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Petrobras fica
com terminal
no Porto
de Santos
A Petrobras foi a vencedora do
leilão para concessão de terminais
portuários com a oferta única de
R$ 558.250.000,99 pela concessão da área STS08A no Porto de
Santos, em São Paulo. O local é
destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis
líquidos (combustíveis). O tempo
de concessão é de 25 anos. Havia
ainda mais uma área, a STS08,
mas a Petrobras não fez nenhuma oferta, alegando que STS08A
já reunia todas as características
estratégicas e necessárias para as
operações da empresa.
A outra área de terminais disponível no leilão, no Complexo Portuário de Imbituba, em Santa Catarina, a IMB05, foi arrendada pela
Fertilizantes Santa Catarina Ltda,
por R$ 200 mil, sendo também a
única empresa a fazer oferta.

Falta de
saneamento
mata, por dia,
700 crianças
António Guterres, secretário-geral Organização das Nações
Unidas (ONU) afirma que saneamento básico é um direito humano essencial. Vale registrar que
quase metade da população global
não possui o serviço. Ele lembra
que mais de 3,6 bilhões de pessoas
vivem sem saneamento básico, o
que representa quase 50% da população global.
Guterres afirmou que cada
US$ 1 investido em infraestrutura
traz uma economia de US$ 5 em
custos de saúde pública, além de
melhorias na educação e geração
de empregos. Segundo a ONU, a
falta de recursos dedicados à cadeia de saneamento básico gera
impactos negativos na saúde, no
meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Globalmente, cerca de 2 bilhões de pessoas
consomem água contaminada.
Todos os dias, aproximadamente 700 crianças abaixo de cinco
anos morrem de doenças como
diarreia e outras infecções causadas por falta de saneamento
e consumo de água imprópria.
Dessa forma, António Guterres
reforçou que o saneamento básico é um direito humano essencial
e salva vidas, além de fortalecer a
igualdade de gêneros. Página 6

Sem lastro: 1/3 da riqueza
global pode desaparecer
Patrimônio cresce até 8 vezes mais que PIB

O

patrimônio líquido global triplicou nas últimas duas décadas. A
China representou um terço desse crescimento, de acordo com
relatório da consultoria McKinsey divulgado esta semana. Assim, a riqueza da China alcançou
US$ 120 trilhões (eram apenas
US$ 7 trilhões em 2000), ultrapassando a dos Estados Unidos,
que viram seu patrimônio líquido dobrar no mesmo período,
para US$ 90 trilhões.
“Agora estamos mais ricos do
que nunca”, disse à Bloomberg
Jan Mischke, sócio do McKinsey
Global Institute em Zurique.
A pergunta é: estamos, quem?
Uma conclusão central do relatório é que o vínculo histórico entre o crescimento da riqueza – ou
patrimônio líquido – e o PIB foi
rompido. O crescimento econômico tem sido lento nos últimos

20 anos nas economias avançadas.
O patrimônio líquido, que há muito estava vinculado ao PIB, se desvinculou e cresceu muito mais que
a produção anual de cada país. O
patrimônio líquido variou de 4,3
vezes o PIB nos EUA a 8,2 vezes
o PIB na China.
Nas duas maiores economias
do mundo, os 10% mais ricos
possuíam dois terços da riqueza,
disse o relatório da McKinsey. E
um dado que chama a atenção é
que para cada US$ 1 em novo investimento líquido nos últimos 20
anos, o passivo geral cresceu quase US$ 4, dos quais cerca de US$
2 são dívidas.
O aumento colossal nos preços dos ativos, juntamente com o
fraco investimento, levanta sérias
preocupações sobre por quanto
tempo o patrimônio líquido global pode continuar a crescer. “O
patrimônio líquido por meio de

aumentos de preços acima e além
da inflação é questionável de muitas maneiras”, disse Mischke. “Ele
vem com todos os tipos de efeitos
colaterais.”
Os autores do relatório afirmam que a melhor solução para o
problema seria que a riqueza fosse destinada a investimentos que
aumentem o crescimento, como
sustentabilidade, habitação a preços acessíveis, infraestrutura digital, que então expandem o PIB
global.
O pior cenário seria se os preços dos ativos despencassem,
apagando até um terço da riqueza
global e alinhando-a com a renda
mundial.
O relatório se concentrou em
dez países que juntos respondem
por cerca de 60% do PIB global:
Austrália, Canadá, China, França,
Alemanha, Japão, México, Suécia,
Reino Unido e Estados Unidos.
Fernando Frazão/ABr

