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Zap fora do horário de trabalho.  
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CIÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO
Grupo de pesquisadores acaba de 
lançar um importante tratado.  
Por Paulo Alonso, página 2

R$ 20 MI PARA A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dinheiro foi economizado pelo 
Legislativo fluminense. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Cartel de fretes marítimos 
ameaça economia mundial
10 maiores empresas controlam mais de 80% do mercado

A Unctad (Conferência das 
Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvol-

vimento) alerta que a recupera-
ção da economia global pode es-
tar ameaçada pelas altas taxas do 
frete. A análise revela que a ten-
dência de alta deve continuar nos 
próximos meses e mostra que os 
efeitos nos preços de importação 
globais podem chegar a 11%. O 
repasse ao consumidor pode ser 
de 1,5% até 2023.

O estudo destaca que a mudan-
ça no comportamento de consu-
mo durante o segundo semestre 
de 2020, puxada pela pandemia, 
aumentou a demanda por bens e 
gerou uma sobrecarga na cadeia 
de suprimentos. Ao mesmo tem-
po, houve uma restrição na oferta, 
incluindo a escassez de contêine-
res e mão de obra, agravada pelas 
restrições causadas pela pandemia 
nas regiões portuárias, e conges-
tionamento nos portos.

Porém, o impacto da pandemia 
nos volumes do comércio maríti-
mo em 2020 foi menos severo do 
que inicialmente esperado. O rela-
tório Revisão do Transporte Marí-
timo 2021 mostra que o comércio 
marítimo contraiu 3,8% em 2020, 
mas deve aumentar 4,3% em 2021.

O desequilíbrio entre o aumen-
to da demanda e a redução da ca-
pacidade de fornecimento levou 
a taxas recordes de frete em pra-
ticamente todas as rotas maríti-
mas. Ligações importantes, como 
Xangai, na China, e os principais 
portos europeus, quadruplicaram 
de preço em 2020 e tiveram alta 
de sete vezes em julho deste ano.

O estudo da Unctad não aborda 

a concentração no comércio marí-
timo mundial. Para a Casa Bran-
ca, o cenário é preocupante: “Em 
2000, as 10 maiores empresas de 
navegação controlavam 12% do 
mercado. Hoje, é mais de 80%, 
deixando os fabricantes nacionais 
que precisam exportar produtos 
à mercê dessas grandes empresas 
estrangeiras”, disse comunicado 
do governo estadunidense.

A cascata de problemas resultou 
em ganhos extraordinários para 
gigantes do transporte marítimo, 
sediadas na Europa e Ásia, “que 
estão a caminho de colher o equi-
valente a uma década de lucro bru-
to em apenas um ano”, informa 
matéria do jornal Los Angeles Times.

“O negócio dominado por um 
punhado de atores europeus e asi-
áticos agora se encontra no cen-
tro de um nó logístico que mostra 
poucos sinais de melhora, contri-
buindo para a maior taxa de in-

flação nos Estados Unidos desde 
1990 e provocando uma escassez 
massiva de itens diversos como 
suprimentos médicos, semicon-
dutores, pneus e brinquedos”, 
acrescenta a publicação.

Não é uma crise criada por eles 
ou que os está prejudicando fi-
nanceiramente: “Essas empresas 
estão ganhando dinheiro suficien-
te em um ano para cobrir todos 
os investimentos que fizeram nos 
últimos 10”, disse Jason Chiang, 
diretor da Ocean Shipping Con-
sultants em Cingapura.

Drewry, uma consultoria de pes-
quisa marítima citada pelo jornal 
estadunidense, estima que as com-
panhias marítimas de contêineres 
poderiam coletar até US$ 100 bi-
lhões em lucros líquidos até o final 
de 2021, triplicando a previsão de 
março e colocando as empresas no 
mesmo patamar de gigantes cor-
porativos como a Apple.

Cade condenou prática no Brasil

Black thursday:
privatização de 
porto com 35% 
de ‘desconto’

O Governo Federal anunciou 
que vai privatizar mais oito por-
tos, além de três que foram ofere-
cidos nesta quinta-feira. Entre os 
oito está a Companhia de Docas 
do Espírito Santo (Codesa), que 
pode abrir caminho para a priva-
tização da Autoridade Portuária, 
colocando em risco emprego de 
240 trabalhadores e trabalhadoras 
da empresa, e depois os de outros 
4 mil, que atuam nos 34 portos do 
país, incluindo os concursados da 
Guarda Portuária.

Segundo a Federação Nacio-
nal dos Portuários (FNP), a Co-
desa é uma empresa autossus-
tentável, que em 2020 teve lucro 
recorde de R$ 30 milhões e tem 
em caixa, segundo informação 
do próprio Governo Federal, R$ 
100 milhões. 

Os trabalhadores denunciam 
ainda que o preço da Codesa, cujo 
valor mínimo era de R$ 719 mi-
lhões, na primeira proposta sub-
metida a audiência pública, baixou 
para R$ 471 milhões.

Se o processo de privatização 
continuar, 4 mil trabalhadores de 
Autoridades Portuárias de todo o 
país podem entrar em greve. Uma 
assembleia com a presença de três 
federações que representam os 
trabalhadores deve ocorrer entre 
7 e 8 de dezembro, para definir os 
rumos do movimento. Página 3

Centro de 
Inovação  
amplia parceria 
dos Brics

As empresas dos países que in-
tegram o Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul) estão 
encontrando mais oportunidades 
de cooperação com o centro de 
inovação lançado em dezembro 
passado na cidade chinesa de Xia-
men.

O Centro de Inovação da 
Parceria do Brics sobre a Nova 
Revolução Industrial foi inaugu-
rado em setembro passado, com 
28 projetos em um investimento 
total de mais de 13,4 bilhões de 
iuans (cerca de R$ 11,7 bilhões) 
assinados por empresas do blo-
co.

O centro fornece um ponto de 
apoio para as empresas usarem a 
inovação tecnológica e a transfor-
mação digital trazidas pela nova 
revolução industrial.

Em maio passado, o Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) condenou 
quatro empresas, sete pessoas 
físicas e uma entidade repre-
sentativa por prática de cartel 
e de influência à conduta uni-
forme entre concorrentes no 
mercado de frete internacional 
aéreo e marítimo de cargas ten-
do como origem ou destino o 
Brasil. As multas aplicadas so-
maram R$ 31,2 milhões.

O processo administrativo foi 
instaurado em agosto de 2010, 

após realização de operação de 
busca e apreensão, em 2009, nos 
escritórios de três empresas e na 
sede da Associação Brasileira de 
Empresas de Transporte Interna-
cional (Abreti).

De acordo com o voto-vista 
do conselheiro do Cade Mauricio 
Oscar Bandeira Maia, as provas 
colhidas demonstram que os par-
ticipantes do cartel combinaram o 
repasse e o percentual de aumento 
de taxas e sobretaxas internacio-
nais e nacionais utilizadas na pres-
tação desse serviço.

Caixa cobra 
juro mais 
elevado para 
desempregado

Na divulgação do balanço do 
terceiro trimestre desse ano, no 
qual a Caixa revela que obteve 
lucro de R$ 3,2 bilhões na com-
paração com o mesmo período 
de 2020, o banco informa que é o 
“único da América do Sul com o 
maior rating ESG Social atribuído 
em ‘relações com a comunidade, 
acesso social, preços acessíveis’, 
elevado de 2 para 4 [+], pela Fitch 
ratings”.

Entretanto, estudo feito pelo 
Dieese a pedido da Federação Na-
cional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal re-
vela que a taxa de 3,99% ao mês 
cobrada pela CEF na recém-lan-
çada linha de microcrédito para 
trabalhadores informais é muito 
superior aos juros cobrados pelo 
próprio banco para empréstimo 
pessoal e outros tipos de finan-
ciamentos a pessoas físicas. O le-
vantamento mostra ainda que em 
outras modalidades de crédito a 
estatal cobra taxas que variam de 
0,99% até 2,9% ao mês.

Segundo o Dieese, a compara-
ção pode ser feita com os juros pa-
ra crédito consignado (a partir de 
0,99%), crédito pessoal não-con-
signado (1,8%), penhor (1,99%) 
e CDC (a partir de 2,77%). O le-
vantamento da instituição mostra 
também que, para clientes do ban-
co, até os juros do cheque espe-
cial e para parcelamento de fatura 
do cartão de crédito (a partir de 
2,9%) estão menores que a taxa 
de 3,99% cobrada de quem sequer 
tem renda formal.

O limite para a linha é de R$ 1 
mil – menor que o salário-mínimo 
(atualmente, R$ 1,1 mil).

Divulgação
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Olhar pragmático
Por Ranulfo 
Vidigal

Da mesma série 
“privatiza que 
melhora” e “a re-

forma trabalhista vai gerar 
empregos”, agora temos 
também “o Banco Central 
independente manterá a 
inflação sob controle”. Ou 
seja, o Brasil é o país das 
lendas e falsas promessas. A 
inflação não deve dar trégua 
para o brasileiro até o iní-
cio do segundo trimestre de 
2022, com índices mensais 

na casa de 1% até janeiro e 
fevereiro estimam os analis-
tas que assessoram os ricos 
donos do dinheiro do país. 
Neste contexto, não custa 
lembrar: uma em cada cinco 
crianças, na terra da jabuti-
caba e dos precatórios, está 
na extrema pobreza, sobre-
vivendo sob a marca da fo-
me, da violência doméstica 
e do trabalho infantil.

Em contrapartida, os 
problemas concretos que 
preocupam a maioria são: 
falta de oportunidades pro-
dutivas, baixo crescimento 

da economia, desemprego, 
carestia e fome. Metade do 
eleitorado não liga, a míni-
ma, para o “conflito” direita 
versus esquerda, mas racio-
cina pragmaticamente para 
vislumbrar quem oferece 
saídas criveis, em 2022.

Isso me faz recordar do 
saudoso poeta, composi-
tor e autor Aldir Blanc, em 
canção inédita intitulada 
Virulência, com os seguintes 
versos: “Madrugada ouço o 
choro de crianças baleadas, 
que brincando tombam na 
sala. Quilombolas, guaja-

jaras machucadas, nas flo-
restas e favelas, por um fio, 
equilibristas no nada. Que 
falta me faz meu país. Que 
falta nos faz a paz. Que falta 
nos faz, um país”. O Brasil 
não é para amadores!

No terceiro trimestre de 
2021, o lucro consolidado 
dos quatro maiores bancos 
de capital aberto é o ter-
ceiro maior desde o 4º tri-
mestre de 2006, e o retorno 
sobre capital líquido voltou 
aos níveis anteriores à pan-
demia, que já batiam médias 
históricas.

O Bradesco tem o maior 
lucro (com R$ 6,64 bilhões), 
seguido por Itaú Unibanco 
(com R$ 5,78 bilhões), Ban-
co do Brasil (com R$ 4,60 
bilhões) e Santander (com 
R$ 4,27 bilhões). O cresci-
mento do lucro, em relação 
ao 3º trimestre de 2020, foi 
de 58,6% para o Bradesco, 
49,4% para o Banco do 
Brasil, 28,7% para o Itaú e 
12,2% para o Santander. Na 
outra extremidade, segundo 
a Serasa, 5,8 milhões de em-
presas estão inadimplentes. 
As dívidas somavam R$ 245 

bilhões em setembro. A cri-
se tem endereço certo e não 
atinge todos.

Resumo da ópera: “E 
se somos Severinos iguais 
em tudo na vida, morrere-
mos de morte igual, mes-
ma morte severina: que é a 
morte de que se morre de 
velhice antes dos trinta, de 
emboscada, antes do vin-
te, ou de fome um pouco 
por dia”. Sábias palavras do 
poeta João Cabral de Melo 
Neto.

Ranulfo Vidigal é economista.

Ciência, Desenvolvimento e Universidade – 1
Por Paulo Alonso

O Brasil vive uma 
das suas piores 
crises, afetando 

diretamente a economia, 
que se encontra em franga-
lhos, com 14 milhões de de-
sempregados; o meio am-
biente, ignorado pelo Poder 
Público; a cultura despreza-
da; a educação sucateada; a 
saúde vilipendiada; e as For-
ças Armadas subservientes 
ao governo central. Crise 
de valores, de ética, de mo-
ralidade, com desrespeito 
flagrante aos Direitos Hu-
manos e aos profissionais 
de imprensa.

Mesmo diante desse pa-
norama sombrio, com o 
descalabro da intromissão 
governamental até mesmo 
na formulação das provas 
do Enem, que será reali-
zado nos dois próximos 
domingos, um grupo de 
pesquisadores, que acredita 
na ciência e na tecnologia, 
acaba de lançar o impor-
tante tratado “Repensar a 
universidade, desempenho 
acadêmico e comparações 
internacionais”, organiza-
do por Jacques Marcovi-
tch, do Conselho Superior 
do Graduate Institute of  
International and Develop-
ment Studies, em Genebra, 
e reitor, entre 1997 e 2001, 
da USP.

