DETRAN, CPF nº 529.990.418-53, residente e domiciliado à Capital 
do Estado do Rio de Janeiro, Rua Eurico Cruz, nº 64/405, Jardim Botânico,  
CEP 22461-200. Diretor de Catálogo: Ricardo de Souza Queirós, brasileiro, 
empresário, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG 15.862,132-3, órgão 
emissor SSP/SP CPF nº 118.449.168-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
al. Campinas, 1497, apto 41, CEP 01404-002. Diretor Administrador: Gabriel 
Mensitieri Sacardo, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade 
nº 501005687, CPF nº 332.489.188-31, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Rua Marcus Pereira, nº 228, apto. 152, Vila Suzana, CEP 05642-020. Os Diretores ora 
eleitos compareceram à Assembleia e tomaram passe dos respectivos cargos, 
declarando não estarem impedidos, mesmo que temporariamente, de exercer 
atividades inerentes à administração da Cia., seja por lei especial ou por se encontrar 
sob os efeitos de condenação criminal a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
a propriedade, nos termos do art, 147, §1º, da Lei 6.404/76, conforme alterada.  
Os acionistas fixaram a remuneração mensal fixa dos administradores da Cia. no valor 
de R$1.100,00. 4.4. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Cia., que, tendo sido 
assinado pelos acionistas em 4 vias de igual teor e forma, será arquivado na Jucerja 
Juntamente com a presente ata. O texto do Estatuto Social da Cia. constitui o Anexo IV 
desta ata. O Presidente da Assembleia constatou o cumprimento de todas as 
formalidades legais e, assim, declarou efetivamente constituída a Cia., para todos os 
fins. 4.5. Os acionistas autorizam a administração da Cia. a tomar todas as medidas 
necessárias para o registro na Junta Comerciai do Estado do Rio de Janeiro desta ata 
de Assembleia Geral de Constituição da Cia., seu Estatuto Social, os Boletins de 
Subscrição ora anexos e todos os demais documentos que se fizerem necessários para 
tanto, incluindo o depósito, como entrada, de 10% , no mínimo, do preço de emissão das 
ações ora emitidas e subscritas pelos acionistas. Para tanto, os Diretores da Cia. 
poderão tomar todas e quaisquer medidas que se fizerem necessárias, em conjunto ou 
isoladamente, incluindo a representação perante quaisquer Bancos Comerciais e a 
outorga de procurações pela Cia.. 4.6. Aprovar, por unanimidade, a lavratura da ata a 
que se refere esta assembleia na forma sumária, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das 
S.A., 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata desta 
Assembleia Geral de Constituição, que, lida e aprovada pelos acionistas, foi assinada 
pelos acionistas da Cia., indicados e qualificados nesta ata. Presidente: Marcus Vinícius 
Gomes Bitencourt; Secretário: Gabriel Mensitieri Sacardo. Rio de Janeiro, 15/10/2021. 
Mesa: Marcus Vinícius Gomes Bitencourt - Presidente. Gabriel Mensitieri Sacardo - 
Secretário. Visto do Advogado: Gustavo Monteiro Guindani - OAB/RJ nº 156.254. 
Jucerja nº 33300340882, em 04/11/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. 
Anexo IV - Estatuto Social da Nas Nuvens Catalog S.A. Capítulo I - Denominação, 
Sede, Foro, Objeto Social e Prazo de Duração. Art. 1º. A Cia. denomina-se Nas 
Nuvens Catalog S.A. e será regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação 
aplicável às sociedades anônimas. Art. 2º. A Cia. tem sede e foro jurídico no  
Rio de Janeiro/RJ, na Rua Dias ferreira, 190, sala 501, parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.431/050. Art. 3º. O objeto social da Cia. consiste nas atividades de produção 
musical, composição de catálogos de músicas, vídeos e mídias associadas e sua 
divulgação em serviços de streaming e outros meios digitais, atividades editoriais e a 
participação no capital social de outras sociedades, como sócia ou acionista.  
Art. 4º. A Cia. tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Capital Social. Art. 5º. 
O capital social da Cia., totalmente subscrito, é de R$1.000,00, dividido em 1.000 ações, 
todas ON e sem valor nominal. §1º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral da Cia.. §2º - É vedada a emissão de partes 
beneficiárias. §3º - A propriedade das ações e seus eventuais ônus e gravames deverão 
estar registrados em nome do respectivo acionista no “Livro de Registro de Ações”. 
Qualquer transferência de ações deverá ser realizada através do registro no “Livro de 
Transferência de Ações”. §4º - Na proporção do numero de ações que possuírem, os 
acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, proporcionalmente 
às suas participações. Capítulo III - Assembleia Geral. Art. 6º. A Assembleia Geral, 
com a competência prevista em lei e em eventuais acordos de acionistas, reunir-se-á 
ordinariamente dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercido social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo permitida a 
realização simultânea de AGO/E. Art. 7º. A Assembleia Geral será convocada pelo 

Diretor Presidente, ou, se for o caso, por acionistas que representem 5% , no mínimo, do 
capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido 
de convocação apresentado por estes. §1º - A 1ª convocação da Assembleia Geral 
deverá ser feita com a antecedência mínima de 8 dias contados da 1ª publicação do 
anúncio de convocação. Caso a Assembleia Geral não se realize em 1ª convocação, 
será publicado o novo anúncio a que se refere o art. 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores com a antecedência mínima de 5 dias da data prevista para a 
realização da Assembleia em 2ª convocação. §2º - As assembleias gerais da Cia. serão 
instaladas, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando mais de 
50% do capital votante da Cia. e, em 2ª convocação, com qualquer quórum.  
§3º - Será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os 
acionistas da Cia.. Art. 8º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor 
Presidente. Na sua ausência, a Assembleia será presidida por um acionista escolhido 
por maioria de votos dos presentes. Ao presidente da Assembleia, caberá a escolha do 
secretário. § Único - Quando da decisão da Assembleia Geral resultar direito de retirada 
aos acionistas dissidentes, a determinação do valor do reembolso terá por base o valor 
econômico da Cia., apurado em avaliação por empresa especializada escolhida em 
Assembleia Geral, observadas as disposições do Art. 45 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores. Art. 9º. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e em acordos 
de acionistas, compete à Assembleia Geral deliberar sobre: a) aprovação das normas 
de procedimento ou regimentos internos dos órgãos de administração da Cia.; b) eleição 
e destituição dos membros dos Diretores da Cia., e a definição de suas atribuições e 
designações; c) qualquer alteração ao Estatuto Social da Cia., exceto por aumentos de 
capital realizados dentro do limite de capital autorizado, se Instituído; d) alteração do 
objeto social da Cia.; e) alteração nos direitos, preferências ou vantagens atribuídos às 
ações de emissão da Cia., bem como criação de novas classes de ações e emissão de 
novas ações; f) transformação do tipo societário, cisão, fusão, incorporação de 
sociedade ou incorporação de ações, bem como qualquer outra forma de reorganização 
ou reestruturação societária envolvendo a Cia.; g) aprovação de operação de cisão 
desproporcional envolvendo a Cia.; h) dissolução e liquidação da Cia., bem como 
nomeação e destituição dos liquidantes e cessação do estado de liquidação; i) pedido 
de autofalência, recuperação judicial, extrajudicial, renegociação com credores em 
processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou quaisquer outros atos de 
reorganização financeira da Cia. ou evento similar; j) aprovação, fixação e alteração do 
valor de capital autorizado, se instituído, aumentos de capital acima do limite de capital 
autorizado, se instituído, ou reduções de capital da Cia., assim como amortizações e/ou 
resgate de ações; k) alteração das práticas contábeis da Cia., salvo se exigido por lei;  
l) emissão de debêntures ou qualquer outro título de dívida, conversível ou não em 
participação societária, envolvendo a Cia.; m) aprovação de plano de opção de compra 
de ações (Stock Option), bem como quaisquer modificações posteriores do referido 
plano; n) aprovação da abertura de capital da Cia., ou cancelamento do seu registro, 
adesão ou alteração de segmento especial ou nível de governança, bem como 
fechamento de capital; o) aprovação de qualquer oferta pública de valores mobiliários 
emitidos peta Cia.; p) criação e/ou constituição de subsidiárias ou aquisição de 
participação societária ou interesse financeiro ou societário em outra sociedade;  
q) abertura de filial da Cia. no exterior; r) criação, alteração ou extinção de qualquer 
reserva estatutária ou orçamento de capital da Cia.; s) antecipação do pagamento de 
dividas de qualquer natureza pela Cia.; e t) definição da politica de dividendos da Cia., 
bem como qualquer alteração à referida política. § Único - Ressalvadas as hipóteses 
dos itens “d”, “g”, “h”, “q” do Art. 9º, que dependem de aprovação de 70% do capital social 
total e votante da Cia., as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria 
do capital social da Cia. presente na assembleia geral, não se computando as 
abstenções ou votos em branco, exceto de diversamente previsto no Acordo de 
Acionistas averbado na sede da Cia.. Capítulo IV - Administração. Art. 10º. A Cia. será 
administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. §1º - Os membros 
da Diretoria serão eleitos com o prazo de mandato unificado de 2 anos, permitida a sua 
reeleição. §2º - O mandato dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos 
respectivos sucessores, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral. 
§3º - A posse dos membros da Diretoria dar-se-á por termo lavrado em livro próprio, 
assinado pelo Administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão.  
§4º - A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral.  
Art. 11º. A Diretoria será composta, por no mínimo, 2 e no máximo, 05 membros, 
acionistas ou não, todos residentes no País, sendo, necessariamente, 1 Diretor 
Presidente, 1 Diretor de Catálogo, 1 Diretor Administrador e, facultativamente, 1 Diretor 
Financeiro e 1 Diretor de Tecnologia, todos eleitos pela Assembleia Geral e por ela 
destituíveis a qualquer tempo. § Único - Os membros da Diretoria poderão ser 
destituídos, a qualquer tempo e independentemente de motivação, pela Assembleia 
Geral devidamente instalada, ou a ser convocada, nos termos deste Estatuto Social, 
mediante comunicação escrita à Cia. e aos acionistas. Nesta última hipótese, os 
membros da Diretoria não poderão realizar reuniões, ordinárias ou extraordinárias, até 
a realização de Assembleia Geral com a eleição de novo membro, sendo qualquer 
deliberação tomada em sede de reunião da Diretoria, em violação a esta cláusula, 
considerada nula e sem efeito. Art. 12º. Sem prejuízo das demais atribuições previstas 
em lei, compete aos Diretores: a) conduzir a política geral e de administração da Cia., 
conforme determinado pela Assembleia Geral; b) coordenar o andamento das atividades 
normais da Cia., incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias 
Gerais e nas suas próprias reuniões; c) executar os planos de negócios e os orçamentos 
da Cia., aprovados pela Assembleia Geral; d) submeter à Assembleia Geral a proposta 
de destinação do lucro líquido de cada exercício social; e) criar comitês independentes 
para debates de questões específicas relacionadas às atividades da Cia.; f) determinar 
o levantamento de balanços semestrais ou intermediários; g) elaborar o relatório e as 
demonstrações financeiras de cada exercício social; h) abrir, movimentar e encerrar 
contas bancárias; i) observado o disposto no Estatuto Social da Cia., transigir, renunciar, 
desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de 
recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens móveis ou 
imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos; j) representar 
a Cia., em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições 
públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, observado o disposto no 
Estatuto Social da Cia.; e k) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas 
pela Assembleia Geral. §1º - Compete especialmente ao Diretor Presidente, além das 
demais atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social, o seguinte: (i) presidir a 
Assembleia Geral; e (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. §2º - Compete 
especialmente ao Diretor Financeiro, caso eleito, além das demais atribuições conferidas 
por lei e por este Estatuto Social, o seguinte: (i) coordenar a produção dos balanços da 
Cia., (ii) coordenar a execução do orçamento definido para a Cia.; e (iii) movimentar 
qualquer conta bancária de titularidade da Cia., o que inclui, sem limitação, poderes para 
(a) fazer transferências eletrônicas de fundos, (b) assinar cheques, (c) fazer pagamentos, 
(d) fazer retiradas mediante recibos, (e) fazer investimentos, (f) celebrar contratos de 
câmbio, (g) obter acesso para e fazer uso de sistema de internet banking ou qualquer 
sistema similar, (h) requerer e receber extratos, cartões, talões de cheque, senhas e 

informações similares, (i) assinar documentos, formulários, requerimentos e Instruções 
de transferências de recursos, (j) fornecer e obter quaisquer informações e/ou tomar 
todas as medidas necessárias para a consecução do presente mandato. §3º - Compete 
a os demais Diretores as demais atribuições conferidas por lei, por este Estatuto Social 
e pela Assembleia Geral. Art. 13º. A Cia. será representada sempre em conjunto por 2 
diretores, por 1 diretor e 1 procurador, ou por 2 procuradores devidamente constituídos 
com poderes específicos, sendo certo que, para as matérias previstas no §2º do Art. 16 
acima, a Cia. será representada isoladamente pelo Diretor Financeiro, caso eleito.  
Art. 14º. As procurações em nome da Cia. serão sempre outorgadas mediante 
assinatura de 2 Diretores. § Único - As procurações deverão ser sempre específicas e, 
com exceção daquelas outorgadas para fins judiciais, terão prazo de validade limitado a 
1 ano. Art. 15º. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, por convocação efetuada 
pelo Diretor Presidente. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente.  
§1º - As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença da maioria dos 
Diretores da Cia.. §2º - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro 
próprio e serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros. Art. 16º. Em 
caso de vaga do cargo de qualquer Diretor, a Assembleia Geral elegerá o substituto que 
exercerá o cargo pelo tempo remanescente do substituído. Art. 17º. É expressamente 
vedado aos Diretores a prática, em nome da Cia., de qualquer ato relativo a negócios ou 
operações estranhas ao objeto social. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Art. 18º. A Cia. 
terá um Conselho Fiscal, composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos 
e igual número de membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, 
na forma da Lei, e que somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, 
a pedido dos acionistas, nos termos da lei. §1º - Os membros do Conselho Fiscal 
perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitados os 
limites legais. §2º - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal exercerá as 
atribuições e os poderes conferidos pela lei, e estabelecerá, por deliberação majoritária, 
o respectivo regimento interno. §3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará 
condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Capítulo VI - Do 
Exercício Social, das Demonstrações Financeiras e da Distribuição de 
Resultados. Art. 19º. O exercício social terá duração de 1 ano o terminará no último dia 
do mês de dezembro de cada ano. Art. 20º. Ao fim de cada exercício social serão 
elaboradas, com base na escrituração da Cia., as demonstrações financeiras previstas 
em lei, que compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e que 
deverão ser auditadas por auditor independente devidamente registrado junto à CVM. 
Art. 21º. Do resultado apurado de cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para os tributos incidentes sobre a 
renda. §1º - O remanescente do resultado do exercício, depois de deduzidas as parcelas 
referidas no caput da presente cláusula, terá a seguinte destinação: (i) 5% para a 
constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; (ii) 25% serão 
destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e (iii) o saldo, se for o caso, que não 
for apropriado à reserva de que trata o §2º abaixo, ou retido na forma prevista em 
orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral, terá a destinação que for dada 
pela Assembleia Geral. §2º - A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou 
em períodos menores e, por deliberação da Assembleia Geral, declarar dividendos à 
conta do lucro apurado nesses balanços ou à conta de reservas, obedecidos os limites 
legais. §3º - A Cia. poderá, ainda, por deliberação da Assembleia Geral, creditar ou pagar 
aos acionistas juros sobre o capital próprio, respeitada a legislação aplicável.  
§4º - Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada 
exercício social serão computados, por seu valor líquido, para satisfação do dividendo 
obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como 
antecipação do dividendo obrigatório. Art. 22º. Os dividendos declarados serão pagos 
nos prazos que forem estabelecidos pela Assembleia Geral, conforme for o caso, 
respeitados os prazos máximos da lei, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados 
da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Cia..  
Art. 23º. A Cia. poderá pagar participação nos lucros e/ou resultados a seus empregados 
e administradores, mediante deliberação pela Assembleia Geral, observados os limites 
legais. Capítulo VII - Disposições Finais. Art. 24º. A Cia. observará, quando aplicável, 
os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos 
integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou da Diretoria acatar declaração de 
voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado 
na sede da Cia., que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido 
acordo, sendo também expressamente vedado à Cia. aceitar e proceder à transferência 
ou oneração de quaisquer ações e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de 
ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeite o previsto e regulado em 
acordo de acionistas arquivado na sede da Cia.. Art. 25º. A Cia. dissolver-se-á e entrará 
em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o 
modo de liquidação, eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho Fiscal, caso seu 
funcionamento seja solicitado por acionistas que perfaçam o quórum estabelecido em 
lei, obedecidas as formalidades legais, fixando-Ihes os poderes e a remuneração.  
Art. 26º. Quaisquer litígios ou controvérsias decorrentes de ou relativos a este Estatuto 
Social deverão ser comunicados por escrito pela Cia. ou pelos Acionistas aos demais 
Acionistas e/ou à Cia., e as partes envidarão seus melhores esforços para dirimi-los de 
modo amigável por meio de negociações diretas mantidas de boa-fé, em prazo não 
superior a 10 Dias Úteis contados da data do recebimento da comunicação aqui 
mencionada. Não havendo acordo, tal litígio ou controvérsia será submetido à artitragem, 
nos termos da Lei nº 9.307/96, e será dirimido de acordo com o Regulamento de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil Canadá (“CBCC” ou ‘Centro”) (“Regulamento 
da Câmara de Arbitragem”). §1º - O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros fluentes 
na língua portuguesa, sendo que a indicação de cada um deles deverá observar o 
disposto em acordo de acionistas arquivado na sede da Cia.. §2º - A arbitragem realizar-
se-á no Rio de Janeiro/RJ, e será conduzida em caráter confidencial e na língua 
portuguesa. A execução do laudo arbitral poderá ser pleiteada a quaisquer tribunais 
competentes, sendo que a sentença arbitral deverá ser proferida em território brasileiro 
e terá caráter definitivo, obrigando as partes envolvidas e seus sucessores, a qualquer 
título. §3º - Para fins exclusivamente de qualquer medida coercitiva ou procedimento 
cautelar, de natureza preventiva, provisória ou permanente, a Cia. elege o foro da 
Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ. §4º - Ainda que este Estatuto Social ou 
qualquer de seus Art.s sejam considerados, por qualquer tribunal, inválido, ilegal ou 
inexequível, a validade, legalidade ou exequibilidade desta cláusula arbitral não será 
afetada ou prejudicada. As disposições sobre Res. de disputa permanecerão em vigor 
até a conclusão de todas as questões ou ações judiciais porventura decorrentes deste 
Estatuto Social. §5º - Exceto pelos honorários dos respectivos advogados, os quais 
serão arcados por cada uma das partes envolvidas individualmente, todas os demais 
despesas e custos de arbitragem serão suportados por qualquer uma das partes 
envolvidas ou por todas, conforme o tribunal arbitral venha a determinar. Rio de Janeiro, 
15/10/2021. Mesa: Marcus Vinícius Gomes Bitencourt - Presidente. Gabriel Mensitieri 
Sacardo - Secretário. Visto do Advogado: Gustavo Monteiro Guindani - OAB/RJ  
nº 156.254.

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

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Primeira Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) 
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures inte-
grantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário 
S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os 
Debenturistas a se reunirem, para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), 
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura 
da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série 
Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário 
S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser 
realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica 
Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 26/11/21, às 14h, sendo o acesso 
disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste 
edital, com voto proferido somente através da participação em AGD, a fim de deli-
berar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar as estratégias para res-
guardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) do processo de Obrigação 
de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Processo da Su-
pervia”) e (ii) do processo de Recuperação Judicial da Emissora que tramita 
com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 6ª Vara Empresarial da Comarca 
da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), assim como nos demais processos 
conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia e da RJ a serem 
adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos Debenturistas, confor-
me orientação do assessor legal da Emissão, que será disponibilizada aos 
investidores mediante solicitação ao Agente Fiduciário através do e-mail 
contencioso@pentagonotrustee.com.br (“Orientações do Assessor Le-
gal”), incluindo mas não se limitando, a interposição de todos os atos e recursos 
que forem necessários, para manutenção e preservação dos interesses dos De-
benturistas, bem como as medidas adotadas até a data de deliberação da AGD 
pelo Agente Fiduciário no Processo da Supervia e na RJ, em estrito cumprimento 
do disposto nos arts 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme 
relatório processual disponibilizado de forma constante pelo Agente Fidu-
ciário, o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, na AGD; (ii) Apro-
var as estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas nos autos 
da Impugnação de Crédito nº 0246199-59.2021.8.19.0001 em trâmite perante 
a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Impugna-
ção de Crédito dos Debenturistas”), inclusive a manutenção da Impugnação 
de Crédito dos Debenturistas ainda que seja estabelecida pelo juízo a prova peri-
cial e, assim sendo, definição da forma de aporte de recursos para tanto, a serem 
adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos Debenturistas, conforme 
orientação do assessor legal da Emissão, incluindo mas não se limitando, a in-
terposição de todos os atos e recursos que forem necessários, para manuten-
ção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como atualização das 
medidas adotadas até a data de deliberação da AGD, em estrito cumprimento 
do disposto nos arts 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme 
relatório processual disponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, 
o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, na AGD; (iii) Aprovar, 
que o Agente Fiduciário vote pela não aceitação do Plano de Recuperação 
Judicial apresentado pela Emissora nos autos da RJ, em assembleia de 
credores da RJ (“AGC”), caso a mesma venha a ocorrer, sem que o Plano de 
Recuperação Judicial da Emissora a ser votado na AGC, tenha sido deliberado 
expressamente em sede de assembleia geral de Debenturistas da Emissão; (iv) 
Aprovar a estratégia de excussão das Garantias Reais, conforme Orientações do 
Assessor Legal, a ser adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos 
Debenturistas; (v) Autorização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da 
Emissão, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações 
acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de 
todos, em linha com a Instrução de CVM, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será 
realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será 
disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio 
eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos 
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, 
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa 
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com 
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais 
participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento 
equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a represen-
tação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do 
representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Deben-
turista. RJ, 17/11/21. Pentágono S.A. DTVM.

China reporta aumento de 7% este  
ano em desenvolvimento imobiliário

ESG é tema de nova pesquisa lançada pela CVM

O investimento da 
China em desen-
volvimento imo-

biliário aumentou 7,2% em 
termos anuais nos primeiros 
dez meses deste ano, mostra-
ram os dados divulgados pelo 
Departamento Nacional de 
Estatísticas (DNE). Durante 
este período, o investimento 
imobiliário foi de cerca de 
12,49 trilhões de iuanes (US$ 

1,95 trilhão), de acordo com 
o departamento.

Em comparação com o 
mesmo período em 2019, 
o investimento imobiliá-
rio subiu 14%, colocando 
a média de dois anos em 
6,8%. O investimento em 
edifícios residenciais nos 
primeiros dez meses subiu 
9,3% ante o ano passado, 
para 9,43 trilhões de iuanes.

Durante o mesmo perío-
do, as vendas de pontos co-
merciais aumentaram 7,3% 
ano a ano, em termos de 
área construída, para mais 
de 1,4 bilhão de metros 
quadrados, com um cresci-
mento médio de dois anos 
de 3,6%. Em termos de 
valor, as vendas de pontos 
comerciais subiram 11,8%, 
segundo os dados.

Segundo a agência Xi-
nhua, no relatório de traba-
lho do governo deste ano, a 
China reiterou o princípio 
de que “casas são para mo-
radia e não para especula-
ção”, prometendo manter 
a estabilidade dos preços de 
terrenos e habitações, bem 
como as expectativas do 
mercado.

Até o dia 30 deste 
mês, as compa-
nhias sob a su-

pervisão da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
precisam reportar à autar-
quia informações materiais 
dos aspectos socioambien-
tais em seus formulários de 
referência. “O intuito é ava-
liar possíveis melhorias na 
transparência de tais infor-
mações ao público investi-
dor do mercado de valores 

mobiliários”, informou a 
CVM.

A Assessoria de Análi-
se Econômica e Gestão de 
Riscos (ASA/CVM) lançou 
nesta terça-feira uma pes-
quisa para obter nível de 
compreensão desse público 
a respeito do tema e como 
ele tem influência, ou não, 
em suas escolhas de inves-
timentos.

Segundo a CVM, o re-
sultado da pesquisa servirá 

de subsídio para o estudo 
que está sendo desenvol-
vido pela área.” Nos úl-
timos anos, observamos 
um interesse crescente dos 
investidores por informa-
ções ESG e um desen-
volvimento acelerado do 
conteúdo e da forma em 
que as informações são re-
portadas pelos emissores, 
seja voluntariamente ou 
em decorrência de obriga-
ções legais e regulatórias. 

A pesquisa é fundamental 
para avançarmos no de-
senvolvimento desse estu-
do tão importante para o 
mercado”, explicou Bru-
no Luna, Chefe da ASA/
CVM.