O trabalho é apresenta-
do pelos professores Vahan 
Agopyan, reitor da USP, 
Marcelo Knobel, reitor da 
Unicamp, e Sandro Valenti-
ni, reitor da Unesp, e conta 
com artigos de pensadores 
ilustres, como José Gol-
demberg, ministro da Edu-
cação no Governo Collor, 
Justin Axel-Berg, Sabine 
Righetti, Solange Maria dos 
Santos, Luiz Nunes de Oli-

veira, Maria Cláudia Cabrini 
Grácio, Fábio Sampaio Ro-
sas, José Augusto Chaves, 
Nina Ranieri, Renato H. L. 
Pedrosa, Micael Waldhelm 
Pereira e Carlos Henrique 
de Brito Cruz.

Aos 93 anos, com luci-
dez invejável, José Gol-
demberg, titular da Acade-
mia Brasileira de Ciências, 
aborda o tema “Ciência, 
Desenvolvimento e Uni-
versidade”. Ele lembra que 
a ciência é objeto de várias 
definições e é interessan-
te compará-las. Apresenta 
em seu robusto artigo que 
a primeira é do Dicionário 
Oxford, que define ciência 
como “a atividade intelec-
tual e prática envolvendo o 
estudo sistemático da es-
trutura e comportamento 
do mundo físico em tor-
no de nós, através da ob-
servação e experimento”. 
A segunda é de Einstein, 
que define ciência como 
“o esforço secular de reu-
nir, através de pensamento 
sistemático, os fenômenos 
perceptíveis desse mundo, 
em uma associação tão 
completa quanto possí-
vel”.

Os cientistas naturais 
adotam definições muito 
mais restritivas de ciência. 
Um físico, por exemplo, 
procura relações de causa e 
efeito nos fenômenos que 
ocorrem em torno de nós.

Goldemberg cita exem-
plos de como esses concei-
tos são utilizados. Uma das 
descobertas científicas mais 
importante no campo das 
ciências físicas é, de acor-
do com o pesquisador, a lei 
da gravitação universal, que 
explica como os planetas se 
movem em torno do Sol, e 
a maneira pela qual os cor-
pos caem.

Segundo a lei da gravi-

tação universal, a atração 
entre dois corpos é propor-
cional às suas massas e in-
versamente proporcional ao 
quadrado da distância entre 
elas. A lei foi formulada por 
Newton há mais de 200 
anos e até hoje não se en-
controu nela nenhum des-
vio. Esse é um exemplo de 
uma relação física simples, 
de causa e efeito. Os plane-
tas giram em torno do Sol 
devido à força gravitacional 
que ele exerce sobre eles.

O primeiro trabalho 
científico que Goldemberg 
produziu, em uma revista 
americana em 1950, foi uma 
tentativa de verificar a vali-
dade de uma lei do tipo da 
gravitação universal para o 
magnetismo.

A identificação de leis co-
mo a da gravitação universal 
torna o apelo ao sobrenatu-
ral menos necessário. Isto é 
ilustrado, recorda ele, pelo 
que ocorreu com Laplace, 
matemático e físico francês, 
quando fez uma apresenta-
ção na Academia de Ciên-
cias de Paris ao imperador 
Napoleão Bonaparte sobre 
o movimento dos plane-
tas em torno do Sol e o 
da Lua em torno da Terra. 
Napoleão, intrigado, obser-
vou que “não via nenhuma 
menção ao Criador nessa 
explicação”, ao que Lapla-
ce retrucou: “É porque não 
precisei dessa hipótese.”

É preciso tomar cuida-
do com essas definições de 
ciência quando se trata de 
ciências sociais, onde a re-
lação entre causa e efeito é 
mais difícil de estabelecer, 
alerta Goldemberg. Para 
muitos cientistas sociais, 
acrescenta, a revolução 
mais importante ocorrida 
na História da Humanidade 
foi a Revolução Agrícola. 
Segundo eles, o desenvolvi-

mento da agricultura e das 
cidades levou à criação dos 
grandes impérios e, com is-
so, à escravidão.

Na mesma linha, pode-
-se argumentar que a Re-
volução Francesa de 1789 
e a Revolução Industrial do 
século 19 deram origem à 
democracia burguesa e à 
exploração da classe traba-
lhadora. Exploração que 
levou à Revolução Comu-
nista de 1917, inspirada na 
ideia marxista de colocar 
os meios de produção nas 
mãos do Estado, o que le-
varia ao socialismo. Essas 
tentativas de relacionar cau-
sa e feito nos fenômenos 
econômicos e sociais são 
altamente controvertidas.

José Goldemberg destaca 
que a definição do Dicioná-
rio Cambridge é a de que 
“desenvolvimento é o pro-
cesso pelo qual alguém ou 
alguma coisa cresce ou mu-
da, tornando-se mais avan-
çada”. Desenvolvimento 
econômico, então, é o cres-
cimento ou aumento do ní-
vel de vida da população de 
um país, que passa de uma 
economia pobre para uma 
economia rica.

Uma vez definido de-
senvolvimento, é preciso 
escolher um método de 
medi-lo. Se não se adotar 
alguma métrica, ressalta 
Goldemberg, “ficaremos 
presos a generalidades. 
Isso lembra o que acon-
tece frequentemente com 
o debate sobre educação 
nas nossas universidades, 
onde muitas pessoas nas 
faculdades de educação 
fazem teses e estudos so-
bre os conceitos básicos 
de educação, formulados 
por Rousseau e outros há 
mais de duzentos anos”. 
Enquanto isso, o governo 
e a própria sociedade, que 

estão fora da universidade, 
estão preocupados, ou de-
veriam estar, em melhorar 
a qualidade do ensino que 
depende de bons profes-
sores.

Uma das métricas para 
medir o desenvolvimento 
é o Produto Interno Bruto, 
que é uma medida mone-
tária do valor de mercado 
de todos os bens e serviços 
produzidos num dado pe-
ríodo. Essa definição tem 
suas limitações, pois o va-
lor monetário não é tudo 
na vida e muitos econo-
mistas escolheram outros 
indicadores para medir o 
desenvolvimento. O mais 
popular deles é o Índice de 
Desenvolvimento Humano, 
que tem três componentes: 
PIB per capita (com o pe-
so de um terço), nível de 
educação (um terço) e ex-
pectativa de vida ao nascer 
(um terço). Esses são os in-
dicadores mais usados por 
instituições internacionais, 
sobretudo o FMI e o Banco 
Mundial.

O conceito de desenvol-
vimento sustentável, que se 
tornou popular a partir dos 
anos 1980, tenta incorporar 
a noção de que é necessário 
atender às necessidades hu-
manas de hoje e, ao mesmo 
tempo, garantir que o am-
biente vivido resista à ação 
do homem.

Nos Estados Unidos, o 
consumo médio per capita 
é de aproximadamente sete 
toneladas de óleo equiva-
lente por ano. Já no Con-
go, o consumo per capita é 
dez vezes menor. O Brasil 
tem um consumo médio de 
aproximadamente duas to-
neladas de óleo equivalente 
per capita. Para ter um IDH 
elevado não é preciso, se-
gundo Goldemberg, ter um 
consumo de mais de três to-

neladas de óleo equivalente 
per capita, o que leva a pen-
sar, ainda de acordo com 
Goldemberg, que se pode 
utilizar energia de uma ma-
neira mais eficiente do que 
ocorre nos Estados Unidos.

As ideias acerca da utili-
zação de energia de forma 
mais eficiente começaram 
em análises que mostram 
que há um grande desper-
dício de energia no mundo. 
Os Estados Unidos apre-
sentam um PIB per capita 
de mais de US$ 50 mil por 
ano. Estudos sugerem uma 
relação linear entre energia 
e GPD. O que isso signifi-
ca? Que quanto mais ener-
gia se consome, maior o 
PIB? Ou que o aumento no 
PIB aumenta o consumo de 
energia?

Na realidade, há muitos 
países que têm o mesmo 
consumo de energia per 
capita e um valor de PIB 
que varia muito entre eles. 
O mesmo ocorre com pa-
íses com um PIB próximo 
e consumo de energia dife-
rente. Ou seja, simplifica-
ções não funcionam, e PIB 
é um parâmetro complica-
do. Ele depende, adiciona 
Goldemberg, do que os 
países almejam para seu de-
senvolvimento, da evolução 
histórica de cada país e da 
sua cultura, dentre outros.

É claro, portanto, que 
podem existir outras causas 
(razões históricas, hábitos 
de consumo ou a própria 
geografia do país) que estão 
na raiz da correlação entre 
consumo de energia e IDH. 
Elas poderiam explicar tan-
to a evolução do consumo 
de energia per capita por 
ano como a evolução do 
IDH.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.



3Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 Conjuntura

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Portugal cria  
legislação home office

Portugal acaba de regulamentar o trabalho em casa, 
proibindo que chefes enviem mensagens de texto e e-

mails a seus colaboradores fora do horário de expediente. 
A lei denominada “direito ao descanso” prevê também 
que profissionais com filhos de até 8 anos tenham o di-
reito de trabalhar de forma remota. 

Telemedicina é  
uma realidade

Pesquisa feita com 5.697 médicos pelo Conselho Fed-
eral de Medicina revela, que em tempos de Covid, dois a 
cada três médicos no Brasil consideram a telemedicina um 
método eficaz, e 90% pretendem manter a prática após o 
fim da pandemia.

Novo livro de  
Margareth Dalcolmo

Uma das maiores especialistas no mundo do trata-
mento da Covid, a médica e pesquisadora Margareth 
Pretti Dalcolmo lança dia 8 de dezembro, na Travessa 
Leblon, Um tempo para não esquecer. Versa sobre a visão 
da ciência no enfrentamento da pandemia e o futuro da 
saúde.

Acredite se quiser

Segundo o vereador Paulo Pinheiro, da Câmara Munici-
pal do RJ, um em cada três leitos dos hospitais federais de 
alta complexidade no estado está desativado por falta de 
profissionais, equipamentos e manutenção. 

Escolha indevida

Normalmente feito por edital, a participação de policiais 
federais no curso de cooperação internacional em maté-
ria de trânsito e segurança viária, na Espanha levou, pela 
primeira vez sete policiais escolhidos por sua proximidade 
com o Governo Federal e quase todos ocupando cargos em 
comissão.

Rolé dos favelados

O guia de turismo e pastor Cosme Felippsen pro-
move interessantes visitas ao Morro da Providência, 
com a possibilidade de debater questões raciais, sociais 
e econômicas da favela. Maiores informações e reser-
vas: (21) 98123-4167.

Frase da semana

“Em alguns momentos é preciso simplesmente não 
pensar. Só sentir. A sensação do silêncio de duas pes-
soas é uma conversa mútua, que traz um sentimento de 
relaxamento, de descanso da alma, do falso moralismo e 
pseudoconhecimento de verdades. Aprendemos a desfru-
tar de um momento inesquecível com desconexão total. 
Vivemos a plenitude da vida em movimento, do renasci-
mento intempestivo, mas que mostra algo inusitado, que 
pode ser vivido.”

ABIU SPE Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314

Ata da AGE em 16/06/2021
Data, Horário e Local. No dia 16/06/2021, às 10h, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 955, 
conjunto comercial 121, Itaim Bibi/SP. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 
4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa. 
Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Reratificar os incisos (i) a (iii) das 
Deliberações da Ata da AGE, datada de 15/12/2020, devidamente registrada na JUCESP, no dia 25/05/2021, sob o número 
244.185/21-9. Deliberações. A acionista presente aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a reratificação dos incisos 
(i) a (iii) das Deliberações da Ata da AGE, datada de 15/12/2020, devidamente registrada na JUCESP, no dia 25/05/2021, sob o 
número 244.185/21-9, que passam a vigorar com as seguintes redações: Onde leia-se: “(i) Aprovar a distribuição de dividendos 
no montante de R$10.000.000,00;” Passa a ler: “(i) Aprovar a distribuição de dividendos no montante de R$7.353.000,00; 
Onde leia-se: “(ii) Aprovar, ainda, a redução do capital da Companhia, considerado excessivo, no valor de R$49.278.000,00, 
com o consequente cancelamento de 49.278.000 de ações ordinárias. Em razão da deliberação acima, alterar o artigo 5º do 
Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$37.192.000,00, representado por 37.192.000 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Em decorrência da redução do capital por ser considerado excessivo acima mencionada, resta autorizada 
a restituição ao acionista, do valor correspondente à redução do capital realizada, em moeda corrente do país. Adicionalmente, 
em face do que dispõe o artigo 174 da Lei 6.404/76, resta registrado que a eficácia da deliberação de restituição da parcela 
de capital reduzida ao acionista fica condicionada ao cumprimento da (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo 
registro perante a JUCESP; (ii) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido 
apresentada pelos interessados, nos termos do parágrafo primeiro do citado dispositivo legal, oposição ou, se existente, mediante 
a prova do pagamento e/ou depósito judicial.” Passa a ler: (ii) Aprovar, ainda, a redução do capital da Companhia, considerado 
excessivo, no valor de R$51.925.000,00, com o consequente cancelamento de 51.925.000 de ações ordinárias. Em razão da 
deliberação acima, alterar o artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$34.545.000,00, representado 
por 34.545.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em decorrência da redução do capital por ser considerado 
excessivo acima mencionada, resta autorizada a restituição ao acionista, do valor correspondente à redução do capital realizada, 
em moeda corrente do país. Adicionalmente, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei 6.404/76, resta registrado que a eficácia 
da deliberação de restituição da parcela de capital reduzida ao acionista fica condicionada ao cumprimento da (i) publicação da 
presente ata antes do seu respectivo registro perante a JUCESP; (ii) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação 
desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos interessados, nos termos do § 1º do citado dispositivo legal, oposição ou, se 
existente, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial.” Onde leia-se: “(iii) Aprovar a reforma e consolidação do novo 
Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada, a qual foi lida, aprovada e rubricada por todos para o arquivo 
na sede social.” Passa a ler: “(iii) Aprovar a reforma e consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, conforme proposta 
apresentada, a qual foi lida, aprovada e rubricada por todos para o arquivo na sede social.” A acionista presente ratifica todo o 
conteúdo restante da Ata da AGE, datada de 15/12/2020, devidamente registrada na JUCESP, no dia 25/05/2021, sob o número 
244.185/21-9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada 
por todos os presentes. SP, 16/06/2021. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente, Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. Jucesp 
em 12/11/2021 sob o nº 544.365/21-5. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Governo privatizará 11 portos

O governo federal 
qualificou oito 
terminais portu-

ários para serem privatiza-
dos. O decreto, assinado 
pelo presidente em exercí-
cio Hamilton Mourão, foi 
publicado nesta quinta-feira 
no Diário Oficial da União 
(DOU). Além desses oito, 
três já serão leiloados hoje. 
Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 
que, com a medida, os em-
preendimentos passam a 
ser entendidos como prio-
ritários para a realização 
de leilão para exploração 
econômica, “com a conse-
quente contrapartida de ex-
pansão da capacidade logís-
tica por meio de aportes de 
investimentos provenientes 
de agentes de mercado, de 
forma que o Estado cum-
pra seu papel constitucional 
de formulador e indutor de 

políticas públicas”.
Os terminais qualificados 

são: Terminal POA01, no 
Porto de Porto Alegre (RS), 
com área de 21,5 mil me-
tros quadrados, para movi-
mentação e armazenagem 
de granéis sólidos vegetais; 
Terminal STS53, no Porto 
de Santos (SP), com área 
de 87,98 mil metros qua-
drados, para granéis sólidos 
minerais; Terminal RDJ06, 
no Porto do Rio de Janei-
ro (RJ), com área de 13,56 
mil metros quadrados, para 
granéis líquidos; Terminal 
RDJ06A, no Porto do Rio 
de Janeiro (RJ), com 13,7 
mil metros quadrados, tam-
bém para granéis líquidos; 
Terminal SSD04, no Porto 
de Salvador (BA) com 34,51 
mil metros quadrados, para 
contêineres e carga geral; 
Terminal ILH01, no Porto 
de Ilhéus (BA), com área de 

260,66 mil metros quadra-
dos, para granéis sólidos ve-
getais e minerais, carga geral 
e terminal de passageiros; 
Terminal MUC03, no Por-
to do Mucuripe (CE), com 
27,2 mil metros quadrados, 
para granéis sólidos; e Ter-
minal IQI14, no Porto do 
Itaqui (MA), que abrange 
a área de 43,40 mil metros 
quadrados, dedicado à mo-
vimentação e armazenagem 
de graneis líquidos combus-
tíveis.

O governo, por meio do 
Ministério da Infraestrutura 
e da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
(Antaq), também realiza 
hoje o leilão de três termi-
nais portuários em Santos 
(SP) e Imbituba (SC). De 
acordo com a pasta, com o 
arrendamento serão garan-
tidos quase de R$ 1 bilhão 
de investimentos privados 

ao longo dos respectivos 
contratos e a geração de 
mais de 16 mil empregos. 
O vencedor de cada um 
dos leilões será aquele que 
apresentar o maior valor 
de outorga. O certame está 
marcado para as 11 horas, 
na B3, na Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa).

As áreas disponíveis na 
cidade paulista são os ter-
minais STS08 e STS08A, 
destinados a movimenta-
ção, armazenagem e dis-
tribuição de combustíveis, 
enquanto no porto cata-
rinense, granéis líquidos 
combustíveis ou químicos. 
Já o Complexo Portuário de 
Imbituba (terminal IMB05) 
movimenta granéis líquidos 
combustíveis ou químicos, 
proveniente principalmente 
de Maceió (AL), para abas-
tecer empresas localizadas 
em toda a região sul.

IAB considera ilegal decreto que  
aumentou IOF para cobrir Auxílio Brasil

O Instituto dos 
Advogados Bra-
sileiros (IAB) 

considera ilegal o Decreto 
10.797/2021, por meio do 
qual foram aumentadas as 
alíquotas do Imposto so-
bre Operações Financeiras 
(IOF), com o objetivo de 
subsidiar o Auxílio Brasil, 
criado em substituição ao 
programa Bolsa Família. 
Na sessão ordinária virtu-
al da última quarta-feira, o 
plenário do IAB aprovou, 
por unanimidade, o parecer 
do relator Fábio Luiz Go-
mes, da Comissão de Direi-
to Financeiro e Tributário, 
contrário à iniciativa do go-
verno federal. “O decreto 
é ilegal, porque estabeleceu 
uma mudança legislativa, 
ainda que temporária, sem 
estar lastreado, de forma 
clara e transparente, por 
uma política monetária fis-
cal”, afirmou o relator.

De acordo com Fábio 
Luiz Gomes, o decreto tam-
bém desrespeita o princípio 
da anterioridade, segundo o 
qual nenhum tributo pode-
rá ser cobrado no mesmo 

exercício financeiro em que 
tenha sido publicada a lei 
que o instituiu ou o aumen-
tou. Ao aprovar o parecer, 
o plenário concordou com 
a sugestão do relator de que 
o documento seja encami-
nhado ao Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (CFOAB), para 
avaliação e adoção, se for o 
caso, das medidas judiciais 
que considerar cabíveis.

Conforme o decreto, pu-
blicado no dia 17 de setem-
bro, o aumento provisório 
do IOF ocorrerá entre 20 
de setembro e 31 de dezem-
bro de 2021. Em 2022, o 
auxílio à população de baixa 
renda, segundo o governo, 
passará a ser custeado pe-
la recriação do imposto de 
renda sobre lucros e divi-
dendos. A retomada do im-
posto está prevista no texto 
do substitutivo ao projeto 
de lei 2.337/2021 aprovado 
na Câmara dos Deputados 
e encaminhado ao Senado. 
“É de se estranhar a afirma-
ção do governo de que as 
novas alíquotas do IOF se-
rão temporárias, visto que a 

nova fonte de custeio a par-
tir de 2022 é algo ainda in-
certo, em análise no Poder 
Legislativo”, criticou Fábio 
Luiz Gomes.

O IAB e 21 entidades 
representantes de segmen-
tos diversos da sociedade, 
como a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
a Confederação Nacional 
de Serviços (CSN) e o Ins-
tituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (Etco), assi-
naram manifesto contra o 
PL 2.337/2021, no dia 26 
de julho. Encaminhado pe-
lo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ao Congres-
so Nacional, o PL altera as 
regras de tributação do Im-
posto de Renda (IR) e reto-
ma a incidência, extinta há 
25 anos, sobre lucros e di-
videndos distribuídos pelas 
empresas a pessoas físicas 
ou jurídicas.

Princípio da confiança
Na crítica ao Decreto 

10.797/2021, Fábio Luiz 
Gomes afirmou que a sua 
edição foi “contrária ao 
princípio da confiança”. O 
relator apontou que o texto 

da norma diz que as alíquo-
tas do IOF foram reduzi-
das, quando, na verdade, 
elas foram majoradas. “O 
texto induz a erro, já que 
todas as alíquotas aplicadas 
aos contribuintes foram au-
mentadas”, afirmou o ad-
vogado, que acrescentou: 
“O Estado deve buscar a 
edição de normas lastreadas 
pelos princípios da boa-fé, 
da transparência, da eficiên-
cia e da segurança jurídica”.

O relator também criti-
cou o fato de não constar 
no texto do decreto a previ-
são de que a majoração das 
alíquotas do IOF se destina-
rá a custear o Auxílio Brasil. 
A informação foi fornecida 
pelo governo federal por 
meio de nota oficial. “Ape-
sar de ter sido amplamente 
divulgado na imprensa que 
a majoração extrafiscal irá 
servir de fonte de custeio 
para o programa, não há 
destinação financeira pre-
vista no decreto; portanto, 
nada que justifique a sua 
aplicabilidade e eficácia 
imediata, o que gera confu-
são no cenário jurídico”.

TSE: Assinatura eletrônica 
para criar partido

O plenário do Tribu-
nal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu 

nesta quinta-feira antecipar a 
vigência da resolução, apro-
vada em agosto, que permi-
te a coleta pela internet de 
assinaturas para criação de 
novo partido político. Pela 
decisão, a norma já está va-
lendo. De início, a Resolução 
23.647/2021 deveria entrar 
em vigor apenas 120 dias 
após ter sido aprovada em 
31 de agosto. O TSE já dis-
ponibilizou ferramenta que 
possibilita a coleta das assina-
turas eletrônicas, motivo pelo 
qual os ministros decidiram 
antecipar a vigência da nova 
norma.

O novo Sistema de 
Apoiamento a Partido em 
Formação (SAPF) permite 
que as novas agremiações 
coletem assinaturas com o 
uso de certificação digital, 
nos moldes da Infraestru-
tura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil). O 
cidadão que desejar apoiar a 
criação de agremiação polí-
tica pode preencher uma fi-
cha específica manualmen-
te ou de forma eletrônica, 
contanto que possua certi-
ficação digital. Os partidos 
em formação continuam a 
ser os únicos aptos a colher 
e apresentar as assinaturas à 
Justiça Eleitoral, seja na for-
ma física ou eletrônica.
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R$ 20 milhões para a 
Assistência Social do Rio

A Alerj doou essa semana R$ 20 milhões para o 
Fundo Municipal de Assistência Social do Município 
do Rio de Janeiro. O dinheiro é parte do que o Le-

gislativo estadual economizou do seu orçamento. O repasse 
do recurso foi formalizado por meio da Lei 9.433/21, de 
autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano 
(PT), com a finalidade de promover medidas assistenciais que 
beneficiem a população mais carente da cidade. Outros 26 
deputados assinaram como coautores da lei (foto).

Plano de Saúde para  
servidores do estado

A Alerj discute uma forma de garantir plano de saúde 
para os servidores públicos do Estado, sejam civis ou 
militares. De autoria dos deputados Subtenente Bernardo 
(PTB), Renato Zaca (PTB), Luiz Paulo (Cidadania) e 
Marcelo Cabeleireiro (DC), projeto de lei prevendo o 
benefício tramita na Casa. Segundo a proposta, familiares 
dos servidores também poderão ser beneficiados. A 
operadora do plano deverá ser escolhida através de um 
edital do Poder Executivo.

Grupo avalia  
regularização fundiária

O deputado Noel de 
Carvalho (PSDB) inte-
gra o Grupo de Traba-
lho para o Desenvolvi-
mento de Atividades de 
Regularização Fundiária, 
criado no Tribunal de 
Justiça do Rio. O grupo 
tem a missão de mapear 
os locais na cidade do 
Rio aptos à regulariza-
ção fundiária e conceder 
o título às áreas que forem consideradas prioritárias.

Fim da Taxa de Incêndio
A indicação legislativa que pede o fim do tributo foi apro-

vada em plenário da Alerj na última terça-feira. A autora da 
proposta, a deputada Adriana Balthazar (Novo), argumenta 
que decisões recentes do STF consideram inconstitucional 
a cobrança da taxa, já que o combate a incêndios é um 
serviço público geral e não pode ser exigido pagamento de 
taxa com esta finalidade. Falta agora o governador Cláudio 
Castro sancionar ou vetar a lei.

Intérpretes de  
Libras nos telejornais

O deputado Filippe Poubel (PSL) quer ver intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todos os telejornais 
locais no Estado do Rio de Janeiro e nas propagandas e pro-
gramas institucionais do Governo Estadual. Ele apresentou 
na Alerj um projeto de lei prevendo a obrigatoriedade.

 Noel de Carvalho

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00  –  NIRE 33.300.316.906
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 27.10.2021
ERRATA

Considerando que nas publicações da mencionada Ata, ocorridas em 
30.10.2021 no jornal Monitor Mercantil, e em 3.11.2021 no jornal Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, não constou que parte da restituição 
do valor da redução do capital social ao Banco Bradesco S.A., seria em 
moeda corrente nacional: Onde se lê: 1) a redução será concretizada 
mediante a entrega de bens imóveis de propriedade da Sociedade, ao 
Banco Bradesco S.A., único acionista; (...) Leia-se: 1) a redução será 
concretizada mediante a entrega de bens imóveis de propriedade da 
Sociedade e em moeda corrente nacional, ao Banco Bradesco S.A., único 
acionista; (...)