Segundo a CVM, as res-
postas ao questionário se-
rão mantidas em sigilo. O 
preenchimento da pesqui-
sa dura em média 5 minu-
tos. O acesso pode ser fei-
to pelo link: https://docs.
g oog le.com/for ms/d/



H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92 - NIRE 3330001395-4

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 - Contexto operacional. H. Stern Comércio e Indústria S.A. (“Companhia”) é 
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janei-
ro, tendo como atividade principal a produção e comercialização de artigos de joa-
lheria, relógios e presentes. A Companhia possui participação societária nas se-
guintes sociedades: • HSJ Comercial S.A. (HSJ) – controlada direta – tem por ob-
jeto social o comércio varejista de artigos de joalheria. • Nelly Jóias e Curiosidades 
Ltda. – Controlada em conjunto – tem por objeto social o comércio varejista de ar-
tigos de joalheria e artigos para presentes. • HNW Comercial S.A. – controlada di-
reta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria. 2 - Base 
de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. a) Declaração 
de conformidade. As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2017 e 2016 foram preparadas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, observando as diretrizes emanadas pela legislação societária 
(“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº 
11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e estão em conformidade com a NBC TG 1000 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 
Nº 1.255/09. A Administração da companhia autorizou a conclusão da preparação 
das demonstrações contábeis em 29 de abril de 2018. b) Bases de mensuração. 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os 
instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumen-
tos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado 
são mensurados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação. 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 3 - Principais políticas contábeis aplicadas. As políticas contábeis des-
critas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de 
caixa. Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas 
dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para res-
gate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança 
de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos 
rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor de mer-
cado. b) Clientes. As contas a receber de clientes são registradas e mantidas pelo 
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de mercadorias, acrescidos de 
variações cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa é constituída com base em análise individual dos valores a receber e em 
montantes considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir 
prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados 
em virtude da recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na 
situação financeira de clientes. No exercício social de 2017, após análise detalha-
da, a administração optou por não constituir provisão para créditos de liquidação 
duvidosa por considerar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do 
saldo de contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua 
realização. c) Estoques. Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre 
o valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos negó-
cios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o custo médio da 
produção ou preço médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rota-
tividade ou obsoletos são constituídas guando consideradas necessárias pela ad-
ministração. A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) 
Investimentos. Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e 
o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da partici-
pação da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a 
aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas 
é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos 
outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa diretamente no pa-
trimônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de uma coligada 
for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos 
de longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na coligada, a 
companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em 
obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por 
conta da coligada. e) Imobilizado. Demonstrado ao valor de custo deduzido de 
depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depre-
ciação desses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido 
na mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado 
(exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valo-
res residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim de cada exercício, 
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamen-
te. O item do imobilizado é baixado após a alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela dife-
rença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconheci-
dos no resultado. Os custos de empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, 
um período de tempo substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, 
são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para 
uso ou venda. Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, 
elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobiliza-
do. f) Instrumentos financeiros. A companhia classifica seus ativos financeiros 
sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e 
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de 
seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado: os ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo fi-
nanceiro é classificado nessa categoria se for adquirido, principalmente, para fins 
de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos 
circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são passivos e ativos financeiros não 
derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um 
mercado ativo. São registrados no ativo e passivo circulantes, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativo e passivo não circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis da companhia compreendem caixa e equivalentes de caixa, clientes, 
contas a receber, empréstimos bancários e fornecedores. g) Provisões.  Reco-
nhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de even-
tos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja a 
liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa 
das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada exercício, 
considerando os riscos e as incertezas relativas a obrigação. Quando se espera 
que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de 
uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e 
somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de 
forma confiável. h) Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferi-
dos. Correntes. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do exercício são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável 
excedente de R$ 240.000, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de 
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um perío-
do de cinco anos da data da declaração. Diferidos. O imposto de renda e a contri-
buição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% para o imposto de renda e 9% de contribuição social sobre as 
diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negativa. O imposto diferido é reco-
nhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ati-
vos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins 
de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera se-
rem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas 
leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. Nota: Em 31 de dezembro de 2017 a com-
panhia não possuía base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, 
correntes ou diferidos. i) Partes relacionadas. No decorrer de suas operações, 
direitos e obrigações são contraídas entre partes relacionadas, oriundas de opera-
ções mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de 
mútuos pactuados em condições normais de mercado para operações semelhan-
tes. j) Outros ativos e passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da companhia e seu 

custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação 
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulante. k) Apuração das receitas e despesas. As receitas e despesas são 
reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar os rendimentos, os 
encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais sobre os ativos e 
passivos ao valor de realização, quando aplicável. l) Demonstração dos fluxos 
de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 
4 - Caixa e equivalentes de caixa. Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são 
demonstrados a seguir:

2017 2016
Caixa 4.028 11.359
Bancos conta movimento 1.211 1.585
Aplicações financeiras 5.956 254

11.195 13.198
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira 
linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessi-
dades de capital de giro da Companhia.
5 - Clientes 2017 2016
Crediário 1.136 1.116
Duplicatas a receber 9.333 12.064
Contas a receber - serviços 597 515
Exportações diversas 1.372 1.370

12.438 15.065
A posição registrada em 31/12/2017 e 31/12/2016 corresponde às rubricas 
acima relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços. Em 
31/12/2017, após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para 
devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 – Inves-
timentos – ativos financeiros. Os investimentos demonstram a aquisição de 
ativos financeiros – ouro.

2017 2016
Ativo financeiro - Ouro 45.868 -

45.868 -
7 – Importações em Curso. Composição do saldo da rubrica “Importações e 
Curso”, conforme demonstrativo a seguir: 

2017 2016
Importações em andamento 16 470

16 470
8 – Adiantamentos a fornecedores. Adiantamentos concedidos a fornecedo-
res, conforme demonstrativo a seguir:

2017 2016
Adiantamento a despachantes aduaneiros 125 243
Adiantamento a fornecedores diversos 88 266

213 509
9 – Adiantamento a empregados. A composição da conta “Adiantamento a 
empregados” é descrita como segue:

2017 2016
Adiantamento a empregados diversos 475 712
Empréstimos a empregados - 107

475 819
10 – Estoques. Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras 
ou da produção.

2017 2016
Mercadorias p / revenda 63.279 72.797
Matéria prima e Insumos 151.628 97.632
Produtos acabados 73.725 129.412

288.632 299.841
11 – Impostos e Contribuições a Recuperar. Refere-se aos saldos de im-
postos e contribuições que poderão ser compensados em pagamentos corres-
pondentes a estes tributos. A composição dos valores a compensar de curto 
prazo está demonstrada a seguir:

2017 2016
ICMS a compensar / recuperar 22.725 25.570
COFINS a compensar / recuperar 789 676
PIS a compensar / recuperar 111 88
IRPJ a compensar / recuperar 1.641 4.146
CSLL a compensar / recuperar 415 1.771
Outros tributos a compensar / recuperar 582 7

26.263 32.258
12 – Contas a Receber. Contas a Receber de pessoas físicas e jurídicas não 
ligadas. 13 – Despesas Antecipadas. Os saldos apresentam os valores de 
aluguéis de imóveis antecipados aos locadores. 14 – Depósitos Judiciais. 
Saldo referente aos depósitos judiciais conforme composição a seguir:

2017 2016
Depósitos judiciais trabalhistas 1.496 2.320
Depósitos judiciais fiscais 1.645 1.645
Depósitos judiciais diversos 1.343 1.343
Deósitos Judiciais cíveis 42 42
Depósitos recursais - fiscais 93 93

4.619 5.443
15 – Participações societárias. Refere-se aos saldos correspondentes às parti-
cipações societárias em empresas controladas, conforme demonstrativo a seguir:

Saldo em 
31/12/2016

Participa-
ção %

Equivalência 
patrimonial

Saldo em 
31/12/2017

1 - HSJ Comercial S.A. 102.089 100,00 4.664 106.753
2 - Nelly Jóias e 
Curiosidades Ltda. 13.703 29,41 603 14.306
3 - HNW Comercial S/A 926 99,00 568 1.494

TOTAIS 116.718 5.835 122.553
16 – Outros investimentos. Esta rubrica apresenta os saldos de Incentivos 
fiscais diversos e imobilização avaliada pelo valor de custo. 17 – Imobilizado. O 
Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo apresentado a seguir:

Bem

Taxa de 
Deprecia-
ção Anual 

(%)
Saldo em 

31/12/2016
Adi-
ção

Bai-
xa

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2017

IMOBILIZADO
Custo
Terrenos - 12 - - - 12
Veículos - 323 - (19) - 304
Móveis e utensílios - 10.030 354 (187) - 10.197
Equipamentos de Informática    - 9.567 224 (394) - 9.397
Máquinas, equipamentos 
e ferramentas - 10.693 46 (250) - 10.489
Instalações diversas - 6.617 51 - - 6.668
Benfeitorias em Bens de 
Terceiros 1.052 60 - - 1.112
Outras Imobilizações - 1.819 109 - - 1.928

40.113 844 (850) - 40.107
Depreciação acumulada
Veículos 20 (293) - 19 (12) (286)
Móveis e utensílios 10 (7.170) - 112 (555) (7.613)

20 (8.215) - 287 (464) (8.392)
Máquinas, equipamentos 
e ferramentas 10 (9.115) - 137 (328) (9.306)
Instalações diversas 10 (6.293) - - (58) (6.351)
Benfeitorias em Bens de 
Terceiros - (588) - - (145) (733)
Outras Imobilizações - (465) - - - (465)

(32.139) - 555 (1.562) (33.146)
Custo líquido 7.974 844 (295) (1.562) 6.961
18 – Financiamentos Bancários. Empréstimo contraído no exterior para ca-
pital de giro, com vencimento dos juros nos meses de janeiro e julho, e do 
valor original em janeiro de 2020.

Descrição Composição da dívida
2017 2016

Valor original da dívida 21.700 -
Juros 298 -
Variação cambial 1.464 -

23.462 -
18 - Resumo do Financiamento bancário

Descrição 2017 2016
Passivo circulante - Juros semestrais atualizados 306 -
Passivo longo prazo - Empréstimo original atualizado 23.156 -

23.462 -

19 - Fornecedores. A composição dos valores de fornecedores e contas a 
pagar está apresentada a seguir:

2017 2016
Fornecedores mercadorias 12.304 14.795
Fornecedores concessionárias 10 49
Fornecedores consignação 500 659

12.814 15.503
20 – Parcelamentos das Leis 11.941/2009 e 13.496/2017. 20.1 – Representa 
161 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do 
Brasil – RFB, de acordo com o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, e 150 parcelas do 
parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil – RFB, de 
acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 2017, este ainda 
não consolidado pela RFB, e realizados conforme demonstrado a seguir:

PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONCEDIDO PELA R. F. B.
31/12/2017 31/12/2016

Descrição

Dívida 
VR. 

Nomi-
nal Multa Juros

Juros 
Selic Total

Dívida 
VR. 

Nomi-
nal Multa Juros

Juros 
Selic Total

Lei n° 
11.941/2009 5.274 1.582 5.652 10.426 22.934 6.046 1.814 6.479 10.502 24.841
Lei n° 
13.496/2017 1.841 - - - 1.841 - - - - -
Total 7.115 1.582 5.652 10.426 24.775 6.046 1.814 6.479 10.502 24.841

CONTABILIZAÇÃO
31/12/2017 31/12/2016

Descrição
Curto 
Prazo

Longo  
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo  
Prazo Total

Lei n° 11.941/2099 3.356 19.578 22.934 3.171 21.670 24.841
Lei n° 13.496/2017 1.841 - 1.841 - - -
Total 5.197 19.578 24,775 3.171 21.670 24.841
21 – Débitos com empresas ligadas. O saldo reflete as obrigações da em-
presa junto as suas coligadas, correspondendo a transações realizadas entre 
as partes, exceto mútuos, conforme demonstrado a seguir:

2017 2016
Aluguéis a pagar - Participações Industriais TEC 2.088 3.202
Contas a Pagar - PHS Rio Viagens 253 -
Contas a Pagar - Editora e Publicidade Rivoli 17 -

2.358 3.202
22 – Adiantamento de clientes. A composição dos valores da conta “Adian-
tamento de clientes” está apresentada a seguir:

2017 2016
Certificado de clientes 12 12
Sinal reserva 42 77
Adiantamento de clientes - Pessoas jurídicas 620 2.172

674 2.261
23 – Obrigações trabalhistas. Obrigações trabalhistas, conforme demons-
trativo a seguir:

2017 2016
FGTS a recolher 318 403
INSS a recolher 1.423 1.790
Provisões de férias e encargos 6.169 7.372

7.910 9.565
24 – Impostos e contribuições. Impostos e contribuições a recolher, confor-
me demonstrativo a seguir:

2017 2016
ICMS a recolher 633 1.130
IPI a recolher 759 940
Cofins a recolher 1.400 678
PIS a recolher 291 147
ISS a recolher 21 22
Impostos e contribuições retidos de terceiros 565 1.675
IRPJ e CSLL a recolher 612 -

4.281 4.592
25 – Débitos com empresas ligadas – Passivo Não circulante. O saldo das 
obrigações da empresa com suas coligadas e controladas, corresponde aos 
mútuos  contraídos com as mesmas, composto conforme demonstrado a seguir:

2017 2016
Mútuos - HSJ Comercial 48.348 20.800
Mútuos - Editora Rivoli 29.529 29.534
Mútuos - Nelly Jóias 9.878 -
Mútuos - Partcipações TEC 15.267 15.267
Mútuos - JR Comércio 13.745 13.745

116.767 79.346
26 – Alugueis e caução. Composição do saldo da conta “Alugueis e caução” de 
locação de imóveis pela empresa, com contrato encerrado neste exercício. 27 – Pro-
visões para contingências fiscais. O saldo reflete a provisão para um processo 
junto a RFB. Fatos relevantes. H. Stern Comércio e Indústria S.A. é parte em ações 
judiciais relacionadas a litígios tributários, cujo objeto de contestação é sua legalida-
de ou a sua constitucionalidade. A administração da empresa acredita que as pro-
visões para contingências constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas 
com processos judiciais, não obstante as boas chances de êxito a médio e a longo 
prazo, de acordo com a opinião de seus assessores jurídicos. A contingência fiscal 
supracitada foi constituída com base nos valores corrigidos dos Autos de Infração 
emitidos no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB. Os Autos de Infração supra-
citados estão em poder do Departamento Jurídico da companhia. 28 – Reservas de 
capital. 28.1 – Capital social. O capital social da empresa soma o montante de R$ 
226.223 e está representado por 37.312.490 (trinta e sete milhões trezentos e doze 
mil e quatrocentos e noventa) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 28.2 
– Reserva de Capital. O saldo desta rubrica demonstra os adiantamentos p/ futuro 
aumento do capital social, realizados pela acionista Editora e Publicidade Rivoli S/A. 
29 – Destinação do Resultado do exercício e constituição de Reservas. A com-
panhia apresentou prejuízo contábil ao final do exercício, e destinará o resultado para 
redução das Reservas de Lucros, não constituindo nenhuma reserva neste exercício. 