STF derruba desconto linear  
em mensalidade de faculdades

Na música, “Sofrência”  
é sinônimo de lucro

Os clássicos da so-
frência sertaneja 
como “Ciumei-

ra”, “Serenata”, “Homem 
de família”, “Sorte que cê 
beija bem”, ‘’Não deixo 
não” entre outros, gravados 
por cantores de renome co-
mo Gusttavo Lima, Maiara 
& Maraísa, Simone e Si-
maria, Mano Walter e al-
guns outros sucessos que 
ficaram imortalizados na 
voz de Marília Mendonça, 
morta recentemente em 
um acidente aéreo, ago-
ra podem fazer parte do 
portfólio de investidores. 
Batizada de Hits da So-
frência, a operação lança-
da esta semana pela Hurst 
Capital, ecossistema de 
investimentos em ativos 
alternativos, conta com 
1.704 músicas compostas 
por Diego Ferrari e Gui-
lherme Ferraz.

“É a operação com a 
maior quantidade de su-
cessos do sertanejo que a 
Hurst já distribuiu. Este é 
atualmente o maior gêne-
ro musical do país, que re-
presenta mais de 30% do 
mercado nacional de músi-
ca desde 2017, segundo o 

Spotify Charts”, destaca o 
CEO da Hurst Capital, Ar-
thur Farache. 

A dupla Diego Ferrari e 
Guilherme Ferraz vendeu 
parte dos royalties musi-
cais para a Hurst Capital, 
que está disponibilizando 
para qualquer investidor 
que queira receber paga-
mentos mensais a cada re-
produção. Entre elas está 
“Ameaça”, que no Tik Tok 
chegou a ocupar a 7ª po-
sição na playlist “50 que 
viralizaram – Mundo”, do 
Spotify.

O catálogo ainda vem 
com uma novidade: vai 
abranger também as com-
posições dos próximos três 
anos da dupla. Assim será 
possível que o investidor 
busque rentabilidade não 
só em composições já con-
sagradas, mas também no 
mercado futuro de royalties 
musicais dos dois compo-
sitores que já registraram 
mais de 1,2 bilhão de plays 
somente no Spotify. A ope-
ração Hits da Sofrência vem 
em um momento em que 
os shows de sertanejo estão 
voltando e isso fez com que 
o gênero retorne ao primei-

ro lugar do Brasil.

Pesquisa

A pesquisa da Crowley e 
Kantar Ibope, realizada em 
2020, mostra que a músi-
ca sertaneja liderou no ano 
passado o volume de execu-
ções em rádios. No Spotify, 
48 das 100 músicas mais 
tocadas no Brasil na sema-
na de 24 de agosto de 2020 
eram sertanejas.  De acordo 
com dados da própria plata-
forma, dos dez artistas mais 
escutados no Brasil naquele 
ano, sete eram de sertanejo, 
incluindo as cinco primeiras 
colocações no ranking. Em 
relação às músicas, foram 
oito presentes no top 10, 
também incluindo os cinco 
maiores sucessos do ano.

A projeção do cenário 
base é de uma rentabilida-
de de 19,14% ao ano, ou 
246,97% do CDI. O pra-
zo é de 48 meses. “Investir 
em royalties musicais é lu-
crar cada vez que a música 
toca no Spotify, Youtube, 
Deezer, shows ou casas 
noturnas. Assim, um dos 
grandes atrativos da opera-
ção é a descorrelação com 

investimentos com a B3 e 
a pouca influência do cená-
rio macroeconômico, o que 
tem atraído os brasileiros 
a diversificarem suas car-
teiras”, afirma Farache. Os 
recebíveis são oriundos dos 
pagamentos de royalties 
sobre os direitos de autor 
que recaem sobre as obras 
(composição).

Segundo projeções do 
banco Goldman Sachs, o 
mercado de streaming mu-
sical mundial deve atingir 
a faixa de quase US$ 40 
bilhões até 2030 e as ge-
rações millenials e Z estão 
gastando mais da sua renda 
anual em música do que as 
gerações anteriores, uma 
média de US$ 163/ano ver-
sus uma média globalizada 
de US$ 152. 

O Brasil tem uma mar-
gem grande de crescimento 
nas plataformas de strea-
ming musicais, com aproxi-
madamente 210 milhões de 
brasileiros. Dados do Spoti-
fy demonstram que o mer-
cado nacional terminou 
2019 com 11,8 milhões de 
assinantes de serviços li-
cenciados de streaming de 
música.

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
decidiu nesta 

quinta-feira derrubar deci-
sões judiciais que concede-
ram descontos lineares nas 
mensalidades de faculda-
des durante a pandemia de 
Covid-19.  Por 9 votos a 1, 
a Corte seguiu voto profe-
rido pela relatora, ministra 
Rosa Weber, que se mani-
festou pela inconstituciona-
lidade das decisões. Para a 
ministra, as medidas foram 

tomadas de forma linear 
em todos os contratos, sem 
avaliar os efeitos econômi-
cos para ambas as partes e 
o caso específico de cada 
aluno, ferindo os princípios 
constitucionais da livre ini-
ciativa e da isonomia.

Pela decisão, os descon-
tos podem ser judicializa-
dos, porém devem levar 
em conta diversos pontos, 
entre eles, as característi-
cas do curso, carga horária, 
formas de avaliação, custos 

de transposição para aulas 
remotas, além da condição 
econômica dos estudantes. 
A Corte julgou ações pro-
tocoladas pelo Conselho de 
Reitores das Universidades 
Brasileiras e pela Associa-
ção Nacional das Universi-
dades Particulares (Anup). 
As entidades alegam que 
foi retirado das escolas pri-
vadas o poder de negociar 
com os pais ou alunos indi-
vidualmente os atrasos no 
pagamento, beneficiando 

quem não teve a renda afe-
tada.
Devido aos efeitos econômi-
cos provocados pela pande-
mia, pais e alunos passaram 
a cobrar a redução do valor 
das mensalidades diante das 
dificuldades de pagamento, 
proibição de aulas presen-
ciais e adoção de aulas virtu-
ais. Com a falta de consenso, 
o Judiciário foi acionado, e 
diversos juízes obrigaram a 
redução das cobranças em 
cerca de 30% e 50%.

Sertanejo: Mais de 30% do mercado nacional de música desde 2017
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Aplicativo do Bradesco calcula emissões de carbono dos correntistas

O aplicativo Bra-
desco está com 
uma nova funcio-

nalidade criada pela Ambi-
par, empresa que atua com 
serviços e produtos volta-
dos à gestão ambiental. Os 
clientes do banco já podem 
entender como as rotinas 
do seu dia a dia impactam 
o meio ambiente e, volun-
tariamente, acessar a opção 
de neutralizar sua geração 
de carbono.

O cálculo é realizado 
considerando padrões de 
consumo de energia, meios 
de deslocamento e trans-
porte, gás e internet ao lon-
go de um mês. A metodo-

logia utilizada tem o GHG 
Protocol como base, uma 
das principais ferramentas 
para a identificação e cál-
culo de emissões de gases 
de efeito estufa no mundo, 
divulgou a Ambipar nesta 
quinta-feira.

Ao final da jornada no 
aplicativo, o cliente con-
segue visualizar qual a sua 
“pegada de carbono”, ou 
seja, quanto CO2 está emi-
tindo na atmosfera. Se de-
sejar neutralizar suas emis-
sões, o simulador já calcula 
o valor equivalente à cota 
correspondente ao crédito 
de carbono. Os recursos se-
rão destinados inicialmente 

a projetos de conservação 
de biomas brasileiros com 
selo REDD+, a principal 
certificação de projetos flo-
restais e biodiversidade.

CO2

De acordo com a Am-
bipar, os projetos atuais 
possuem capacidade de se-
questrar da atmosfera mais 
de 3 milhões de toneladas 
de CO2, através da preser-
vação de mais de 1.700.000 
hectares de floresta nativa. 
Em termos de biodiversida-
de, são milhões de árvores 
preservadas e mais de 4.258 
espécies do bioma (flora e 

fauna), além de contribuir 
com famílias da comunida-
de local, gerando valor para 
a floresta em pé.

A gestão dos créditos de 
carbono será feita pela Am-
bipar, parceira do Brades-
co, nessa funcionalidade. O 
cliente receberá um certifi-
cado referente à baixa dos 
créditos adquiridos. Tam-
bém poderá atestar a apo-
sentadoria desses créditos 
na plataforma internacional 
de registro de créditos de 
carbono, a Verra.

 “Mudanças climáticas é 
um dos pilares da estraté-
gia de sustentabilidade do 
Bradesco e da Ambipar. 

A agenda ambiental é re-
levante e urgente, e enten-
demos que o engajamento 
coletivo é essencial para 
atendimento dessa agen-
da. Por isso, a ideia com 
a nova funcionalidade é 
conscientizar também os 
nossos clientes, possibili-
tando que eles contribuam 
voluntariamente para uma 
causa maior, compen-
sando as suas emissões e 
apoiando a preservação da 
floresta”, explica a direto-
ra executiva do Bradesco, 
Glaucimar Peticov.

O Bradesco e a Ambipar 
já neutralizam 100% das 
emissões de gases do efeito 

estufa decorrentes das su-
as atividades operacionais. 
“Este projeto corrobora 
com nossa estratégia de atu-
ação, possibilitando escala 
ao mercado voluntário de 
créditos de carbono, prin-
cipalmente de projetos flo-
restais que promovam o de-
senvolvimento sustentável 
das comunidades locais, a 
preservação da floresta em 
pé e a valorização da bio-
diversidade”, complementa 
Petivoc.

Para a Ambipar, esta par-
ceria fortifica sua verticali-
zação na comercialização e 
popularização do tema de 
crédito de carbono.

Ferramenta permite simular o impacto de atividades diárias e optar pela compensação
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BRIGHTON RJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ nº 22.239.686/0001-00 / NIRE nº 33.3.0031730-9

ATA DE ASSEMBELIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

Data, Hora e Local: Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano
de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida
Sergio Buarque de Holanda nº 605, sala 1215, Jacarepaguá, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-031; Mesa: Ricardo Ranauro –
Presidente, e Rafael da Silva Giovannini – Secretário. Presença: Presentes
os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme consta na Lista de Presença que integra a presente ata. Convocação
e publicações: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, devido à
presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos
termos dos artigos 133, §4º e 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”).
Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a redução do Capital Social da Companhia
para restituição aos acionistas; (b) alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia; e (c) consolidar a redação do Estatuto Social da
Companhia. Deliberações: Após a leitura da ordem do dia, os acionistas
representantes da totalidade do capital social da Companhia deliberaram, por
unanimidade: 1. Nomear o Sr. Ricardo Ranauro como Presidente da presente
Assembleia Geral Extraordinária, bem como o Sr. Rafael da Silva Giovannini
como Secretário. 2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de
sumário, nos termos do artigo 130 da Lei 6.404/76. 3. Aprovar a redução do
capital social da Companhia, passando-o de R$11.598.422,79 (onze milhões,
quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e
nove centavos) para R$9.198.422,79 (nove milhões, cento e noventa e oito
mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), configurando
uma redução, de R$2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais),
subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, mediante a
restituição do capital social aos acionistas, proporcionalmente, a suas
participações acionárias, e com o cancelamento de 1.545.097 (hum milhão,
quinhentos quarente e cinco mil, noventa e sete) ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, pelo preço de R$1,5533. O preço das ações ora
canceladas, com fundamento na perspectiva de rentabilidade da companhia,
conforme art. 173 e art. 174, da Lei 6404/76, foi unanimemente aprovado pela
totalidade dos acionistas da Companhia. As ações foram canceladas na
proporção das respectivas participações no capital social detidas por cada
acionista, a saber, pela acionista PALADIN CP INVESTORS (BRAZIL), LLC,
1.030.065 (hum milhão, trinta mil e sessenta e cinco) ações, e pela acionista
CONSTRUTORA CALPER LTDA., 515.032 (quinhentos e quinze  mil, trinta e
dois) ações, tudo conforme Boletins de Subscrição que integram a presente
como Anexo II. O valor total da redução do capital social será destinada aos
sócios, a título de restituição parcial do capital investido, por parte da PALADIN
CP INVESTORS (BRAZIL), LLC, no valor de R$1.600.000,00 (hum milhão e
seiscentos mil reais) em moeda corrente nacional, e por parte da
CONSTRUTORA CALPER LTDA. no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil
reais) em moeda corrente nacional. 4. Consignar que o Conselho Fiscal da
Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto,
parecer quanto à redução deliberada, nos termos do art. 173 da Lei nº 6404/
76. 5. Registar, em face do que dispõe o art. 174 da Lai nº 6404/76:  (1) A
eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social aos acionistas
fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação
da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos
credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, oposição à essa
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/
ou depósito judicial; e (iii) aprovação prévia pelos debenturistas, nos termos
do parágrafo 3º do referido artigo 174 da Lei nº 6404/76;  (2) Autorizar que o
valor correspondente à restituição do capital seja efetuada em moeda corrente
do País e/ou compensação de créditos da Companhia para com os acionistas.
6. Em decorrência da deliberação acima, os acionistas decidem alterar o
caput do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com
a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$9.198.422,79 (nove milhões, cento e noventa e oito
mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), dividido em
5.921.859 (cinco milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta
e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 7. Aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a
redação constante do Anexo I da presente ata. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou
a lavratura da ata que, após lida, achada conforme e aprovada é assinada
pelos presentes.  Acionistas: R RANAURO RAJA LTDA (nova denominação
social de CONSTRUTORA CALPER LTDA, conforme 17ª alteração do contrato
social) e PALADIN CP INVESTORS (BRAZIL), LLC. A presente é cópia fiel da
originada lavrada em livro. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021.
Ricardo Ranauro

Presidente
Rafael da Silva Giovannini

Secretário
Visto do Advogado:

Danielle Lisboa Madlum
OAB/RJ nº 100.575

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.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DISTRIBUIDORA 
DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 09 de dezembro 
de 2021, às 14:30h (quatroze horas e trinta minutos), em primeira 
convocação, no endereço Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 06, salas 
101, 201, 301, 401, 501 e 601, Barra da Tijuca/RJ, a fim de deliberar sobre 
as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
1. Aprovação da remuneração da diretoria da Companhia;
2. Aprovação da proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio;
3. Aprovação da proposta de distribuição de dividendos mediante 

reversão de reserva especial.
Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na sede 
da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme 
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à 
AGE munidos de instrumento de procuração. 