ATIVO Notas 2017 2016
Ativo circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 11.195 13.198
  Clientes 5 12.438 15.065
  Investimentos 6 45.868 -
  Importações em curso 7 16 470
  Adiantamento a fornecedores 8 213 509
  Adiantamento a empregados 9 475 819
  Estoques de mercadorias 10 288.632 299.841
  Impostos a recuperar 11 26.263 32.258
  Contas a receber 12 719 379
  Despesas antecipadas 13 - 31
Total do ativo circulante 385.819 362.570
Ativo não circulante
  Realizável a longo prazo
    Depósitos judiciais 14 4.619 5.443
  Investimentos
    Participações societárias 15 122.553 116.718
    Outros investimentos 16 20 20
  Imobilizado
    Imobilizações 17 6.961 7.974
Total do ativo não circulante 134.153 130.155
Total do ativo 519.972 492.725

PASSIVO Notas 2017 2016
Passivo circulante
  Financiamentos bancários 18 306 -
  Fornecedores 19 12.814 15.503
  Parcelamentos - Fiscais Federais 20 5.197 3.171
Débitos com empresas ligadas 21 2.358 3.202
Adiantamento de clientes 22 674 2.261
Obrigações trabalhistas 23 7.910 9.565
Impostos e contribuições 24 4.281 4.592
Total do passivo circulante 33.540 38.294
Passivo não circulante
Financiamentos bancários 18 23.156 -
Parcelamentos - Fiscais Federais 20 19.578 21.670
Débitos com empresas ligadas 25 116.767 79.346
Aluguéis e caução 26 - 18
Provisões para contingências fiscais 27 15.846 15.846
Total do passivo não circulante 175.347 116.880
Patrimônio líquido
Capital social 28.1 226.223 226.223
Reserva de capital 28.2 16.200 -
Reserva legal 29 12.467 12.467
Reserva de lucros 29 56.195 98.861
Total do patrimônio líquido 311.085 337.551
Total do passivo e do patrimônio líquido 519.972 492.725

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em 

milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2017 2016

Receita líquida de vendas 30 208.919 278.510
Custo das mercadorias vendidas (117.073) (124.029)
Resultado operacional bruto 91.846 154.481
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 31.1 (55.974) (73.558)
Despesas com pessoal e encargos 31.2 (87.540) (84.304)
Despesas de vendas 31.3 (9.522) (7.269)
Despesas tributárias 31.4 (1.776) (4.144)
Provisão de férias e encargos 31.5 1.203 (763)
Depreciações e amortizações 31.6 (1.562) (1.771)
Outras despesas operacionais 31.7 (551) (598)
Outras receitas operacionais 32 17.080 815
Equivalência patrimonial 33 5.835 10.395
Total das receitas (despesas) operacionais (132.807) (161.197)
Resultado antes do resultado financeiro (40.961) (6.716)
Encargos Financeiros Líquidos 34 (4.410) (20.679)
Resultado operacional líquido (45.371) (27.395)
Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Resultado Líquido do Exercício (45.371) (27.395)

As notas explicativas da Companhia são parte integrante das 
demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em 

milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2017 2016

Resultado do Exercício (45.371) (27.395)
Ajustes para conciliar o resultado das disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais
Ajustes de exercícios anteriores 2.705 -
Depreciação e amortização 1.562 1.771
Juros s/ empréstimos de pessoas ligadas 6 4.981
Ganhos na baixa de imobilizado (307) (269)
Baixa de ativo por descarte 24 (17)
Juros Incidentes s/ parcelamentos Tributários 1.375 11.732
Juros e Variação cambial s/ financiamentos 2.054 -
Resultado de equivalência patrimonial (5.835) (10.395)
Caixa proveniente das operações (43.787) (19.592)
Variação nos ativos operacionais 21.439 (32.419)
Clientes e contas a receber 2.629 (11.484)
Créditos c/ empresas ligadas - (9.512)
Estoques de mercadorias 11.208 (9.134)
Impostos a recuperar 5.996 (4.416)
Adiantamentos diversos 522 471
Depósitos judiciais 824 1.134
Importações em curso 454 255
Despesas antecipadas 31 (31)
Outras contas a receber (225) 298
Variação nos passivos operacionais (7.104) 24.840
Fornecedores (2.689) 11.895
Débitos c/ empresas ligadas (844) 7.710
Encargos e obrigações trabalhistas (1.655) 1.071
Impostos e contribuições (311) 1.929
Adiantamentos de clientes (1.587) 2.235
Aluguéis - caução (18) -
Total da variação dos ativos e passivos operacionais 14.335 (7.579)
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais (29.452) (27.171)
Atividades de investimento
Aquisições de imobilizado (839) (1.907)
Vendas de imobilizado 574 934
Aquisição / Resgates de ativos financeiros (45.868) -
Dividendos recebidos - 4.063
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento (46.133) 3.090
Atividades de financiamento
Empréstimos obtidos - pessoas ligadas 37.426 26.244
Empréstimos liquidados - pessoas ligadas (11) (9.481)
Adtº P/ aumento de capital 16.200 -
Financiamentos bancários obtidos 21.700 -
Pagtº de financiamentos bancários (292) -
Adesão a novo parcelamento tributário 1.841 -
Pagamentos de parcelamento tributário (3.282) (3.060)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
de financiamento 73.582 13.703
Variação líquida do caixa (2.003) (10.378)
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades no início do exercício 13.198 23.576
Disponibilidades no fim do exercício 11.195 13.198
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (2.003) (10.378)

As notas explicativas da Companhia são parte integrante das 
demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição Capital Reserva de capital Reserva legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 226.223 - 12.467 126.256 - 364.946
Resultado do Exercício - - - - (27.395) (27.395)
Reservas de Lucros - - - (27.395) 27.395 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 226.223 - 12.467 98.861 - 337.551
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC - 16.200 - - - 16.200
Ajustes de exercícios anteriores - - - 2.705 - 2.705
Resultado do Exercício - - - (45.371) - (45.371)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 226.223 16.200 12.467 56.195 - 311.085

As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras
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H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92 - NIRE 3330001395-4

30 - Receita líquida 2017 2016
Receita bruta de vendas e serviços 424.777 563.969
(-) Devoluções descontos e outros (186.668) (250.324)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (29.190) (35.135)

208.919 278.510
31 - Despesas por natureza
31.1 - Despesas administrativas 2017 2016
Prediais (38.050) (51.105)
Segurança patrimonial (18) (775)
Seguros (90) (173)
Prestação de serviços (4.700) (3.979)
Informática (2.616) (1.989)
Veículos (292) (298)
Comunicação (2.096) (2.960)
Viagens (1.507) (2.032)
Fretes e logística (1.737) (2.362)
Importações (262) (424)
Registro de marcas (335) (679)
Gerais (4.271) (6.782)

(55.974) (73.558)
31.2 - Pessoal e encargos 2017 2016
Remuneração dos administradores (1.777) (1.185)
Proventos (62.163) (57.899)
Encargos trabalhistas (16.566) (16.569)
Transporte de empregados (946) (1.090)
PAT (1.850) (2.163)
Benefícios médicos e sociais (3.860) (4.557)
Seguro de vida (42) (51)
Treinamentos e cursos (58) (344)
Outras despesas com pessoal (278) (446)

(87.540) (84.304)

31.3 - Despesas c/ vendas 2017 2016
Propaganda e publicidade (3.467) (5.550)
Exportações (250) (195)
Comissões (5.081) (743)
Diversas com vendas (516) (742)
Títulos incobráveis (208) (39)

(9.522) (7.269)
31.4 - Despesas Tributárias 2017 2016
IPTU - (1.110)
IPVA - (3)
ICMS 1.242 (334)
IPI (446) (1.411)
PIS (275) (8)
COFINS (1.280) (40)
IOF - (622)
Contribuição sindical patronal (118) (89)
Multas (587) (113)
Taxas e impostos diversos (312) (414)

(1.776) (4.144)
31.5 - Provisão para férias e encargos 2017 2016
Provisão para férias 894 (503)
FGTS sobre férias 71 (39)
INSS sobre férias 238 (221)

1.203 (763)
31.6 - Depreciações e amortizações 2017 2016
Depreciações e Amortizações (1.562) (1.771)

(1.562) (1.771)
31.7 - Outras Despesas 2017 2016
Perdas Diversas (527) (581)
Baixa de Bens (24) (17)

(551) (598)

32 – Outras Receitas Operacionais 2017 2016
Despesas reavidas 318 439
Aluguéis de ativos 7 64
Indenizações de seguros 5 10
Outras receitas eventuais 16.443 33
Venda de bens do ativo permanente 307 269

17.080 815
33 – Equivalência Patrimonial. O saldo de R$ 5.835 mil, está demonstrado 
de forma analítica no quadro demonstrativo da nota 15.
34 – Resultado Financeiro
34.1 - Receitas financeiras 2017 2016
Juros ativos 178 83
Variações cambiais ativas 1.651 817
Receitas de aplicações financeiras 94 302
Descontos obtidos 12 27
Variações monetárias ativas 516 32
Juros Auferidos em Operações de Mútuo - 71
Outras receitas financeiras - 3

2.451 1.335
34.2 - Despesas financeiras
Juros passivos (2.658) (16.737)
Variações cambiais passivas (3.078) (2.081)
Despesas bancárias (33) (55)
IOF (14) -
Variações monetárias (8) (5)
Despesas com cartão de crédito (907) (1.508)
Descontos concedidos (126) (346)
Aluguel de terminal de cartão de crédito (33) (27)
Outras despesas financeiras (4) (1.255)

(6.861) (22.014)
Resultado financeiro líquido (4.410) (20.679)

Roberto Stern - Diretor Presidente Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6

EDITORA E PUBLICIDADE RIVOLI S.A.
CNPJ Nº 33.167.008/0001-04

BALANÇOS PATRIMONIAIS
ATIVO Notas 2017 2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.103 712
Impostos e contribuições a recuperar 5 11 33
Créditos c/ pessoas ligadas 6 311 980
Dividendos a receber 7 1.500 937
Total do ativo circulante 2.925 2.662
Ativo não circulante
Realizável a LP
Créditos c/ pessoas ligadas 8 29.630 38.835
Investimentos
Participações societárias 9 509.483 510.408
Outros investimentos 2 2
Imobilizado
Imobilizações 10 4 4
Total do ativo não circulante 539.119 549.249
Total do ativo 542.044 551.911
PASSIVO Notas 2017 2016
Passivo circulante
Fornecedores 11 29 322
Obrigações fiscais 12 76 119
Obrigações trabalhistas 13 42 27
Débitos C/ pessoas ligadas 14 164 -
Dividendos a pagar 15 1.027 3.849
Total do passivo circulante 1.338 4.317
Patrimônio líquido
Capital social 16 290.100 290.100
Reserva legal 17 16.856 16.856
Reservas de lucros 17 178.857 185.745
Reserva de reavaliação 17 54.893 54.893
Total do patrimônio líquido 540.706 547.594
Total do passivo e do patrimônio líquido 542.044 551.911

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Nota 2017 2016

Receita líquida de vendas 18 951 1.281
Lucro bruto 951 1.281
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 19.1 (160) (190)
Despesas c/ pessoal e encargos 19.2 (383) (309)
Despesas tributárias 19.3 (116) (121)
Perdas de capital - baixa de investimentos 19.4 - (66)
Equivalência patrimonial 19.5 (7.445) 39.443
Outras receitas operacionais 19.6 - 6
Total das despesas operacionais (8.104) 38.763
Resultado antes do resultado financeiro (7.153) 40.044
Resultado financeiro líquido 20 545 388
Lucro antes do IR e contribuição social (6.608) 40.432
Imposto de Renda (201) (185)
Contribuição social (79) (76)
Lucro do exercício (6.888) 40.171
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL 

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reserva 
de Lucros

Reserva de 
Reavaliação Total

Saldo 31/12/2015 290.100 14.848 155.582 54.893 515.423
Distribuição de dividendos - - (8.000) - (8.000)
Constituição da reserva legal - 2.008 (2.008) - -
Resultado do exercício - - 40.171 - 40.171
Saldo 31/12/2016 290.100 16.856 185.745 54.893 547.594
Resultado do exercício - - (6.888) - (6.888)
Saldo 31/12/2017 290.100 16.856 178.857 54.893 540.706

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - D F C 
2017 2016

Lucro do Exercício (6.888) 40.171
Ajustes para conciliar o resultado com as 
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Perdas de capital - baixa de Investimento - 66
Juros incidentes S/ Empréstimos recebidos (521) -
Equivalência Patrimonial 7.445 (39.443)
Caixa Proveniente das Operações 36 794
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Créditos c/ pessoas ligadas 668 4.790
Impostos e contribuições a recuperar 23 (13)
Dividendos a receber (60) -
Fornecedores (293) (131)
Obrigações fiscais (43) (35)
Obrigações trabalhistas 15 8
Débitos C/ pessoas ligadas 164 (1.047)
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais 474 3.572
Caixa líquido Proveniente das Atividades Operacionais 510 4.366
Atividades de Investimento
Aquisição de Ações e Quotas - Investidas - (3)
Adtº p/ aumento de Capital Social (28.520) -
Empréstimos a Pessoas Ligadas 9.726 (25.185)
Recebimento de Dividendos 21.497 23.392
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento 2.703 (1.796)
Atividades de Financiamento
Pagamento de Dividendos (2.822) (12.150)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento (2.822) (12.150)
Variação Líquida do Caixa 391 (9.580)
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 712 10.292
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.103 712
Variação Líquida do Exercício 391 (9.580)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
1 - Contexto operacional. Editora e Publicidade Rivoli S.A. (“Cia.”), é uma S.A. de 
capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem como atividade prin-
cipal a prestação de serviços de publicidade e propaganda e participação em ou-
tras sociedades. A Cia. possui participação societária nas seguintes sociedades: 
 H. Stern Comércio e Indústria S.A. (HSCI) – Controlada direta – tem por objeto 
social a produção e comercialização de Artigos de joalheria, relógios e presentes; 
 Restaurante RB7 Ltda (RB7) – Controlada direta – tem por objeto social o ramo 
de restaurantes;  Nelly Jóias e Curiosidades Ltda (Nelly) – Controlada direta – 
tem por objeto social o comércio varejista de Artigos de joalheria e Artigos para 
presentes;  Participações Industriais TEC Ltda (TEC) – Controlada direta – tem 
por objeto social a administração, compra e venda de imóveis próprios, avaliação 
e incorporação de imóveis e participação em outras sociedades;  PHS Rio Via-
gens e Turismo Ltda (PHS) – Controlada direta – tem por objeto social o agencia-
mento de viagens e turismo;  JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda (JR) – 
Controlada direta – tem por objeto social tem por objeto social a produção e comer-
cialização de Artigos de joalheria e relógios;  Jóias Brasilis Export-Import Ltda 
(JB) – Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de Artigos de 
joalheria;  HNW Comercial S.A. (HNW) – Controlada em conjunto – tem por 
objeto social o comércio varejista de Artigos de joalheria. 2 - Base de preparação 
e apresentação das demonstrações contábeis. a) Declaração de conformi-
dade. As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31/12/17 e 
2016 foram preparadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, ob-
servando as diretrizes emanadas pela legislação societária (“Lei 6.404/76”) que 
incluem os novos dispositivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, 
estando em conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A administração 
da Cia. autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contábeis em 
29/04/18. b) Bases de mensuração. As demonstrações financeiras foram prepa-
radas com base no custo histórico. c) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção. Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a 
moeda funcional da Cia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
(R$) foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. 3 - Principais políticas contábeis aplicadas. As políticas contábeis 
descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de 
caixa. Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas 
dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para res-
gate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança 
de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos 
rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor de 
mercado. b) Clientes. As contas a receber de clientes são registradas e mantidas 
pelo valor nominal dos títulos decorrentes das prestações de serviços, acrescidos 
de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é constituída com base em análise individual dos valores a receber e em 
montantes considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir 
prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados 
em virtude da recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na 
situação financeira de clientes. c) Investimentos. Os investimentos em coligadas 
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente 
reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu valor contábil será aumentado ou 
diminuído pelo reconhecimento da participação da Cia. nas variações patrimo-
niais das investidas geradas após a aquisição. A participação da Cia. nos lucros ou 
prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exer-
cício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de for-
ma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da Cia. nas 
perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, 
incluindo quaisquer ativos de LP que, na essência constituam parte do investimen-
to na coligada, a Cia. não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incor-
rido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamen-
tos por conta da coligada. d) Imobilizado. Demonstrado ao valor de custo deduzi-
do de depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A 
depreciação desses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pre-
tendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhe-
cida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que 
o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente 
baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada 
exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. O item do imobilizado é baixado após a alienação ou quando não 
há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer 
ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados 
pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e 
reconhecidos no resultado. Os custos atribuídos diretamente à aquisição, constru-
ção ou produção de ativos qualificáveis, exceto empréstimos, os quais levam, 
necessariamente, um período de tempo substancial para ficar prontos para uso ou 
venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que 
estejam prontos para uso ou venda. Os custos de empréstimos, quando incorri-
dos, são reconhecidos como despesas. Quando parte de um item de imobilizado 
tem diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componen-
tes principais) de imobilizado. e) Instrumentos financeiros. A Cia. classifica seus 
ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finali-
dade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determi-
na a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.  Ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado: os ativos financeiros mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para 
negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se for adquirido, 
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são 
classificados como ativos circulantes.  Empréstimos e recebíveis: são ativos 
e passivos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis 
que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo e passivo 
circulantes, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a 
data de emissão do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não 
circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Cia. compreendem caixa e equiva-

lentes de caixa, contas a receber, créditos c/ empresas ligadas e fornecedores. f) 
Provisões. Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) re-
sultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é 
a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim 
de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas a obrigação. 
Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para 
a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reco-
nhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser 
mensurado de forma confiável. No exercício de 2017 a Cia. não constituiu provi-
sões. g) Tributação. – IR pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro 
líquido. O IR pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido foram 
apurados de acordo com a sistemática denominada “Lucro Presumido”, estabele-
cida pela Lei 9249/95 e alterações posteriores, sendo que, o IR foi calculado sobre 
a presunção de 32% da receita bruta pela alíquota de 15%, acrescido do adicional 
de 10% para os lucros que excederam a R$ 60 mil em cada período trimestral, en-
quanto que a contribuição social foi calculada sobre a presunção de 32% pela alí-
quota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência. – Impostos sobre recei-
tas de serviços. As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e 
contribuições, pelas suas respectivas alíquotas básicas: • Programa de Integração 
Social (PIS), alíquota de 0,65%; • COFINS (COFINS), alíquota de 3,00%; • Impos-
to Sobre Serviços (ISS), alíquota de 3,00%. h) Partes relacionadas. No decorrer 
de suas operações, direitos e obrigações são contraídas entre partes relacionadas, 
oriundas de operações mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e 
operações de mútuos pactuados em condições normais de mercado para opera-
ções semelhantes. i) Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no ba-
lanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gera-
dos em favor da sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realiza-
ção ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demons-
trados como não circulante. j) Apuração das receitas e despesas. As receitas 
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar 
os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas ofi-
ciais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável. k) De-
monstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi prepa-
rada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa. Os saldos de caixa 
e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

2017 2016
Caixa 1 113
Bancos conta movimento 12 451
Aplicações financeiras 1.090 148

1.103 712
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira 
linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessida-
des de capital de giro da Cia. 5 – Impostos e contribuições a recuperar. Os 
saldos registrados em 31/12/17 e 2016 correspondem ao IRRF retido dos rendi-
mentos de aplicações financeiras, a serem deduzidos no recolhimento do IRPJ 
do 4º trimestre dos respectivos anos. 6 – Créditos c/ empresas ligadas. Refe-
re-se aos direitos da Cia. junto às suas controladas/coligadas, correspondentes 
às transações realizadas entre as partes, conforme demonstrado a seguir:

2017 2016
H Stern 17 -
HSJ Comercial 294 974
Acionistas pessoas físicas - 6

311 980
7 – Dividendos a Receber. O saldo a receber junto a investida Nelly Jóias e 
Curiosidades Ltda foi convertido em aumento do Capital Social com a emissão 
de quotas em março/17.

2017 2016
Nelly Jóias e Curiosidades - 937
Participações TEC 1.500 -

1.500 937
8 – Créditos com empresas ligadas – realizável a LP. O saldo referente aos 
direitos da empresa junto às suas coligadas/controladas, corresponde as tran-
sações de mútuos realizadas entre as partes, classificadas no ativo não circu-
lante, conforme demonstrado a seguir:

2017 2016
H. Stern 29.530 29.534
Nelly Joias - 9.201
HNW Comercial 100 100

29.630 38.835
9 – Participações societárias. Refere-se aos saldos correspondentes às par-
ticipações societárias da Cia., nas empresas investidas:

1 - H Stern Comér-

Saldo 
em 

31/12/16

Partici-
pação 

%

Equiva-
lência 
patri-

monial

Au-
mento 

do 
Capital 
Social

Adtº p/ 
aumen-

to do 
Capital 
Social

Distri-
buição 
de Divi-
dendos

Saldo 
em 

31/12/17
cio e Indústria S.A. 337.542 99,99 (47.416) - 16.200 - 306.326
2 - Participações 
Industriais Tec S.A. 110.212 99,64 22.532 - - (15.000) 117.744
3 - Nelly Jóias e 
Curiosidades Ltda. 13.703 70,59 1.449 9.700 - - 24.852
4 - PHS Rio Viagens 
e Turismo Ltda. 697 97,50 107 - - - 804
5 - Restaurante 
RB7 Ltda. 435 99,99 - - 720 - 1.155
6 - JR Comércio 
de Artefatos Metá-
licos Ltda. 43.235 90,00 13.824 - - (7.000) 50.059
7 - Jóias Brasilis Ex-
port - Import. Ltda. 4.582 94,87 2.059 - 1.900 - 8.541
8 - HNW Comercial 
S/A 2 1,00 - - - - 2
TOTAIS 510.408 (7.445) 9.700 18.820 (22.000) 509.483
10 – Imobilizações. O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstra-

tivo a seguir:

Bem

Taxa de De-
preciação 
Anual (%)

Saldo em 
31/12/2016 Adição Baixa

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2017

IMOBILIZADO
Custo
Móveis e utensílios - 13 - - - 13

13 - - - 13
Depreciação 
acumulada
Móveis e utensílios 10 (9) - - - (9)

(9) - - - (9)
Custo líquido 4 - - - 4
11 – Fornecedores. Os saldos apresentados em 31/12/17 e 2016 correspon-
dem aos fornecedores com vencimento até o final do exercício de 2018. 
12 – Obrigações fiscais. Obrigações fiscais conforme demonstrativo a seguir:

2017 2016
COFINS 7 9
PIS 2 2
ISS 7 9
Impostos retidos de terceiros 8 11
IRPJ a recolher 37 57
CSLL a recolher 15 31

76 119
13 – Obrigações trabalhistas. Obrigações trabalhistas conforme demonstra-
tivo a seguir: 2017 2016
FGTS a recolher 1 2
INSS a recolher 5 6
Provisão p/ férias e encargos sociais 36 19

42 27
14 – Débitos com empresas ligadas. A composição dos valores da conta 
“Débitos com empresas ligadas” está apresentada a seguir:

2017 2016
HSJ Comercial 164 -

164 -
15 – Dividendos a Pagar. A posição registrada em 31/12/17 e 2016 demonstra o 
saldo de dividendos a pagar. 16 – Capital social. O capital social da Cia. correspon-
de ao montante de R$ 290.100 e está representado por 34.011.110  ações ON sem 
valor nominal. 17 - Reservas. Não foi constituída a Reserva Legal em razão do Pre-
juízo Líquido do Exercício em 31/12/17. Reservas conforme demonstrativo a seguir:

2017 2016
Reserva legal 16.856 16.856
Reserva de lucros 178.857 185.745
Reserva de Reavaliação (TEC) 54.893 54.893

250.606 257.494
18 – Receita Líquida. A receita do exercício foi em sua totalidade de comissões 
sobre publicidade. 2017 2016
Receita bruta de serviços 1.019 1.372
(-) Impostos incidentes sobre as receitas (68) (91)

951 1.281
19 - Despesas por natureza
19.1 - Despesas administrativas 2017 2016
Prediais (107) (103)
Segurança patrimonial (1) (3)
Prestação de serviços (24) (22)
Despesas com Associações (13) (14)
Publicações Diversas (15) (48)

(160) (190)
19.2 - Pessoal e encargos 2017 2016
Remuneração dos administradores (22) (21)
Proventos (257) (190)
Encargos (72) (70)
Benefícios (15) (22)
Provisões p/férias Encargos (17) (6)

(383) (309)
19.3 - Tributárias 2017 2016
IPTU - (2)
Taxas e impostos diversos - (21)
Multas (15) (7)
Contribuição Sindical Patronal (101) (91)

(116) (121)
19.4 - Perdas de Capital 2017 2016
Baixa de Bens - (66)

- (66)
19.5 - Equivalência patrimonial 2017 2016
Ajuste da equivalencia patrimonial (7.445) 39.443

(7.445) 39.443
19.6 - Outras receitas operacionais 2017 2016
Vr. Venda das ações - Participações TEC - 6

- 6
20 - Resultado Financeiro Líquido
20.1 - Receitas financeiras 2017 2016
Juros Ativos 6 -
Receitas de aplicações financeiras 28 396
Variações monetárias ativas 1 2
Receitas de juros s/ mútuos recebidos 514 -

549 398
20.2 - Despesas financeiras
Juros passivos (2) (3)
IOF (1) (6)
Despesas Bancárias (1) (1)