Rio de Janeiro (RJ), 18 de novembro de 2021.
Antonio Gallart Gabás

Presidente do Conselho de Administração

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23 / NIRE 33.3.0031345-1

Extrato de Ata da Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 01 de Outubro de 2021

Local e Presenças: Realizada por meio de videoconferência, conforme 
disposto no § 2º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com presença 
de todos os conselheiros. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 
aprovada a reforma e a consolidação da Política de Divulgação de 
Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, a fim de 
adequá-la às exigências formuladas por B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
no âmbito do pedido de listagem da companhia no segmento nível 2 de 
Governança Corporativa e pela Comissão de Valores Mobiliários no âmbito 
do pedido de registro de companhia aberta, categoria “A”. Arquivada na 
JUCERJA em 03/11/2021 sob o nº 00004595671, Sec. Geral Bernardo 
F.S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede da 
Companhia, juntamente com os anexos à ata.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro em
conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e
Televisão no Estado de São Paulo e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no
Estado de São Paulo, nos termos dos estatutos destas Entidades e conforme a
legislação vigente, convoca todos os empregados (as) Radialistas interessados
(as), da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, para participarem da Assembleia
Geral Extraordinária Unificada, a realizar-se no dia 23 de novembro de 2.021,
terça-feira, às 14h00min em primeira convocação com o quórum estatutário, ou
às 14h15min em segunda convocação, com qualquer número de presenças,
conforme previsto no artigo 8º, III e VI da Constituição Federal e  conforme os
Estatutos das Entidades Sindicais, na porta da sede da Empresa Brasil de
Comunicação, localizada no endereço Rua da Relação,18, Centro Rio de Janeiro,
CEP: 20.231-110, RJ, cientes que esta assembleia ocorrerá de forma conjunta
e simultânea com os demais empregados  Radialistas da EBC dos Estados do
Rio de Janeiro e do Distrito Federal, representados por seus respectivos
sindicatos e também dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e
do Distrito Federal, também representados por seus respectivos Sindicatos,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Avaliação das negociações
das datas base 2.020/2.022; 2) Decidir sobre a deflagração ou não do movimento
paredista (greve); 3) Decidir sobre transformar a assembleia em assembleia
permanente; 4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro,  Paulo, 18 de novembro de
2.021.  Verginia Dirami Berriel  - Diretora de Administração e Finanças do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro.

Lendas das small caps: risco, consistência, fragilidade e governança
Por Jorge Priori

Small cap é uma em-
presa de capital aber-
to, mas com um va-

lor de mercado que não se 
destaca pela sua dimensão 
(mesmo assim, com um va-
lor que pode chegar a alguns 
bilhões de reais). Não existe 
uma definição de qual seria 
esse valor para que se deter-
mine quais companhias são 
small caps ou não. Isso fica 
a critério de cada gestor.

Agora, vamos a uma per-
gunta muito importante para 
esta matéria: uma small cap 
é inferior a uma blue ship? 
Não, não é. Uma small cap 
pode apresentar números 
muitos mais atrativos que 
uma blue ship, logicamente, 
em proporção ao seu tama-
nho. Ela pode ser muito mais 
lucrativa, e por isso distribuir 
dividendos melhores aos 
seus acionistas.

No mercado financeiro, 
existem algumas opiniões 
contra as small caps, mas 
essas opiniões são mais ba-
seadas em “achismos” do 
que em números propria-
mente ditos. Além dessas 
opiniões ignorarem a ex-
celente saúde financeira de 
muitas small caps, elas se 
esquecem que a Magazi-
ne Luiza, considerada uma 
das principais companhias 
da bolsa brasileira (valor de 
mercado superior a R$ 64 
bilhões, e que já foi muito 
maior) começou como uma 
small cap.

Para que possamos des-
mistificar as small caps, o 
Monitor Mercantil con-
vidou Frederico Mesnik, 
CEO e sócio cofundador 
da Trígono Capital, gesto-

ra especializada em inves-
timentos em small e micro 
caps, para que ele expusesse 
o que a Trígono definiu co-
mo as sete lendas das small 
caps. Em conformidade 
com os critérios adotados 
pela gestora, que possui 
R$ 2 bilhões sob gestão e 
90 mil cotistas, small cap é 
uma companhia com valor 
de mercado de até R$ 10 
bilhões, e micro cap, uma 
companhia com valor de 
até R$ 3 bilhões.

A Trígono lançou recen-
temente o fundo Trígono 
Horizont Micro Cap FIA, 
focado em companhias 
micro cap, e o ETF Trígo-
no Teva Ações Micro Cap 
/ Small Caps, em parce-
ria com a Teva Indices, 
negociado com o ticker 
TRIG11*, composto por 
ações, como o próprio no-
me já diz, de micro e small 
caps.

Hoje publicaremos qua-
tro das sete lendas. Em se-
guida, faremos a publicação 
das outras três lendas.

Small caps têm maior 
risco

Ao contrário do que se 
imagina, o risco das small 
caps é menor que o das 
grandes companhias que 
compõe o Ibovespa. Além 
da maior volatilidade, as 
blue chips também pos-
suem menor retorno no 
longo prazo, sendo supe-
radas com amplitude pela 
performance das pequenas, 
segundo estudo elaborado 
pela Trígono Capital.

A pesquisa avaliou o de-
sempenho das ações da 
Ibovespa (IBOV), do Índice 
de Small Caps (SMLL) e do 

indicador próprio da gesto-
ra, elaborado considerando 
o teto de R$ 10 bilhões para 
a classificação das empresas 
na categoria de small caps, 
chamado índice TRIG. O 
período da análise foi de 
13 anos, compreendido en-
tre abril de 2008 e setem-
bro de 2021, desde o início 
da constituição do Índice 
Small Caps, o SMLL.

No quesito Risco x Re-
torno, as small caps des-
pontaram no resultado com 
os menores indicadores de 
volatilidade (TRIG: 23% 
e SMLL: 25%), em com-
paração ao IBOV (28%), e 
melhor rentabilidade no pe-
ríodo com 481% (TRIG) e 
167% (SMLL), frente a ape-
nas 64% de retorno do Ibo-
vespa. Muitas consultorias e 
acadêmicos associam risco 
à volatilidade, no entanto 
essa volatilidade expressa 
o nervosismo do mercado, 
não necessariamente os ris-
cos adjacentes.

Os dados comprovam 
que rentabilidade e risco 
nada têm a ver com o valor 
de mercado das small caps, 
apesar das gigantes da Bol-
sa serem escolhas comuns 
entre os principais players 
do mercado pela crença de 
serem robustas e financeira-
mente estáveis.

Small caps têm menor 
consistência

Para comprovar a boa 
performance das small 
caps, independente do perí-
odo e tempo de aplicação, a 
Trígono Capital comparou 
os desempenhos trimestrais 
das empresas do mercado 
entre abril de 2008 e setem-
bro de 2021. A pesquisa 

apontou que o índice TRIG 
superou em 92% das jane-
las o Ibovespa, e o SMLL, 
em 65%.

Em uma outra análise, 
foram realizadas 60 mil si-
mulações de aportes e res-
gates no Ibovespa e a mes-
ma quantidade no TRIG, 
com intervalos randômicos, 
considerando o mesmo pe-
ríodo de 2008 a 2021. Nes-
sas simulações, 89% dos in-
vestidores teriam ganhado 
mais dinheiro no índice da 
Trígono Capital, indepen-
dentemente do tempo de 
permanência. Um dado que 
representa uma medida de 
pura consistência das small 
caps.

Small caps são econo-
micamente mais frágeis

Analisando uma janela 
de 12 meses verifica-se que 
o índice TRIG possui me-
lhores múltiplos de dívida 
líquida, caixa, Preço/Lucro 
e Dividend Yield. Fator 
que reforça o potencial das 
empresas de menor capita-
lização frente às large caps. 
Isso significa que as compa-
nhias do Ibovespa são mais 
alavancadas contrapondo-
-se às menores, que além 
de mais baratas, pagam 
melhores dividendos e pos-
suem menores indicadores 
de dívidas e melhores pers-
pectivas de retornos para os 
investidores.

Small caps não têm go-
vernança

Governança não é sinô-
nimo das empresas gigan-
tes, muito pelo contrário, 
a maioria delas tem ido na 
contramão dessa diretriz. 
Grandes empresas já cau-

saram, e seguem causando, 
grandes estragos aos seus 
acionistas, mesmo com to-
dos os mecanismos de go-
vernança. Exemplos: Sadia 
e Aracruz com seus deri-
vativos; JBS, Petrobras e 
Braskem com casos de cor-
rupção; colapso das empre-
sas X de Eike Batista, sem 
esquecer o caso da Vale 
com as tragédias de Bru-
madinho e Mariana. Muitos 
outros casos aconteceram 
como a contabilidade criati-
va do IRB e fraudes como 
na CVC e outras, mesmo 
com grandes auditorias e 
conselhos fiscais suposta-
mente verificando e ates-
tando que a contabilidade é 
correta.

As small caps têm fei-
to seu trabalho e se empe-
nhado em aprimorar sua 
governança, com relatórios 
de transparência e boa ar-
ticulação nos conselhos de 
administração. Prova disto é 
que quase 90% das compa-
nhias do índice TRIG estão 
listadas no Novo Mercado, 
nível mais elevado de go-
vernança da B3, superan-
do os dois terços do SMLL 
e 57% das empresas que 
compõem o IBOV.

A questão da governança 
deve ser levada a sério por 
grandes e pequenas, como 
ter conselheiros indepen-
dentes, com grande experi-
ência, sendo complementa-
res entre si nas qualificações 
e experiências profissionais 
e sem conflitos. Um bom 
conselho de administração 
é fundamental nas empre-
sas, sendo os conselheiros 
grandes responsáveis não só 
pelo G de Governança, mas 
o E (Environmental/Am-

biental) e o S (Social) que 
formam o trígono ESG. As 
diretrizes na gestão social e 
ambiental das empresas de-
pendem, sobremaneira, dos 
conselheiros e do alinha-
mento destes aos acionistas. 
Sem este alinhamento, o 
descaminho ou problemas 
relacionados a ESG fatal-
mente irão acontecer, como 
nos exemplos citados.

*Alguns dos principais filtros 
na seleção dos ativos que compõe o 
ETF TRIG11 são: 1) empresas 
que possuem liquidez mensal su-
perior a R$ 50 milhões e free float 
maior do que 20%; 2) que não 
estejam passando por processos 
de recuperação judicial e 3) que 
não possuam patrimônio líquido 
negativo. Atualmente, a carteira 
abrange 16 setores do mercado. 
Dentre elas, estão empresas li-
gadas mais diretamente ao setor 
produtivo e negócios, como a Ke-
pler Weber, Marcopolo, Ran-
don, Brasilagro e Vulcabras, até 
marcas de consumo mais conheci-
das pelo público, caso da Camil, 
Marisa, C&A, CVC, Burger 
King e Track & Field, além de 
novatas oriundas de IPOS recen-
tes como Espaçolaser, Ambipar, 
3Tentos, BR Partners, Clearsale 
e Eletromidia.