(4) (10)
Resultado financeiro líquido 545 388

Roberto Stern - Diretor Presidente
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
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ENEL GREEN POWER  
BOA VISTA EÓLICA S.A.
CNPJ/ME: 21.996.671/0001-24

NIRE: 33.3.0031560-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 
13h15, na sede social da Enel Green Power Boa Vista Eólica S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 
01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, por estar presente os acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta 
Bonomi, Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital social, no montante de R$62.000.000,00 
(sessenta e dois milhões de reais), com a consequente alteração do 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: 
Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias objeto da 
ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao 
único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital social da 
Companhia, no montante de R$62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de 
reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, 
passando o capital social de R$104.890.000,00 (cento e quatro milhões, 
oitocentos e noventa mil reais)  para R$ 42.890.000,00 (quarenta e dois 
milhões, oitocentos e noventa mil reais), mediante o cancelamento de 
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações de emissão da Companhia 
de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel 
Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das ações 
à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, 
até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do 
Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O 
capital social é de R$ 42.890.000,00 (quarenta e dois milhões, oitocentos 
e noventa mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado 
por 42.890.000 (quarenta e dois milhões, oitocentos e noventa mil) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 
08 de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria 
Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionista Presente: Enel Brasil 
S.A., Roberta Bonomi - Procuradora, Enel Green Power Desenvolvimento 
Ltda., Roberta Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER  
TACAICÓ EÓLICA S.A.
CNPJ/ME: 14.411.251/0001-73

NIRE: 33.3.0029981-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 12h50, 
na sede social da Enel Green Power Tacaicó Eólica S.A. (“Companhia”), lo-
calizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Aqwa Corporate, 
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do 
artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estar presen-
te a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi; Secretária: Maria Eduarda Fischer 
Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social, no 
montante de R$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), com a conse-
quente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. 
Deliberações: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das maté-
rias objeto da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: 5.1. 
Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital 
social da Companhia, no montante de R$36.000.000,00 (trinta e seis mi-
lhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 
6.404/76, passando o capital social de R$86.034.360,00 (oitenta e seis mi-
lhões, trinta e quatro mil, trezentos e sessenta reais) para R$50.034.360,00 
(cinquenta milhões, trinta e quatro mil, trezentos e sessenta reais), median-
te o cancelamento de 36.000.000 (trinta e seis milhões) de ações de emis-
são da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora 
legal da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor 
das ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias 
parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º 
do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O 
capital social é de $50.034.360,00 (cinquenta milhões, trinta e quatro mil, 
trezentos e sessenta reais), totalmente subscrito e integralizado, represen-
tado por 50.034.360 (cinquenta milhões, trinta e quatro mil, trezentos e ses-
senta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Ja-
neiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente; Ma-
ria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionista Presente: Enel Brasil 
S.A., Roberta Bonomi - Procuradora; Enel Green Power Desenvolvimento 
Ltda., Roberta Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER
PEDRA DO GERÔNIMO EÓLICA S.A.

CNPJ/ME: 14.422.483/0001-27
NIRE: 33.3.0029991-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 
14h10min, na sede social da Enel Green Power Pedra do Gerônimo Eólica 
S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297. 2. Convocação e 
Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi; 
e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a redução do capital social, no montante de R$65.000.000,00 
(sessenta e cinco milhões de reais), com a consequente alteração do caput 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada 
a Assembleia, após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, 
as acionistas da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições: 5.1. 
Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital 
social da Companhia, no montante de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco 
milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 
6.404/76, passando o capital social de R$ 184.319.527,57 (cento e oitenta 
e quatro milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais 
e cinquenta e sete centavos) para R$ 119.319.527,57 (cento e dezenove 
milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta 
e sete centavos), mediante o cancelamento de 65.000.000 (sessenta e cinco 
milhões) de ações de emissão da Companhia de titularidade da acionista 
Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green Power Brasil Participações 
Ltda. A restituição do valor das ações à acionista Enel Brasil S.A. será 
efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em razão da 
deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$ 119.319.527,57 (cento 
e dezenove milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e sete 
reais e cinquenta e sete centavos), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 119.319.527 (cento e dezenove milhões, trezentas e 
dezenove mil, quinhentas e vinte e sete) ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada 
e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi 
por todos assinada. Mesa: Roberta Bonomi – Presidente; e Maria Eduarda 
Fischer Alcure – Secretária. Acionistas presentes: Enel Brasil S.A., por 
sua procuradora Roberta Bonomi, e Enel Green Power Desenvolvimento 
Ltda., por sua diretora-presidente Roberta Bonomi. Rio de Janeiro, 08 de 
novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda 
Fischer Alcure - Secretária. Acionistas Presentes: Enel Brasil S.A., Roberta 
Bonomi - Procuradora, Enel Green Power Desenvolvimento Ltda., Roberta 
Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER  
PRIMAVERA EÓLICA S.A.

CNPJ/ME: 12.851.871/0001-06
NIRE: 33.3.0029601-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 9h55, 
na sede social da Enel Green Power Primavera Eólica S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-
297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: 
Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social, no montante de R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões 
de reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após 
exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, 
por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, 
foi aprovada a redução do capital social da Companhia, no montante de 
R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), por julgá-lo excessivo, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de 
R$143.674.900,00 (cento e quarenta e três milhões, seiscentos e setenta 
e quatro mil e novecentos reais) para R$ 95.674.900,00 (noventa e cinco 
milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos reais), mediante o 
cancelamento de 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de ações de emissão 
da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal 
da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das 
ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, 
até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social 
é de R$ 95.674.900,00 (noventa e cinco milhões, seiscentos e setenta 
e quatro mil e novecentos reais), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 95.674.900 (noventa e cinco milhões, seiscentas e setenta 
e quatro mil e novecentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, 
da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi 
- Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionista 
Presente: Enel Brasil S.A., Roberta Bonomi - Procuradora, Enel Green 
Power Desenvolvimento Ltda., Roberta Bonomi  - Diretora-Presidente.

ISAMU IKEDA ENERGIA S.A.
CNPJ/ME: 04.158.565/0001-52

NIRE: 33.3.0028016-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 
12h50, na sede social da Isamu Ikeda Energia S.A. (“Companhia”), localiza-
da na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Aqwa Corporate, Santo 
Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 
124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estar presente 
a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. 
Mesa: Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: Maria Eduarda Fischer Al-
cure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social, no 
montante de R$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), com a con-
sequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após exame e discussão 
das matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de 
votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, foi aprovada a redução 
do capital social da Companhia, no montante de R$29.000.000,00 (vinte e 
nove milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da 
Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$45.474.475,77 (quarenta e 
cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta 
e cinco reais e setenta e sete centavos) para R$16.474.475,77 (dezesseis 
milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco 
reais e setenta e sete centavos), mediante o cancelamento de 29.000.000 
(vinte e nove milhões) de ações de emissão da Companhia de titularidade 
da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green Power Brasil 
Participações Ltda. A restituição do valor das ações à acionista Enel Brasil 
S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em 
razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$16.474.475,77 
(dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 
setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), totalmente subscrito e in-
tegralizado, representado por 16.474.475 (dezesseis milhões, quatrocentas 
e setenta e quatro mil, quatrocentas e setenta e cinco) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida 
e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 08 de novembro 
de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Acionistas Presente: Enel Brasil S.A., Roberta Bo-
nomi - Procuradora, Enel Green Power Desenvolvimento Ltda., Roberta 
Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER  
ESPERANÇA EÓLICA S.A. 
CNPJ/MF nº 19.011.517/0001-04

NIRE nº 33.3.0030926-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 12h50, 
na sede social da Enel Green Power Esperança Eólica S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Aqwa Corporate, 
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos 
termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por 
estar presente a acionista representando a totalidade do capital social 
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: Maria 
Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social, no montante de R$30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após 
exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, 
por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, 
foi aprovada a redução do capital social da Companhia, no montante de 
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), por julgá-lo excessivo, nos 
termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de 
R$129.418.174,46 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e dezoito 
mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para 
R$99.418.174,46 (noventa e nove milhões, quatrocentos e dezoito mil, 
cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), mediante 
o cancelamento de 30.000.000 (trinta milhões) de ações de emissão da 
Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal 
da Enel Green Power Brasil Participações Ltda.. A restituição do valor 
das ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias 
parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º 
do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O 
capital social é de R$99.418.174,46 (noventa e nove milhões, quatrocentos 
e dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, representado por 99.418.174 (noventa 
e nove milhões, quatrocentas e dezoito mil, cento e setenta e quatro) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 
08 de novembro de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria 
Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Acionistas Presentes: Enel Green 
Power Brasil Participações Ltda., Roberta Bonomi - Procuradora, Enel 
Green Power Desenvolvimento Ltda., Roberta Bonomi - Procuradora.

ENEL GREEN POWER  
DOIS RIACHOS EÓLICA S.A.

CNPJ/ME nº 17.018.370/0001-59
NIRE 33.3.0030486-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 8h35, 
na sede social da Enel Green Power Dois Riachos Eólica S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-
297. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi, Secretária: 
Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social, no montante de R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões 
de reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após 
exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, foi deliberado, 
por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do Dia, 
foi aprovada a redução do capital social da Companhia, no montante de 
R$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), por julgá-lo excessivo, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de 
R$121.347.009,00 (cento e vinte e um milhões, trezentos e quarenta e sete 
mil e nove reais) para R$ 83.347.009,00 (oitenta e três milhões, trezentos e 
quarenta e sete mil e nove reais), mediante o cancelamento de 38.000.000 
(trinta e oito milhões) de ações de emissão da Companhia de titularidade 
da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green Power Brasil 
Participações Ltda. A restituição do valor das ações à acionista Enel Brasil 
S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. Em 
razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é de R$ 83.347.009,00 
(oitenta e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil e nove reais), 
totalmente subscrito e integralizado, representado por 83.347.009 (oitenta 
e três milhões, trezentas e quarenta e sete mil e nove) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida 
e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 08 de novembro 
de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Acionista Presente: Enel Brasil S.A., Roberta 
Bonomi - Procuradora; Enel Green Power Desenvolvimento Ltda., Roberta 
Bonomi - Diretora-Presidente.

ENEL GREEN POWER ZEUS II –
DELFINA VIII S.A.

CNPJ/ME: 25.174.955/0001-96
NIRE: 33.3.0032048-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 11h, 
na sede social da Enel Green Power Zeus II – Delfina VIII S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de con-
vocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi; Se-
cretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a redução do capital social, no montante de R$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais), com a consequente alteração do caput do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, 
após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, foi delibe-
rado, por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item da Ordem do 
Dia, foi aprovada a redução do capital social da Companhia, no montante 
de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), por julgá-lo excessivo, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de 
R$127.939.980,00 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e trinta e nove 
mil, novecentos e oitenta reais) para R$ 77.939.980,00 (setenta e sete mi-
lhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais), mediante 
o cancelamento de 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações de emissão 
da Companhia de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal 
da Enel Green Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das 
ações à acionista Enel Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parce-
las, até 31/12/2023. 5.2. Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Es-
tatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital 
social é de R$ 77.939.980,00 (setenta e sete milhões, novecentos e trinta e 
nove mil, novecentos e oitenta reais), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 77.939.980 (setenta e sete milhões, novecentas e trinta 
e nove mil, novecentas e oitenta) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, 
foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. Mesa: 
Roberta Bonomi - Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária.

ENEL GREEN POWER
CRISTAL EÓLICA S.A.

CNPJ/ME: 12.851.920/0001-00
NIRE: 33.3.0029602-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de novembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro de 2021, às 11:50h, 
na sede social da Enel Green Power Cristal Eólica S.A (“Companhia”), 
localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, 
parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-
297. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: 
Roberta Bonomi; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 2. Convocação 
e Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos 
termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de novembro de 1976 
("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Roberta Bonomi; 
e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a redução do capital social, no montante de R$57.000.000,00 
(cinquenta e sete milhões de reais), com a consequente alteração do caput 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada 
a Assembleia, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do 
dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: 5.1. Quanto ao único item 
da Ordem do Dia, foi aprovada a redução do capital social da Companhia, 
no montante de R$57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais), por 
julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando 
o capital social dos atuais R$144.784.899,00 (cento e quarenta e quatro 
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove 
reais) para R$ 87.784.899,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e 
quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais), mediante o cancelamento de 
57.000.000 (cinquenta e sete milhões) de ações de emissão da Companhia 
de titularidade da acionista Enel Brasil S.A., sucessora legal da Enel Green 
Power Brasil Participações Ltda. A restituição do valor das ações à Enel 
Brasil S.A. será efetuada, em uma ou várias parcelas, até 31/12/2023. 5.2. 
Em razão da deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passará 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social é de R$ 
87.784.899,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, 
oitocentos e noventa e nove reais), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 87.784.899 (oitenta e sete milhões setecentos e oitenta 
e quatro mil, oitocentos e noventa e nove) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 08 de novembro 
de 2021. Mesa: Roberta Bonomi - Presidente, Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Acionistas presentes: Enel Brasil S.A., Roberta 
Bonomi - Procuradora, Enel Green Power Desenvolvimento Ltda., Roberta 
Bonomi - Diretora Presidente.

Bolsonaro volta a falar demais e mexe com o mercado
Governo estuda conceder reajuste para “todos” os servidores públicos

O economista Alex-
sandro Nishimu-
ra, head de conte-

údo e sócio da BRA, fez um 
balanço sobre o compor-
tamento do mercado nesta 
terça-feira. ‘’ Retorno do fe-
riado nacional pelo Dia da 
Proclamação da República 
trouxe o Ibovespa de volta 
à faixa na qual opera desde 
o fim de outubro”. O índi-
ce voltou a cair e, às 17h06, 
marcava 104.471,69.

“A cena política segue 

no foco e os investidores 
repercutem qualquer sina-
lização sobre o andamento 
da PEC dos Precatórios. 
As incertezas aumenta-
ram após declarações de 
senadores, sugerindo alte-
rações no texto ao passar 
pela Casa, o que alongaria 
o prazo de tramitação da 
matéria. A possibilidade 
de utilização de recursos 
originados pela PEC pa-
ra atender reivindicações 
do funcionalismo público 

também causaram mal-
estar, pois mais uma vez 
indica uma gestão fiscal 
leniente e com cunho elei-
toral”, disse o economista.

Nesta terça-feira, mais 
uma vez as declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
agitaram o mercado ao dizer 
direto de Bahrein, no Oriente 
Médio, onde cumpre um ro-
teiro de visitas por três países, 
que o governo estuda conce-
der reajuste para “todos” os 
servidores públicos se a PEC 

dos Precatórios for aprovada 
pelo Congresso Nacional.

Enviada pelo governo em 
agosto, a PEC dos Precató-
rios sugere o parcelamento 
do pagamento das dívidas 
da união reconhecidas pela 
justiça. O texto passou pe-
la avaliação da Câmara dos 
Deputados e aguarda apro-
vação do Senado. O gover-
no afirma que, se aprovada, 
a PEC significará R$ 91,6 
bilhões no orçamento. 

Segundo o economista, o 

desconforto com mais uma 
sinalização de descompro-
misso com as contas pú-
blicas se refletiu na curva 
de juros. “Este movimento, 
por sua vez, teve impacto 
sobre as ações dos setores 
de tecnologia, construção e 
varejo. Estas últimas lidera-
ram as perdas do Ibovespa, 
impactadas também pela 
perspectiva de maior con-
corrência no setor, após o 
Mercado Livre captar US$ 
1,55 bilhão em oferta de 

ações”, exemplificou o eco-
nomista..

Na análise de Nishimura, 
o setor de consumo sofreu 
com uma conjunção de fa-
tores, que por fim enquadra 
a perspectiva de crescimen-
to baixo para o próximo 
ano, com o Relatório Focus 
apontando menos de 1% 
de alta do PIB de 2022, en-
quanto o IBC-BR de setem-
bro veio em linha com as 
expectativas, caindo 0,27% 
em relação a agosto”, citou.
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09 
de novembro de 2021, às 11:00 horas (Retificação e Ratificação das deliberações 
tomadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de 
setembro de 2021, conforme Retificada e Ratificada em 18 de outubro de 2021). 
Data, Horário e Local: Realizada aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2021 
(dois mil e vinte e um), às 11:00 horas, de forma digital, considerando-se, portanto, 
realizada na sede social da OceanPact Serviços Marítimos S.A., localizada na Rua da 
Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), 
Glória, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.241-180 
(“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas todas as formalidades de 
convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Mesa: Marcelo Fernandez Trindade, Presidente; e 
Thiago Borges Paes de Lima, Secretário. 1. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a 
retificação e ratificação das deliberações tomadas (a) na Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia, realizada em 02 de setembro de 2021, cuja ata foi 
devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA 
(“JUCERJA”) em 08 de setembro de 2021, sob o número 00004450329 (“1ª RCA”), 
conforme retificada e ratificada em 18 de outubro de 2021, por meio da qual aprovou-
se: (i) a 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real (“Debêntures”), em série única, para distribuição pública 
com esforços restritos de distribuição da Companhia (“Emissão”), nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), e demais leis e 
regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a outorga de garantias reais a 
serem constituídas em favor dos debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário 
(conforme abaixo definido); (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar 
todos os atos necessários e/ou convenientes à consecução das deliberações acima, 
efetivação e implementação da Emissão e da Oferta Restrita, inclusive, sem limitação, 
no que se refere à contratação, dentre outros, dos Coordenadores (conforme definido 
abaixo) e demais prestadores de serviço necessários à implementação da Oferta 
Restrita, dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados 
primário e secundário, de todos os prestadores de serviço necessários à Emissão e à 
Oferta Restrita, e celebração da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo), e 
do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), inclusive aditamentos a tais 
documentos, bem como a assinatura das declarações e documentos acessórios no 
âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação dos atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia, por procuradores e/ou representantes da Companhia 
relacionados às deliberações acima, (b) na Reunião do Conselho de Administração 
da Companhia, realizada em 18 de outubro de 2021, cuja ata foi devidamente 
arquivada perante a JUCERJA em 20 de outubro de 2021, sob o número 00004545443 
(“2ª RCA”) por meio da qual foram retificadas e ratificadas as aprovações realizadas 
na 1ª RCA; e (B) a ratificação dos atos já praticados pelos diretores da Companhia 
com relação aos assuntos objeto da presente ordem do dia. Deliberações: Após a 
discussão das matérias, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem 
reservas ou quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 1. Retificar e ratificar 
as deliberações e aprovações da ata da 1ª RCA e 2ª RCA, de forma a alterar a 
descrição das garantias reais constituídas através da Cessão Fiduciária (conforme 
abaixo definido) e da Alienação Fiduciária (conforme abaixo definido). Diante disso, 
os termos das Deliberações da 1ª RCA e 2ª RCA passarão a vigorar da seguinte 
forma: (i) Depósito para Distribuição e Negociação. As Debêntures serão 
depositadas para: (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – 
Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada 
financeiramente através da B3; e (b) negociação, no mercado secundário por meio 
do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (ii) Destinação dos Recursos. Os 
recursos captados pela Companhia por meio da Emissão serão utilizados para 
reforço de caixa e gestão ordinária nos negócios da Companhia, incluindo mas não 
se limitando a: (i) pré-pagamento de quaisquer das dívidas existentes da Companhia 
e/ou de suas Afiliadas, conforme definido na Escritura de Emissão, listadas no Anexo 
A da Escritura de Emissão, em valor total ou parcial das respectivas dívidas, 
considerando que os recursos utilizados para tanto deverão ser equivalentes ao valor 
estimado de R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), podendo variar em até 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para menos ou para mais; (ii) custos e/ou 
reembolso de custos incorridos para compra e adequação da embarcação Larissa, 
registrada perante a International Maritime Organization sob o nº 9521033, em valor 
estimado de USD 16.000.000,00 (dezesseis milhões de dólares estadounidenses); 
(iii) compra de 3 (três) Remote Operated Vessels - ROVs, incluindo ferramentas e 
Launch & Recovery Systems - LARS, em valor estimado de R$120.000.000,00 
(cento e vinte milhões de reais), podendo variar em até R$10.000.000,00 (dez milhões 
de reais) para menos ou para mais; e (iv) reforço de capital de giro e/ou alongamento 
do passivo financeiro no valor estimado de R$170.000.000,00 (cento e setenta 
milhões de reais); (iii) Número da Emissão. A Escritura de Emissão constituirá a 3ª 
emissão de debêntures da Companhia; (iv) Número de Séries. A Emissão será 
realizada em uma série; (v) Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de 
emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(vi) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até R$500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (vii) 
Distribuição Parcial: Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos 
termos do artigo 30, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e do artigo 5º-A da Instrução CVM 
476, desde que observada a colocação de Debêntures em montante mínimo de 
R$420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais) (“Montante Mínimo”) na 
Data da Primeira Integralização. Caso não seja possível a colocação do Montante 
Mínimo junto aos Investidores Profissionais na Data da Primeira Integralização, a 
Emissão será automaticamente cancelada, devendo a Companhia devolver 
quaisquer valores que tenha recebido dos Investidores Profissionais no âmbito da 
Emissão, em moeda corrente nacional, sem quaisquer deduções ou acréscimos. 
Caso haja colocação de Debêntures em montante inferior ao Valor Total da Emissão 
na Data da Primeira Integralização, observado o Montante Mínimo e observado o 
prazo previsto na Escritura de Emissão, o saldo de Debêntures não colocado no 
âmbito da Oferta Restrita será cancelado pela Companhia, o que será formalizado 
por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem necessidade de nova aprovação 
societária por qualquer das Partes ou de realização de Assembleia Geral de 
Debenturistas; (viii) Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures 
serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução 
CVM 476, sob (i) o regime de garantia firme de colocação com relação ao montante 
de R$420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais) e (ii) o regime de 
melhores esforços de colocação para o montante de R$80.000.000,00 (oitenta 

milhões de reais), a serem prestados por instituições financeiras integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição 
financeira intermediária líder denominada “Coordenador Líder”), de forma individual 
e não solidária, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da 3º (Terceira) Emissão da 
OceanPact Serviços Marítimos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e os 
Coordenadores (“Contrato de Distribuição”), na proporção cabível a cada 
Coordenador conforme a ser detalhado no âmbito do Contrato de Distribuição; (ix) 
Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de até 
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (x) 
Conversibilidade. As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em 
ações de emissão da Companhia; (xi) Espécie. As Debêntures serão da espécie 
com garantia real, nos termos da Escritura de Emissão e do artigo 58 da Lei das 
Sociedades por Ações; (xii) Data de Início da Rentabilidade. Para todos os fins e 
efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a Data da Primeira Integralização 
(“Data de Início da Rentabilidade”). A “Data da Primeira Integralização”, para fins da 
Escritura de Emissão, será considerada como a data da primeira subscrição e 
integralização das Debêntures; (xiii) Prazo e Data de Vencimento. Observado o 
disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 5 
(cinco) anos, contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvados os 
eventos de vencimento antecipado e as hipóteses de resgate antecipado decorrentes 
de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Oferta de Resgate Antecipado Total, 
nos termos previstos na Escritura de Emissão; (xiv) Quantidade de Debêntures. 
Serão emitidas até 500.000 (quinhentas mil) Debêntures; (xv) Classificação de 
risco de crédito (rating). Não será contratada agência de classificação de risco no 
âmbito da Oferta Restrita para atribuir rating às Debêntures; (xvi) Forma, Emissão 
de Certificados e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas 
sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para 
todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato de conta de 
depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que 
estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por 
esta(s) extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de 
titularidade de tais Debêntures; (xvii) Atualização Monetária das Debêntures. As 
Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente; (xviii) 
Remuneração das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à 
variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos 
Interfinanceiros - DI de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 
B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) 
(“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um percentual (spread) ou sobretaxa de 
5,00% (cinco inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis (“Remuneração”); (xix) Periodicidade de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures e resgate 
antecipado decorrente de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Oferta de 
Resgate Antecipado Total, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a 
Remuneração das Debêntures será paga trimestralmente, a partir da Data de 
Emissão, conforme cronograma descrito na Escritura de Emissão (“Datas de 
Pagamento da Remuneração das Debêntures”); (xx) Amortização do saldo do 
Valor Nominal Unitário. O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será 
amortizado em parcelas trimestrais e consecutivas, após carência de 12 (doze) 
meses, nas respectivas datas de amortização, devidas sempre no dia 8 dos meses 
de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, sendo que a primeira parcela 
será devida em 8 de novembro de 2022, e as demais parcelas serão devidas em cada 
uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com as datas 
e percentuais a serem previstos na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de 
Amortização das Debêntures”); (xxi) Local de Pagamento. Os pagamentos a que 
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento 
utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados 
pelo Escriturador para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente 
na B3; (xxii) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, 
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia 
devida aos Debenturistas (conforme abaixo definido), os débitos em atraso vencidos 
e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos a (independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial): (i) multa convencional, irredutível 
e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à 
razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data da 
inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante 
devido e não pago, além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos 
Moratórios”); (xxiii) Repactuação Programada. As Debêntures não serão objeto de 
repactuação programada; (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo Total. A 
Companhia reserva-se o direito de, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, inclusive, 
contado da Data de Emissão, e a seu exclusivo critério, de forma unilateral, realizar o 
resgate antecipado facultativo total das Debêntures, na forma e pelo preço a serem 
previstos na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total”); (xxv) 
Oferta de Resgate Antecipado Total. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, 
a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures 
(sendo vedada a oferta de resgate parcial), endereçada a todos os Debenturistas, 
sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou 
não o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e condições 
a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Total”); 
(xxvi) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, condicionado 
ao aceite do respectivo Debenturista vendedor adquirir as Debêntures, conforme 
termos e condições definidos na Escritura de Emissão (“Aquisição Facultativa”); 
(xxvii) Garantias Reais. Serão constituídas as seguintes garantias: (a) Cessão 
Fiduciária: Em garantia ao pontual e integral adimplemento das Obrigações 
Garantidas (conforme abaixo definido) relativas às Debêntures, serão constituídas, 
nos termos do parágrafo 3º do artigo 66- B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, 
conforme alterada (“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 
10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada (“Lei 10.931”), e dos artigos 18 a 
20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e, no que for 
aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada (“Código Civil”), bem como das demais disposições legais 
aplicáveis, cessão fiduciária da (i) totalidade dos direitos creditórios da Companhia 
oriundos de 4 (quatro) contratos de afretamento a performar através da Plataforma 
Finanfor do Programa Progredir (conforme definidos no Contrato de Cessão 
Fiduciária) celebrados com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”, 
“Direitos Creditórios” e “Contratos Cedidos”, respectivamente), com fluxo de caixa 
dos contratos iniciando até agosto de 2022, que somam aproximadamente 