Frederico Mesnik
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OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23 / NIRE 33.3.0031345-1

Extrato de Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Outubro de 2021
Local e Presença: sede da Companhia, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 
3.434, bloco 7, Sala 202 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade: aprovada: (i) a previsão de reserva estatutária de lucros para 
manutenção de capital de giro e/ou margem operacional, passando o caput do Artigo 28 do Estatuto Social a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 28. O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, após a 
dedução dos prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para o imposto de renda, será ajustado e distribuído 
da seguinte forma: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) 
do capital social; (ii) o saldo restante, após dedução do dividendo mínimo obrigatório, poderá ser destinado à 
constituição de reserva para manutenção de capital de giro e/ou margem operacional que atenda às necessidades 
regulatórias e/ou de negócios e investimentos da Companhia e suas controladas. O saldo acumulado dessa reserva 
estará limitado a 80% (oitenta por cento) do valor do capital social da Companhia; e (iv) eventual saldo do lucro 
líquido ficará à disposição da Assembleia Geral, que decidirá sobre sua destinação, atendidos também os termos 
da legislação aplicável e deste Estatuto Social”; (ii) a retificação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“AGOE”) de 29/01/2021, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 12/02/2021, para modificar 
o item (2) da deliberação da  Assembleia Geral Ordinária, a fim de constar, onde se lê “Restou aprovada a fixação 
da remuneração anual global da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2021, em até R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais)”, a seguinte redação “Restou aprovada a fixação da remuneração anual global da Administração 
da Companhia, para o exercício de 2021, em até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)”. Além disso, retifica-se 
a AGOE de 29/01/2021 para incluir a informação destacada (sublinhada em negrito) a seguir às páginas 05 e 06, 
que quando da impressão da Ata, não refletiu a cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral da 
Companhia: “(...) As novas ações ordinárias objeto do aumento de capital são subscritas e integralizadas neste ato 
pelos seguintes acionistas da Companhia, os Srs. Mauro Sergio de Oliveira, Cesar Reinaldo Leal Pinto, José 
Alexandre Costa de Freitas e Alexandre Lodi de Oliveira, nos termos dos boletins de subscrição que integram esta 
ata como Anexos IV, V, VI e VII, respectivamente, mediante a conferência de 16.600 (dezesseis mil e seiscentas) 
ações ordinárias de emissão da MCFL, pelo valor patrimonial contábil por ação, no montante total de R$9.167.368,20 
(nove milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos); de 17.700 (dezessete 
mil e setecentas) ações ordinárias de emissão da OT DTVM, representativas de parte do capital total de 26.000 
(vinte e seis mil) ações ordinárias, pelo valor patrimonial contábil por ação, no montante total de R$19.355.311,59 
(dezenove milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais e cinquenta e nove centavos); e o 
montante de R$194.377,29 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), 
integralizados neste ato em moeda corrente nacional; e (ii.b) o montante de R$807.444,75 (oitocentos e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com a emissão de 2.962.013 (duas milhões, 
novecentas e sessenta e duas mil e treze) Ações Preferenciais Resgatáveis, no valor unitário de R$0,272600 
(duzentos e setenta e dois mil e seiscentos milionésimos de reais), fixado nos termos do artigo 170, §1º, da LSA, a 
serem subscritas, nesta data, na forma do boletins de subscrição que integram esta ata como Anexo VIII, e 
integralizadas em moeda corrente até 31 de março de 2021.”; (iii) a alteração dos artigos 3º, 8º e 17, alíneas vi, xiv 
e xx, entre outros ajustes refletidos no Estatuto Social a fim de atender as exigências formuladas por B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão no âmbito do pedido de listagem da Companhia no segmento Nível 2 de Governança 
Corporativa e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no âmbito pedido de registro de companhia aberta, 
categoria “A”. Referidos artigos passarão a vigorar de acordo com as seguintes redações: “Artigo 3º. A Companhia 
tem por objeto social a participação, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades empresariais e não 
empresariais que desenvolvam atividades fins ou de suporte administrativo e/ou tecnológico, relacionadas a 
serviços fiduciários, administração de fundos, custódia, controladoria, contabilidade, registro, escrituração e 
liquidação de títulos e valores mobiliários, entre outras atividades correlatas à tais serviços, podendo representar 
pessoas físicas e entidades nacionais ou estrangeiras, quaisquer que sejam seus objetos sociais, inclusive 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”; “Artigo 8º. (...); § 1º. A Assembleia Geral será 
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo 
Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo ser convocada nos termos da 
legislação em vigor, seja em primeira ou segunda convocação, observado, ainda, o disposto na regulamentação da 
CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias 
gerais de companhias abertas.”; “Artigo 17. (...); (vi) autorizar a emissão de ações, bônus de subscrição e debêntures 
conversíveis em ações da Companhia, bem como deliberar sobre a outorga de opção de compra ou de subscrição 
de ações, na forma e nos limites autorizados no artigo 6º deste Estatuto Social; (...); (xiv) observado o objeto social 
e a vedação legal à prática de atos de liberalidade, autorizar a constituição de ônus reais sobre quaisquer de seus 
ativos, e sobre os ativos das subsidiárias e sociedades investidas em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), bem como a orientação de voto em suas subsidiárias e sociedades investidas, para que estas prestem 
avais, fianças e garantias a obrigações próprias, da Companhia ou de terceiros; (...); (xx) manifestar-se favorável ou 
contrariamente, por meio de parecer fundamentado a ser divulgado, sobre qualquer oferta pública de aquisição de 
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da 
referida oferta pública de aquisição de ações, contendo a manifestação, ao menos: (a) sobre a conveniência e a 
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações aplicável quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de 
seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) as 
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (c) quanto aos planos 
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (d) a respeito de alternativas à aceitação da 
oferta pública de aquisição aplicável disponíveis no mercado;”; (iv) a alteração do Art. 17, alínea xi, do Estatuto 
Social, a fim de adaptá-lo à alteração introduzida pela Lei 14.159/2021, cuja redação será: “Artigo 17. (...); (xi) 
exceto se de outra forma estabelecido na legislação competente, aprovar a celebração, participação, aditamento e/
ou alteração de qualquer instrumento, ou rescisão de qualquer operação, envolvendo a Companhia, de um lado, e 
quaisquer de suas controladas e/ou coligadas, de outro lado;”; (v) a redação consolidada do Estatuto Social, para 
refletir as alterações ora deliberadas, bem como as alterações aprovadas em sede da AGE de 30/06/2021, cujo 
texto consolidado foi autenticado pela Mesa e passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à ata; e (vi) a 
reforma do plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia aos seus executivos, originalmente 
aprovado na AGE de 30/06/2021, a fim de atender as exigências formuladas pela CVM no âmbito pedido de registro 
de companhia aberta, categoria “A”, cujo texto consolidado foi autenticado pela Mesa e passará a vigorar com a 
redação constante do Anexo II à ata. Arquivada na JUCERJA em 03/11/2021 sob o nº 00004594847, Sec. Geral 
Bernardo F.S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede da Companhia, juntamente com os 
anexos à ata.

Bolsa lança contrato 
Futuro de Soja Brasil
Novo produto tem liquidação financeira calculada em dólares 

Uma parceria entre a 
B3 a bolsa de Chi-
cago, CME Group, 

rendeu o desenvolvimento 
do Contrato Futuro de Soja 
Brasil. A partir de 29 de no-
vembro, o novo produto co-
meçará a ser negociado por 
aqui e nos EUA. Segundo a 
bolsa brasileira, a meta é que 
seja um mecanismo de prote-
ção mais seguro, baseado no 
preço da soja brasileira e ne-
gociado em duas bolsas que 
são líderes mundiais. Além 
do contrato futuro, também 
estão sendo listadas as op-
ções de compra e de venda 
sobre o futuro de soja Brasil.

O Brasil é o maior produ-
tor e exportador de soja do 
mundo, com 134 milhões 
de toneladas de grãos co-
lhidas em 2021, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

O contrato tem como re-

ferência o preço de expor-
tação no porto de Santos e 
liquidação financeira calcu-
lada em dólares por tonela-
da pelo índice S&P Global 
Platts. “O investidor que 
escolhe operar o produto 
terá mais transparência no 
processo de negociação e 
precificação, além de um 
preço aderente a realidade 
brasileira”, disse a B3.

Apesar da relevância que 
tem o Brasil como produtor 
e exportador de soja, mui-
tas empresas nacionais que 
atuam nesse segmento en-
contram dificuldades para 
acessar instrumentos de pro-
teção financeira adequados 
(hedge).

“Até agora, para fazer hed-
ge dos grãos negociados era 
preciso recorrer à Bolsa de 
Chicago. A correção entre 
os preços da soja brasileira e 
americana sempre foi gran-

de, porém nos últimos anos 
houve um descolamento, o 
que dificultou bastante a vida 
dos agentes da cadeia produ-
tiva brasileira”, afirma Louis 
Gourbin, superintendente de 
Commodities da B3.

“O Agronegócio Brasilei-
ro é uma referência mundial, 
os nossos produtos precisam 
refletir isso. O novo deriva-
tivo chega para atender essa 
necessidade e ser uma ferra-
menta de gestão de risco de 
preço Brasil. Além disso, é 
de fácil acesso para os parti-
cipantes nacionais, só precisa 
ter uma conta em uma cor-
retora para negociar o no-
vo contrato na B3”, explica 
Gourbin.

O PIB do agronegócio, 
calculado pelo Centro de 
Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea) em 
parceria com a Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA), avançou 
24,3% em 2020, alcançando 
participação de 26,1% do 
PIB brasileiro. Pesquisa do 
Cepea, realizada com base 
nos dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), 
mostra que o agronegócio 
atingiu recordes de volume 
e de receita com as exporta-
ções, com respectivos cresci-
mentos de 10% e de 4% em 
relação a 2019.

 O acordo para criação do 
produto foi firmado entre 
as duas bolsas em 2020, e o 
lançamento pela B3 acontece 
após a aprovação dos órgãos 
reguladores brasileiros, obti-
da em 31/08/2021. Portan-
to, a partir de 29/11/2021, os 
investidores podem negociar 
o papel na bolsa brasileira.

Ele é parte da coopera-
ção técnica mantida desde 
2007 pela B3 e pelo CME 
Group

Expansão para o crédito  
tem segunda baixa seguida

A mediana das pro-
jeções para a Selic, 
a taxa básica de ju-

ros, estima mais um aumen-
to de 1,5 pp na reunião de 
dezembro, seguida por duas 
altas de 1,0 pp nas reuniões 
de fevereiro e março. A ex-
pectativa é que a Selic ter-
mine o atual ciclo de ajuste 
em 11,25% aa. Para o câm-
bio, a expectativa é de cer-
ta depreciação ao longo do 
1º semestre de 2022, che-
gando no patamar de R$/
US$ 5,60. Os dados estão 
na Pesquisa Febraban de 
Economia Bancária e Ex-
pectativas divulgada nesta 
quinta-feira.

A expansão esperada pa-
ra a carteira total de crédito 
em 2022 passou por nova 
revisão de baixa, apontando 
para um viés de queda no 
próximo ano, revela a. Na 
segunda revisão seguida pa-
ra baixo, a alta vai de 7,4% 
para 7,3%, mais uma vez re-
fletindo a deterioração das 
perspectivas econômicas 
e as condições financeiras 
ainda mais restritivas, em 
razão da alta mais acentua-
da da taxa básica de juros, 
a Selic. Na pesquisa anterior 
de agosto a alta esperada 
era de 7,8%.

A revisão de baixa ocor-
reu principalmente na car-
teira com recursos livres 
(+8,0% ante +9,1% na pes-
quisa de outubro), enquan-
to a expansão projetada 
para a carteira direcionada 
ficou praticamente estável 
em 4,1% (ante 4,2%).

Os empréstimos com re-
cursos livres são aqueles 
cujas taxas são definidas 
livremente entre os ban-
cos e os tomadores em ca-
da operação. Incluem, por 

exemplo, cheque especial, 
empréstimo consignado, 
cartão de crédito, finan-
ciamento de veículos e ou-
tros.

A Pesquisa Febraban é 
feita a cada 45 dias, logo 
após a divulgação da Ata da 
reunião do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom). 
O atual levantamento, re-
alizado entre os dias 4 e 9 
de novembro, reuniu as per-
cepções de 18 bancos sobre 
a última Ata do Copom e as 
projeções para o desempe-
nho das carteiras de crédi-
to para o ano corrente e o 
próximo.  

Para a maioria dos en-
trevistados, a elevação re-
cente da Selic e outra alta 
esperada para a próxima 
reunião do Copom será 
capaz de trazer a inflação 
de 2022 para um interva-
lo de tolerância, com bai-
xa possibilidade de che-
gar ao centro da meta. O 
Focus projeta o IPCA em 
4,79% para o próximo 
ano.

Para 2021, a expectativa é 
que a carteira total de cré-
dito deve se manter em um 
ritmo de expansão elevado 
e crescer 12,7% em 2021. 
A projeção é superior à re-
gistrada na última edição 
do levantamento (+12,3%), 
feita em outubro, e prosse-
gue em linha com a estima-
tiva feita pelo Banco Cen-
tral, que é de expansão de 
12,6%.

O levantamento mostra 
que o destaque foi a revisão 
feita na carteira de crédi-
to livre, cuja estimativa de 
alta passou de 14,1% para 
14,8%, impulsionada pe-
la carteira Pessoa Jurídica 
Livre – estimativa de cres-

cimento passou de 11,2% 
para 12,7%. Nesta carteira 
estão linhas como capital 
de giro, antecipação de fa-
turas de cartões de crédito 
e desconto de duplicatas e 
recebíveis.

Carteira livre

A pesquisa mostrou que 
a revisão de alta da carteira 
livre destinada às famílias 
foi mais tímida, de 16,8% 
para 16,9%. Na carteira 
com recursos direcionados, 
a revisão também foi ligei-
ramente positiva, de alta de 
8,0% para 8,1%.

“Devido aos bons resulta-
dos positivos da carteira de 
crédito nos últimos meses, 
ainda poderemos ter revisão 
de alta nas estimativas para 
este ano. O levantamento 
consolida a análise de que o 
grande destaque de 2021 será 
a carteira destinada às famí-
lias, com o aquecimento de 
linhas ligadas ao consumo, 
após a flexibilização das me-
didas restritivas e o avanço da 
vacinação”, analisa Rubens 
Sardenberg, diretor de Eco-
nomia, Regulação Prudencial 
e Riscos da Febraban.