R$889.000.000,00 (oitocentos e oitenta e nove milhões de reais) conforme indicados 
no Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido); (ii) totalidade dos (a) 
direitos creditórios de titularidade da Companhia correspondentes aos recursos 
depositados e que vierem a ser depositados na conta vinculada, na qual transitará o 
fluxo dos recebíveis dos referidos Contratos Cedidos e/ou decorrentes de quaisquer 
valores pagos a título de créditos, indenizações e pagamentos, presentes e futuros, 
de titularidade da Companhia no âmbito dos seguros das Embarcações (“Conta 
Vinculada”), independentemente de onde se encontrem, inclusive em trânsito ou em 
processo de compensação bancária; (b) direitos presentes e futuros sobre a Conta 
Vinculada, incluídos aqui quaisquer direitos de titularidade da Companhia sobre a 
Conta Vinculada; e (c) Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de 
Cessão Fiduciária) e direitos creditórios decorrentes dos Investimentos Permitidos 
realizados com os recursos retidos na Conta Vinculada, incluindo aplicações 
financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições e demais valores 
recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos ou a serem 
distribuídos à Companhia, conforme aplicável, ainda que em trânsito ou em processo 
de  compensação bancária, até a liquidação integral do Valor Total da Emissão, na 
Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da 
Remuneração e dos Encargos Moratórios, bem como das demais obrigações 
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente 
Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo 
Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas na constituição, formalização e/ou 
execução das garantias previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas” 
e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e “Conta Vinculada”, respectivamente. 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada e, em conjunto, a 
“Cessão Fiduciária”). A Cessão Fiduciária será formalizada por meio da celebração 
do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de 
Cessão Fiduciária”), e constituída mediante o registro do Contrato de Cessão 
Fiduciária no Cartório de RTD. Os mecanismos de movimentação, transferência e 
bloqueio da Conta Vinculada serão formalizados por meio da celebração de um 
“Contrato de Prestação de Serviços de Depositário”, entre a Companhia, o Agente 
Fiduciário e instituição financeira autorizada a exercer tal função (“Contrato de 
Depositário”). Os demais termos e condições da Cessão Fiduciária encontram-se 
previstos no Contrato de Cessão Fiduciária e, conforme aplicável, no Contrato de 
Depositário; (b) Alienação Fiduciária: Em garantia ao pontual e integral adimplemento 
das Obrigações Garantidas relativas às Debêntures, será constituída, nos termos do 
artigo 66-B, Lei 4.728, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931, e, no 
que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, a propriedade 
fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta de 5 (cinco) embarcações nacionais, 
quais sejam, (i) a Ilha do Cabo Frio registrada junto ao Tribunal Marítimo sob o nº 
12613, registrada perante a International Maritime Organization sob o nº 9292072 e 
inscrita na Capitania dos Portos sob o nº 3810512362, de propriedade da OceanPact 
Serviços Marítimos S.A.; (ii) a UP Agua Marinha registrada junto ao Tribunal Marítimo 
sob o nº 12720, registrada perante a International Maritime Organization sob o nº 
9328455 e inscrita na Capitania dos Portos sob o nº 3810515311 e de propriedade da 
Marau Navegação Ltda.; (iii) a UP Topázio registrada junto ao Tribunal Marítimo sob 
o nº13150, registrada perante a International Maritime Organization sob o nº 9307607 
e inscrita na Capitania dos Portos sob o nº 3810516104, de propriedade da UP 
Offshore Apoio Marítimo Ltda.; (iv) a UP Diamante registrada junto ao Tribunal 
Marítimo sob o nº 12949, registrada perante a International Maritime Organization sob 
o nº 9307619 e registrada perante a Capitania dos Portos sob o nº 3810518417, de 
propriedade da UP Offshore Apoio Marítimo Ltda.; e a (v) UP Rubi registrada junto ao 
Tribunal Marítimo sob o nº 13148, registrada perante a International Maritime 
Organization sob o nº 9307621 e registrada perante a Capitania dos Portos sob o nº 
3813872033, de propriedade da UP Offshore Apoio Marítimo Ltda., livres de quaisquer 
ônus, (“Alienação Fiduciária das Embarcações Brasileiras” e “Embarcações 
Brasileiras”, respectivamente), devidamente descritas e caracterizadas na “Escritura 
Pública de Alienação Fiduciária de Embarcações”, a ser celebrada pela Companhia 
e pelo Agente Fiduciário (“Escritura Pública de Alienação Fiduciária das Embarcações 
Brasileiras”); e (c) Hipotecas de Embarcações Estrangeiras: Em garantia ao pontual 
e integral adimplemento das Obrigações Garantidas relativas às Debêntures, serão 
constituídas hipotecas na República do Panamá sobre as embarcações estrangeiras, 
quais sejam, (i) UP Pearl, registrada perante o Tribunal Marítimo Brasileiro sob o nº 
D-02524, registrada perante a International Maritime Organization sob o nº 9466099, 
de propriedade da OceanPact Netherlands B.V.; e (ii) UP Coral, registrada perante o 
Tribunal Marítimo Brasileiro sob o nº D-02791 registrada perante a International 
Maritime Organization sob o nº 9667239, de propriedade da OceanPact Netherlands 
B.V. (“Embarcações Estrangeiras” e, em conjunto com as Embarcações Brasileiras, 
“Embarcações”), nos termos das “First Preferred Panamanian Naval Mortgage” a 
serem celebradas entre OceanPact Netherlands B.V., o Agente Fiduciário e a 
Companhia, na qualidade de interveniente anuente (“Hipotecas de Embarcações 
Estrangeiras” e “Escrituras de Hipoteca de Embarcação Estrangeira”, 
respectivamente. As Hipotecas de Embarcações Estrangeiras, em conjunto com a 
Alienação Fiduciária das Embarcações Brasileiras e a Cessão Fiduciária, as 
“Garantias Reais”). (xxviii) Vencimento Antecipado. As Debêntures terão seu 
vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na 
Escritura de Emissão; (xxix) Agente Fiduciário. A Companhia nomeará e constituirá 
a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira 
com sede na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, 
Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, como agente fiduciário da 
emissão (“Agente Fiduciário”) e representante da comunhão dos titulares das 
Debêntures da Emissão (“Debenturistas” e, individualmente, “Debenturista”); e (xxx) 
Demais características e aprovação da Escritura de Emissão. As demais 
características e condições da Emissão serão especificadas na Escritura de Emissão 
e, respeitadas as condições deliberadas no item 1 acima, negociadas diretamente 
pela Diretoria da Companhia. 2. Aprovar e ratificar a outorga das Garantias Reais, 
assim como a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária, da Escritura Pública de 
Alienação Fiduciária das Embarcações Brasileiras e das Escrituras de Hipoteca de 
Embarcações Estrangeiras. 3. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia relacionados às deliberações anteriores, bem como todas as demais 
deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 02 de setembro de 2021 e em 18 de outubro de 2021. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes. Rio de Janeiro/RJ, 09 de novembro de 2021. Mesa: 
Marcelo Fernandez Trindade, Presidente; e Thiago Borges Paes de Lima, Secretário. 
Conselheiros: Marcelo Fernandez Trindade, Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos 
Gustavo Perret Simas. Confere com a original lavrada em livro próprio. Thiago Borges 
Paes de Lima - Secretário. Jucerja nº 4633007, em 11/11/2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

MPF pede suspensão de venda da Petrobras Biocombustível
Totalidade das ações foram vendidas em fevereiro deste ano

O Ministério Públi-
co Federal (MPF) 
emitiu parecer 

solicitando suspensão do 
processo de privatização da 
Petrobras Biocombustível 
(PBio), subsidiária da Pe-
trobras, até que a empresa 
apresente estudos de im-
pactos socioeconômicos, 
trabalhistas e previdenciá-
rios sobre a eventual aliena-
ção da subsidiária, uma das 
maiores produtoras de bio-
diesel do país. 

Em fevereiro deste ano, a 
subsidiária finalizou a ven-
da da totalidade das suas 
ações (50% do capital da 
empresa) de emissão da BS-
Bios Indústria e Comércio 
de Biodiesel Sul Brasil S/A 
(BSBios) para a empresa RP 
Participações em Biocom-

bustíveis S.A. A BSBios é 
proprietária de duas usinas 
de biodiesel, no Rio Grande 
do Sul e no Paraná.

A operação foi con-
cluída com o pagamento 
de R$ 253 milhões para a 
PBio. Além desse valor, 
R$ 67 milhões foram man-
tidos em conta vinculada 
(escrow) para indenização 
de eventuais contingên-
cias e liberados conforme 
prazos e condições pre-
vistas em contrato, e R$ 2 
milhões foram recebidos 
antecipadamente na for-
ma de juros sobre capital 
próprio em dezembro de 
2020, totalizando o valor 
da operação em R$ 322 
milhões.

O advogado Angelo 
Remédio, da Advocacia 

Garcez, que representa 
os sindicatos autores da 
ação, afirma que “o pare-
cer do MPF é um passo 
importante na luta dos 
trabalhadores da PBio”. 
O processo também pede 
que a Justiça reconheça os 
direitos dos empregados 
da PBio serem realocados 
em vagas dentro do siste-
ma Petrobras. 

O parecer do MPF de-
fende também a convoca-
ção de audiências públicas 
sobre a venda da PBio. Em 
sua manifestação, o MPF 
ressalta que a Petrobras 
age sem fornecer aos seus 
empregados o direito à in-
formação e de acompanhar 
“de maneira pormenoriza-
da” o processo de alienação 
da empresa. 

“A Petrobras, ao contrá-
rio, negou que haja utili-
dade os estudos sobre os 
impactos da alienação em 
sua força de trabalho”, diz 
o Ministério, ao acrescen-
tar que a “uma ampla par-
cela da sociedade brasileira 
interessa saber os exatos 
contornos do que sucederá 
não apenas com a PBio e 
com a necessária transição 
para energias renováveis 
(em tempos dramáticos de 
aquecimento global), mas 
também com relação aos 
impactos socioeconômicos 
acarretados pela alienação 
da Pbio.”

O parecer do MPF aten-
de à ação civil pública in-
gressada pelos Sindipetros 
Minas Gerais, Bahia e Ce-
ará/Piauí, no sentido de 

paralisar a privatização da 
PBio, por ausência de estu-
dos e de informações sobre 
impactos sociais causados 
aos trabalhadores durante o 
processo.

“A falta de transparência é 
prática constante da adminis-
tração da Petrobras, que pre-
cisa ser investigada e punida 
pelos órgãos de controle e 
denunciada pela sociedade”, 
afirma o coordenador-geral 
da Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), Deyvid Ba-
celar, referindo-se às “vendas 
de ativos, abaixo de valor de 
mercado”. “A privatização da 
PBio é mais um ataque do 
Governo Federal às políticas 
ambientais, pois significa a 
saída da Petrobras do setor de 
energias renováveis. Abando-
nar o setor de biocombustí-

vel, além de impactar a agri-
cultura familiar e ampliar o 
desemprego, é condenar o 
futuro da Petrobras, cami-
nhando para se tornar uma 
empresa suja, sem compro-
misso com o meio ambien-
te”, alerta Bacelar. 

A subsidiária conta com 
cerca de 150 empregados 
próprios, concursados, nas 
três unidades (Quixadá/
CE, Montes Claros/MG 
e Candeias/BA). Todas as 
privatizações que vem sen-
do feitas pelo sistema Petro-
bras é justificado pela esta-
tal como operação alinhada 
à estratégia de otimização 
do portfólio e à melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, visando à maximi-
zação de valor para os seus 
acionistas. 

Ações da estatal voltarão ao Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
Excluída do índice por 

causa de possíveis casos 
de corrupção investigados 
pela Operação Lava-Jato, a 
Petrobras informou nesta 
terça-feira que voltará a in-
tegrar o Dow Jones Sustai-
nability Index World (DJSI 

World) da S&P Global’s 
Corporate Sustainability 
Assessment. Foram seis 
anos “na geladeira”.

O Dow Jones Sustainabi-
lity Index World é um indi-
cador global de performan-
ce financeira. Foi lançado 

em 1999 como o primeiro 
indicador da performance 
financeira das empresas lí-
deres em sustentabilidade a 
nível global

A petroleira obteve no-
ta máxima nos critérios de 
Materialidade, Relatório 

Ambiental, Riscos Relacio-
nados à Água e Relatório 
Social. A companhia tam-
bém se destacou nos crité-
rios de Mudança Climática, 
Ecoeficiência Operacional, 
Cidadania Corporativa e 
Filantropia, Práticas Traba-

lhistas e Impacto Social na 
Comunidade.

O DJSI World é um dos 
mais importantes índices de 
sustentabilidade no mun-
do, que avalia as melhores 
práticas de gestão social, 
ambiental e econômica. A 

companhia havia deixado o 
índice em 2015.

A Petrobras disse em nota 
que o retorno ao DJSI World 
é um reconhecimento aos es-
forços e iniciativas da estatal 
no aspecto ambiental, social 
e de governança. 
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