Em relação à taxa de 
inadimplência da carteira 
livre, a pesquisa capturou 
uma ligeira alta nas proje-
ções tanto para 2021 como 
para 2022, embora ainda 
sugerindo um cenário sob 
controle. Para 2021, a pro-
jeção subiu de 3,2% para 
3,4%, retornando à esti-
mativa do levantamento 
de agosto. Para 2022, a es-
timativa foi de 3,5% para 
3,7%. Em ambos os casos, 
as projeções seguem abaixo 
do patamar pré-pandemia 
(3,8%).

China: Lucro líquido  até 
setembro dos bancos 
comerciais aumentou 11,5% 

O lucro líquido 
dos bancos co-
merciais da Chi-

na totalizou 1,7 % trilhão 
de iuaens (US$ 265,9 bi-
lhões) no período de janei-
ro a setembro, um aumen-
to de 11,5% em termos 
anuais, conforme os dados 
do principal órgão regula-
dor bancário e de seguros 
do país. No final de se-
tembro, os empréstimos 
pendentes destes bancos 
somavam 159,4 trilhões de 
iuanes, informou a Comis-
são Reguladora de Bancos 
e Seguros da China.

O saldo dos empréstimos 
inadimplentes dos bancos 
ficou em 2,8 trilhões de iua-
nes, 42,7 bilhões de iuanes 
a mais em relação ao final 
de junho, enquanto a taxa 
dos empréstimos desse tipo 
caiu 0,01 ponto percentual 
para 1,75%.

Os ativos em moedas lo-

cal e estrangeiras das insti-
tuições bancárias da China 
totalizaram 339,4 trilhões 
de iuanes no final do tercei-
ro trimestre, um aumento 
anual de 7,7%. No final de 
setembro, os empréstimos 
pendentes das instituições 
bancárias para micro e pe-
quenas empresas atingiram 
48,9 trilhões de iuanes.

Segundo a agência Xinhua, 
o Industrial and Commercial 
Bank of  China (ICBC - o 
Banco Industrial e Comer-
cial da China), é o mais rico e 
maior do mundo. Os grandes 
bancos dos EUA e da China 
cresceram durante a pande-
mia e dominam o topo da 
lista das maiores empresas 
listadas em Bolsas do mundo. 
Metade das 10 maiores em-
presas da lista Forbes Global 
2000 e oito das 20 maiores 
empresas são bancos com 
sede nos Estados Unidos ou 
na China.
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LANDMARK PROPERTIES LTDA. 
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 09 dias do mês de novembro de 2021,  
às 10:00 (dez) horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma 
“Microsoft Teams” considerando-se, portanto, realizada na sede social da 
Sociedade, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Ladeira da Glória, nº 26, casa 
8, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da instrução normativa do departamento de 
registro empresarial e integração nº 79, de 14 de abril de 2020 (“Instrução DREI”).  
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença 
dos sócios representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 
1.072, §2º, do Código Civil. 3. Composição da Mesa: Presidente: Felipe Demori 
Claudino; Secretário: César Folly Máximo Júnior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a  
(i) redução de capital da Sociedade em R$13.201.239,62 (treze milhões e duzentos 
e um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos); (ii) alteração da 
Cláusula 5ª do Contrato Social para prever a redução do capital social da Sociedade; 
e (iii) a consolidação do Contrato Social da Sociedade. 5. Deliberações: Os sócios 
presentes deliberaram: 5.1. A Sócios aprovam, de forma unânime e sem reservas, 
a redução de capital no valor de R$13.201.239,62 (treze milhões e duzentos e 
um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), por considerá-
lo excessivo, nos termos do artigo 1.082, Código Civil, com restituição de parte do 
valor das cotas aos sócios. 5.2. Em razão da deliberação acima, os Sócios aprovam, 
de forma unânime e sem reservas, alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social, que 
passará a vigorar com a seguinte redação:  “CLÁUSULA 5ª – O capital social é de 
R$6.189.695,80 (seis milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e 
cinco reais e oitenta centavos), representado por 54.391.000 (cinquenta e quatro 
milhões, trezentas e noventa e uma) quotas, com valor nominal unitário de R$0,1138 
(mil cento e trinta e oito décimos de milésimos) cada um, totalmente subscritas  
e integralizadas, em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:
Sócios Participação (%) Quotas
Landmark Real Estate I Fundo de
 Investimento em Participações 87,44% 47.557.879
Christiano Guimarães Fonseca Filho 5,65% 3.075.029
Roberto Ribeiro Vinhaes 5,65% 3.075.029
Gustavo Feitosa Felizzola 1,26% 683.063
Total 100% 54.391.000
Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor de suas quotas 
sociais, respondendo todos, solidariamente, pela integralização do capital social, nos 
termos do Art. 1.052 da Lei nº 10.406/02.”. 5.3. A eficácia da deliberação de redução 
do capital social da Sociedade e restituição de parte do valor das cotas aos sócios fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente 
ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro, em face do disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil; e (ii) decurso do 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários oposição à essa deliberação ou, se 
tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face 
do disposto no artigo 1.084, §1º do Código Civil. 5.4. As restituições de parte do valor 
das cotas serão proporcionais à participação de cada sócio, a saber: (i) Landmark 
Real Estate I Fundo de Investimento em Participações — R$ 11.543.163,92 (onze 
milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa e 
dois centavos), (ii) Christiano Guimarães Fonseca Filho — R$745.870,04 (setecentos 
e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos), (iii) Roberto 
Ribeiro Vinhaes — R$745.870,04 (setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta reais e quatro centavos); e (iv) Gustavo Feitosa Felizzola — R$166.335,62 
(cento e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois 
centavos). 5.5. A Sócios aprovam, de forma unânime e sem reservas, a consolidação 
do Contrato Social, na forma do Anexo I, abaixo. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, que atendeu a todas as formalidades legais 
previstas, incluindo as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta ata em forma de 
sumário dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021. Mesa: Presidente 
- Felipe Demori Claudino. Secretário - César Folly Máximo Júnior. Sócios: Landmark 
Real Estate I Fundo de Investimento em Participações, Gustavo Feitosa Felizzola, 
Christiano Guimarães Fonseca Filho, Roberto Ribeiro Vinhaes.

IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia” e/ou “IPCJ4”) 

CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021 
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 09 dias do mês de novembro de 2021,  
às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada 
na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Ladeira da 
Glória, nº 26, casa VIII, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da instrução normativa 
do departamento de registro empresarial e integração nº 79, de 14 de abril de 2020 
(“Instrução DREI”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de edital 
de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas que representam 100% 
(cem por cento) do capital social votante da Companhia, detentores da totalidade das 
ações ordinárias, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976 (“LSA”), conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.  
3. Mesa: Presidente: Felipe Demori Claudino; Secretário: César Folly Máximo 
Júnior. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas presentes para deliberar sobre 
(i) a emissão de 1.000.000 (um milhão) de novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, com o aumento do Capital Social da Companhia; (ii) o aumento 
do Capital Social da Companhia mediante a incorporação da Reserva de Capital da 
Companhia; (iii) o aumento do Capital Social da Companhia mediante a capitalização 
de parte da Reserva de Lucros da Companhia; (iv) retificar a integralização de parte 
de saldo a integralizar do Capital Social da Companhia deliberado na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 22 de abril de 2021; (v) a redução do capital social 
da Companhia em R$13.201.239,62 (treze milhões e duzentos e um mil, duzentos e 
trinta e nove reais e sessenta e dois centavos); e (vi) alteração do Artigo 5º, caput, do 
Estatuto Social para prever a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: 
Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, resolvem:  
5.1. Aprovar a emissão de 1.000.000 (um milhão) de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com preço total de emissão de R$1.115.560,46 (um 
milhão, cento e quinze mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos). 
A totalidade das ações emitidas é subscrita neste ato nos termos do boletim de 
subscrição, conforme o Anexo I a esta ata, e integralizada mediante a utilização de saldo 
de adiantamento de futuro aumento de capital de 14/01/2011 (“AFAC”), devidamente 
contabilizado, tendo o acionista não subscritor, presente em assembleia, renunciado 
expressamente o seu direito de preferência. 5.2. Aprovar o aumento do Capital 
Social da Companhia, mediante a incorporação da Reserva de Capital, no valor de 
R$65.967,75 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta 
e cinco centavos), nos termos do artigo 200, IV, da LSA. 5.3. Aprovar o aumento 
do Capital Social da Companhia, mediante a capitalização de parte da Reserva de 
Lucros, no valor de R$468.490,25 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos 
e noventa reais e vinte e cinco centavos), sem modificação no número de ações, nos 
termos do artigo 169, da LSA. 5.4. Aprovar a retificação quanto a deliberação em 
sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de abril de 2021, referente 
à integralização de parte de saldo a integralizar do Capital Social da Companhia.  
5.4.1. Considerando a inexistência de saldo a integralizar, o valor de R$1.071.530,00 
(um milhão, setenta e um mil, quinhentos e trinta reais) permaneceu como lançamento 
à conta de AFAC, de modo que todo o saldo em aberto restou ora capitalizado, por 
meio da subscrição das novas ações tratadas no item 5.1. 5.5. Aprovar, nos termos 
do Art. 173 da Lei das S.A, a redução do capital social da Companhia excessivo, sem 
alteração do número de ações de emissão da Companhia. O valor total da redução 
será de R$13.201.239,62 (treze milhões, duzentos e um mil, duzentos e trinta e nove 
reais e sessenta e dois centavos). 5.5.1. A eficácia da deliberação de redução do 
capital social da Companhia e restituição de parte do capital social aos acionistas 
fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da 
presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do  
Rio de Janeiro, em face do disposto no artigo 174 da LSA; e (ii) decurso do prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha 
sido apresentada pelos credores quirografários oposição à essa deliberação ou, se 
tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em 
face do disposto no artigo 174, §2º da LSA. 5.6. Em razão do deliberado nos itens  
5.1. a 5.5. acima, o capital social da Companhia, passa dos atuais R$11.561.221,16 
(onze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis 
centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). 5.7. Aprovar, em razão do deliberado 
nos itens 5.1. a 5.5. acima, a alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social, a fim 
de refletir a emissão das novas ações, a capitalização do AFAC, a incorporação da 
Reserva de Capital da Companhia, a capitalização parcial da Reserva de Lucros da 
Companhia e a redução do Capital Social da Companhia, que passa a constar com 
a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$10.000,00 (dez mil 
reais), dividido em 4.727.430.000 (quatro bilhões, setecentas e vinte e sete milhões, 
quatrocentas e trinta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal 
com as características descritas nos parágrafos abaixo.” 5.8. Autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação da matéria 
aprovada na presente Assembleia. 5.9. Lavrar a presente ata sob a forma de sumário 
e autorizar sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos 
do artigo 130, §§ 1º e 2º, da LSA. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a assembleia, que atendeu a todas as formalidades legais previstas, 
incluindo as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta ata em forma de sumário 
dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. César Folly Máximo Júnior 
– Secretário. Acionistas Presentes: Landmark Properties Ltda.; e Gustavo Feitosa 
Felizzola. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021. Mesa: Felipe Demori Claudino 
- Presidente. César Folly Máximo Júnior - Secretário. Acionistas: LANDMARK 
PROPERTIES LTDA. GUSTAVO FEITOSA FELIZZOLA.

VALE METAIS BÁSICOS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 21.982.604/0001-50 - NIRE nº 33.3.0031504-7
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 21 DE SETEMBRO DE 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 21 de setembro de 2021, às 10:00 horas, 
foram realizadas as assembleias gerais ordinária e extraordinária da Vale 
Metais Básicos S.A. (“Companhia” ou “VMB”), de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei 
6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade de acionistas da 
Companhia, sendo a acionista Vale S.A. representada por sua procuradora, 
Sra. Larissa de Souza Lima, e sua controlada Docepar S.A., representada 
por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu 
Diretor, Sr. João Barbosa Campbell Penna, os quais cumprem orientações 
de voto proferidas pelos Diretores de Controladoria e de Metais Básicos 
Atlântico Sul, respectivamente, Srs. Murilo Muller e Alfredo Santana, 
conforme Decisão de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 027, de 08/06/2021; 
e pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marina 
Barrenne de Artagão Quental, conforme Decisão de Diretores Executivos 
em Conjunto (“DEC”) nº 226, de 16/09/2021. Verificado, portanto, quorum 
suficiente para a instalação destas Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 
Presente, ainda, o Sr. José Luiz Marques Santana, Diretor da Companhia, 
para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e 
para os fins do artigo 134, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Sr. João 
Marcelo de Moura e Cunha – Presidente. Sra. Larissa de Souza Lima – 
Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar: (i) 
Em Assembleia Geral Ordinária: (a) O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, não auditadas, referentes aos exercícios 
sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; (b) da proposta da 
Administração para a destinação dos resultados dos exercícios sociais 
findos em 31/12/2019 e 31/12/2020; (c) a eleição/reeleição de membros da 
Diretoria da Companhia; (d) a ratificação da remuneração global e anual 
dos administradores no exercício social de 2020; e (e) a remuneração 
global e anual dos administradores para o exercício social de 2021; (ii) Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (a) a ratificação do orçamento anual da 
Companhia no exercício de 2020; e (b) o orçamento anual da Companhia 
para o exercício de 2021. 5. Leitura dos Documentos: Foi dispensada a 
leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020, 
tendo em vista que tais documentos já eram do conhecimento de todos os 
acionistas, por terem sido devidamente publicados no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, ambos de 07/05/2021, às 
páginas, respectivamente, 2 e 8. 6. Deliberações: Foram deliberadas e 
aprovadas pelas acionistas da Companhia representantes da totalidade do 
capital social, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias: 6.1 A 
lavratura dessa ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos 
do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 6.2 Em Assembleia Geral 
Ordinária: 6.2.1 O Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras (não auditadas) referentes aos exercícios sociais encerrados 
em 31/12/2019 e 31/12/2020. 6.2.2 A proposta da Administração da 
Companhia para a destinação dos lucros líquidos apurados pela Companhia 
nos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020, da seguinte 
forma: (a) lucro líquido no valor total de R$ 8.009.195,63 (oito milhões, nove 
mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) apurado no 
exercício social findo em 31/12/2019 a ser distribuído da forma a seguir: (i) 
Reserva Legal: o montante de R$ 400.459,78 (quatrocentos mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a 
Reserva Legal, cujo saldo passará a ser de R$ 416.020,36 (quatrocentos e 
dezesseis mil, vinte reais e trinta e seis centavos; (ii) Dividendos do 
Exercício: o montante total de R$ 7.608.735,85 (sete milhões, seiscentos e 
oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a serem 
distribuídos a título de dividendos do exercício, sendo R$ 1.902.183,96 (um 
milhão, novecentos e dois mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis 
centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório e R$ 5.706.551,89 (cinco 
milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta 
e nove centavos) a título de dividendo adicional, a serem pagos às acionistas 
na proporção de suas ações, na forma do art. 205 da Lei nº 6.404/1976, 
ficando a Administração encarregada por estabelecer a forma e a data do 
pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer, de todo modo, até 
31/12/2021; e (b) lucro líquido no valor total de R$ 8.025.448,46 (oito 
milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
seis centavos) apurado no exercício social findo em 31/12/2020 a ser 
distribuído da forma a seguir: (i) Reserva Legal: o montante de R$ 5.979,62 
(cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) 
para a Reserva Legal, considerando que com este valor a Reserva Legal 
atinge o limite de 20% do capital social, nos termos do artigo 193 da Lei 
6.404/1976; (ii) Dividendos do Exercício: o montante total de R$ 
8.019.468,84 (oito milhões, dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e oitenta e quatro centavos) a serem distribuídos a título de dividendos 
do exercício, sendo R$ 2.004.867,21 (dois milhões, quatro mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e vinte e um centavos) a título de dividendo mínimo 
obrigatório e R$ 6.014.601,63 (seis milhões, quatorze mil, seiscentos e um 
reais e sessenta e três centavos) a título de dividendo adicional, a serem 
pagos às acionistas na proporção de suas ações, na forma do art. 205 da 
Lei nº 6.404/1976, ficando a Administração encarregada por estabelecer a 
forma e a data do pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer, de 
todo modo, até 31/12/2021. 6.2.3 Tendo em vista o término de gestão dos 
diretores eleitos na AGO de 19/07/2019: (i) A eleição do Sr. Alfredo Pontes 
de Santana, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de 
identidade nº M-8681105, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.399.126-18, 
com endereço comercial na Rua Grajaú, nº 63, Núcleo Urbano de Carajás, 
na cidade de Parauapebas, Estado do Pará, CEP 68.516-000, para o cargo 
de Diretor-Presidente; e (ii) a reeleição dos Srs. José Luiz Marques 
Santana, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de 
identidade nº MG 10.507.321, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 049.582.476-37, com endereço comercial na Rua Grajaú, nº 63, 
Núcleo Urbano de Carajás, na cidade de Parauapebas, Estado do Pará, 
CEP 68.516-000, para o cargo de Diretor, e Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de 
identidade nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 083.336.487-11, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 186, Sala 701, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor. 6.2.4 Os Diretores ora 
eleitos, que cumprirão mandato unificado até a terceira Assembleia Geral 
Ordinária (“AGO”) que se realizar após sua eleição, tal seja, de 21/09/2021 
até a AGO/2024, tomarão posse mediante assinaturas dos respectivos 
termos de posse, momento em que declararão estar totalmente 
desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 
da Lei nº 6.404/76. 6.2.5 A ratificação da remuneração global e anual dos 
administradores da Companhia no exercício social de 2020, no valor de R$ 
47.904,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais), distribuído 
igualmente entre os diretores da Companhia. 6.2.6 A fixação da remuneração 
global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2021 no montante total de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos 
reais) a ser distribuído igualmente entre os diretores da Companhia. 6.3 Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1 A ratificação do orçamento anual 
da Companhia no exercício de 2020 no montante total de R$ 365.023,00 
(trezentos e sessenta e cinco mil e vinte e três reais). 6.3.4 O orçamento 
anual da Companhia para o exercício social de 2021 no montante de R$ 
392.400,00 (trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos reais).7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta 
lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária, 
e por todas as acionistas. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. 
Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Presidente - 
Assinado digitalmente; Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinado 
digitalmente. Acionistas: Vale S.A. - p.p. Larissa de Souza Lima - Assinado 
digitalmente; Docepar S.A. João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-
Presidente - Assinado digitalmente; João Barbosa Campbell Penna - Diretor 
- Assinado digitalmente. JUCERJA em 17/11/2021 sob o nº 00004649426. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede 
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros 
do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos 
do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), 
às 16 horas do dia 12 de novembro de 2021. 2. Convocação e Presença: 
A reunião foi convocada na forma prevista no Regimento Interno, estando 
presentes os seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias 
Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro 
de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados 
pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os 
membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e 
discutir a respeito da seguinte ordem do dia: registrar a quantidade de ações 
ordinárias e preferenciais de emissão da Klabin S.A. (“Klabin”) destinadas à 
formação de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão de Klabin  
que os acionistas receberão para cada ação de emissão da Companhia 
de sua titularidade no âmbito da operação de redução do capital social da 
Companhia proposta pela administração e aprovada pela assembleia geral 
extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2021 (“Redução 
de Capital”), caso não optem pelo recebimento em dinheiro. 5. Deliberações: 
Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias contidas na 
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Registrar que os acionistas 
que, no âmbito da Redução de Capital, não optarem pelo recebimento em 
dinheiro, receberão 1,558938921 ações ordinárias e 6,235755685 ações 
preferenciais de Klabin destinadas à formação de Units para cada ação de 
emissão da Companhia de sua titularidade. (i.1) Consignar que a quantidade  
de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Klabin destinadas à for-
mação de Units considera o valor das Units registrado na contabilidade da 
Companhia, em linha com as informações trimestrais da Companhia de 30 
de setembro de 2021 divulgadas nesta data e os proventos declarados por 
Klabin em 26 de outubro de 2021. (i.2) Consignar que a administração da 
Companhia deverá providenciar a divulgação de aviso aos acionistas, dando 
publicidade a essa informação, em complemento às divulgações anteriores 
sobre a Redução de Capital, em especial os fatos relevantes divulgados em 
23 de setembro de 2021 e 15 de outubro de 2021. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. 
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021. Mesa: Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado 
na JUCERJA em 17/11/2021 sob o nº 00004649895.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – Em Recuperação Judicial
Companhia Aberta

CNPJ Nº 33.035.536/0001-00
FATO RELEVANTE

Convocação da Assembleia Geral de Credores 
João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos 
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Resolução CVM 
n.º 44, de 23 de agosto de 2021, em referência ao processo de recuperação judi-
cial da Companhia e suas controladas (“Recuperação Judicial” e “Grupo João For-
tes”, respectivamente), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
foi publicado em 16/11/2021 o Edital de Convocação das Assembleias Gerais de 
Credores (“AGCs”) da Recuperação Judicial do Grupo João Fortes. Estão convo-
cados todos os interessados e credores para as AGCs que terão por objeto a deli-
beração sobre os Planos de Recuperação Judicial - PRJ do Grupo João Fortes, e 
que realizar-se-ão na modalidade exclusivamente virtual, através do sistema 
on line de tele transmissão, em primeira convocação, no dia 01/12/2021, com 
credenciamento para acesso remoto a partir das 13h (treze horas) e instalação 
individualizada, a partir das 15h (quinze horas) do mesmo dia, observando-se a 
ordem de sociedade/grupo pré-definida. Caso não haja a presença de credores 
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, 
de alguma das sociedades, a AGC da respectiva sociedade/grupo será instala-
da, em segunda convocação, com qualquer número, no dia 16/12/2021, no 
mesmo ambiente VIRTUAL e horário (de realização e de credenciamento), obser-
vada mesma a ordem pré-definida. O Edital de Convocação na íntegra encontra-
-se à disposição no site da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri) e no site da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). A Companhia manterá seus 
acionistas e o mercado informados, na forma da legislação e regulamentação 
vigentes, sobre outras informações relevantes relativas à Recuperação Judicial.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa
Diretor de Relações com Investidores

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

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ: 03.279.285/0001-30 

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. torna público que iniciou a 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, de acordo com a Instrução Técnica 
n° 08/2021 do INEA, encaminhada em 12/11/2021, referente ao requerimento 
da Licença Prévia - LP para análise da viabilidade ambiental da construção 
de aterro sanitário de resíduos sólidos não perigosos, com capacidade de 
aproximadamente 2.000 t/dia, no Município de Duque de Caxias, conforme 
como consta do processo de licenciamento (SEI) E- 07/002.31121/A/2021.

Privatização da Eletrobras esquenta o debate na Câmara
Debatedores cobra-

ram transparência 
na desestatização 

da Eletrobras, empresa vin-
culada ao Ministério de Mi-
nas e Energia e responsável 
por 30% da energia elétrica 
gerada no país. A Comis-
são de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados 
analisou o assunto nesta 
quinta-feira.

Durante a audiência pú-
blica, o representante do 
Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários, Victor Costa, 
também cobrou rigor no 
cumprimento de ritos e exi-
gências legais. “O objetivo 
de privatizar a Eletrobras 

ainda em 2022 tem se so-
breposto à necessária cau-
tela na preservação do inte-
resse público”, disse.

O sindicalista pediu que o 
Ministério de Minas e Ener-
gia e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
retirem o sigilo de dois pro-
cessos administrativos que 
tratam do assunto. “É funda-
mental que a eventual venda da 
Eletrobras, finalizada ou não 
neste governo, tenha a máxima 
transparência”, disse.

A deputada Erika Kokay 
(PT-DF), que propôs e co-
ordenou o debate, reforçou 
as críticas. “É um processo 
muito fragmentado de in-
formações ou de ações com 

vistas à privatização da Ele-
trobras, o que não é demo-
crático a meu ver”, disse. 
“Democrático é o País ter 
poder sobre o próprio siste-
ma elétrico”, concluiu.

A diretora de Governan-
ça, Riscos e Conformidade 
da Eletrobras, Camila Araú-
jo, reagiu às críticas e afir-
mou que a estatal cumpre a 
lei. “Todas as demandas de 
auditoria e solicitações de 
documentos foram cumpri-
das rigorosamente dentro 
do prazo, e vamos continu-
ar fazendo isso sempre que 
provocados”, realçou. Ao fa-
lar do papel do BNDES no 
programa de privatizações, a 
superintendente da Área de 

Estruturação de Empresas 
e Desinvestimento, Lidiane 
Delesderrier, explicou que 
a natureza do negócio exige 
acordos de confidencialidade 
com os envolvidos. “A socie-
dade será informada em mo-
mento oportuno”, afirmou.

Para Erika Kokay, há 
açodamento na tentativa 
de privatizar a Eletrobras. 
Faltam cálculos precisos 
sobre ativos da estatal e 
impactos da desestatização, 
inclusive nas tarifas de luz, 
alertou.  A representante da 
Confederação Nacional dos 
Urbanitários Fabíola Ante-
zana chegou a defender a 
suspensão do processo de 
desestatização. “Agora que 

está sendo tratado de forma 
mais técnica, e não política, 
espero que seja parado, ou 
sairá mais caro e com pro-
blemas”, ressaltou a sindi-
calista durante o debate.

A economista Clarice 
Ferraz, do Instituto de De-
senvolvimento Estratégico 
do Setor Energético (Ilu-
mina), alertou para o ris-
co de outros equívocos, já 
que o setor elétrico no País 
passa por modificações no 
mesmo momento em que o 
mundo discute alternativas 
energéticas em razão das 
mudanças climáticas.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, a Lei 
14.182/21, sancionada com 

vetos em julho, viabiliza a 
desestatização da Eletrobras. 
O modelo proposto prevê 
a emissão de ações a serem 
vendidas no mercado, resul-
tando na diluição da partici-
pação da União e, assim, na 
perda do controle acionário. 
Atualmente, a União detém 
61% das ações da Eletro-
bras. O Congresso Nacional 
ainda não marcou uma data 
para analisar os vetos presi-
denciais a 14 trechos daquela 
norma, oriunda da Medida 
Provisória 1031/21. Para 
que um veto presidencial se-
ja derrubado, é necessário o 
apoio mínimo de 257 votos 
na Câmara dos Deputados e 
de 41 no Senado Federal.
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