A diferença que R$ 600 fazem
Desigualdade cai de 40 para 35 vezes com Auxílio

A

concentração de renda
no Brasil é tão grande
que o Auxílio Emergencial de R$ 600 – pouco mais de
meio salário mínimo – reduziu a
desigualdade em 2020. No ano
passado, o grupo que compõe o
1% melhor remunerado (rendimento médio domiciliar per capita
de R$ 15.816) recebia 34,9 vezes o
rendimento dos 50% com os menores rendimentos (rendimento
médio de R$ 453). Em 2019, esta
razão chegara a 40 vezes, maior valor da Pnad Contínua, do IBGE.
O índice de Gini do rendimento
médio domiciliar per capita passou de 0,544 em 2019 para 0,524

em 2020. Quanto menor, melhor
a distribuição de renda.
De 2019 a 2020, a proporção de
domicílios com pessoas recebendo outros programas sociais saltou
de 0,7% para 23,7%, aumentando
em todas as regiões, sobretudo no
Norte (0,5% para 32,2%) e Nordeste (0,8% para 34,0%). Isso se
deveu ao Auxílio Emergencial pago para reduzir os estragos econômicos da pandemia.
A Pnad mostra também que o
número de pessoas com outros
rendimentos saltou de 16,4 milhões em 2019 para 30,2 milhões
(de 7,8% para 14,3% da população) em 2020, enquanto o de pes-

soas com rendimento de trabalho
caiu de 92,8 milhões para 84,7
milhões (de 44,3% para 40,1% da
população). Esta queda está relacionada à redução da população
ocupada, em 2020. Além disso,
pela primeira vez, desde 2012, o
grupo dos outros rendimentos superou o das pessoas que recebiam
aposentadoria e pensão (26,2 milhões ou 12,4%).
O rendimento médio real de
todas as fontes caiu 3,4%, passando de R$ 2.292 em 2019 para
R$ 2.213 em 2020. O rendimento
médio mensal real domiciliar per
capita caiu 4,3% em 2020, chegando a R$ 1.349.

Para professora,
combater
racismo é
prioridade
Ao analisar a importância do
Dia da Consciência Negra, festejado no próximo dia 20, e de todo
o debate levantado junto aos movimentos negros ao longo deste
mês de novembro, a professora
da FGV Direito Rio Elisa Cruz
sentencia: “O fim da escravidão
não significou o fim do racismo,
e a discriminação ainda deve ser
pauta prioritária no país.”
Quando o assunto é emprego,
acrescenta a professora da FGV
Direito Rio, ficou constatado as
teses defendidas pelas professoras e ativistas Angela Davis e Lélia
Gonzalez, de que mulheres negras estão colocadas em situação
de maior vulnerabilidade social.
Segundo a professora, elas foram
o primeiro grupo a perder emprego ou renda e serão o último a retornar o mesmo patamar do pós-pandemia. “É significativo que a
primeira morte por Covid-19 no
estado do Rio de Janeiro tenha
sido de Cleonice Gonçalves, empregada doméstica negra”, esclarece Elisa Cruz.
Elisa Cruz salienta que a pandemia deu visibilidade às diferenças
de direitos e de acesso à justiça em
desfavor de pessoas negras. Uma
das situações que se destacaram
nesse contexto, observa a especialista, foi a verificação de que pessoas negras têm menos acesso ao
cuidado à saúde. “Isso quer significar que o acesso é diferenciado
no que tange ao acesso aos serviços de saúde; isso inclusive, mas
também na fruição de água, esgoto, farmácia, higiene e alimentação”, explica Elisa. Página 3
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PEC 23 lesa os cofres públicos com esquema da securitização
Por Maria Lucia
Fattorelli
A Constituição Federal
proíbe que os impostos pagos pela sociedade sejam
vinculados a algum fim específico, admitindo apenas
algumas vinculações excepcionais, devidamente regulamentadas no próprio texto constitucional, como as
destinações específicas para
garantir recursos às áreas da
Saúde e Educação.
Agora, a PEC 23 pretende autorizar a esdrúxula
vinculação constitucional
dos impostos que pagamos
para o questionável esquema da securitização.
A securitização é uma
operação que vem sendo
usada no mercado financeiro a fim de transformar
algum ativo (contratos de
empréstimo, por exemplo)
em derivativos, isto é, novos papéis que se derivam
daquele ativo, ou seja, são
lastreados naquele ativo.
Esses novos papéis passam a ser comercializados
no mercado, e uma das
principais
características
dessa securitização praticada no mercado financeiro
é a transferência do risco,
ou seja, quem adquire os
derivativos passa a correr
o risco de aquele ativo vir
ou não a ser recebido. Esse risco ficou mundialmente conhecido por ocasião
da crise iniciada nos Estados Unidos da América do

Norte a partir de 2007, crise
conhecida pelo nome dos
derivativos de alto risco que
nunca foram recebidos: os
subprime.
Já o modelo de securitização que vem sendo implementado no setor público
contém uma diferença fundamental em relação à securitização praticada no mercado financeiro: no setor
público, o risco do negócio
permanece com o Estado
e, ainda por cima, o Estado
entrega o fluxo da arrecadação de impostos como
garantia plena ao investidor
que compra os derivativos
(recebíveis) gerados nesse
modelo de negócio.
Essa entrega do fluxo
de arrecadação de impostos diretamente ao esquema
de securitização esbarra na
proibição de vinculação dos
impostos pagos pela sociedade a algum fim específico,
contida no Art. 167, IV, da
Constituição Federal.
Justamente para escapar
dessa vedação constitucional, foram sorrateiramente
inseridos no texto da PEC
23 os novos parágrafos
7º e 8º, que se pretende
acrescentar ao Art. 167 da
CF/88, sem qualquer explicação ou justificação, sem
qualquer debate a respeito,
literalmente, na surdina!
O parágrafo 7º pretende
dar ao esquema de securitização uma carta branca,
tendo em vista que ele excetua a vedação imposta pelo

Art. 167, IV, e deixa aberta
a possibilidade de vinculação plena de impostos ao
esquema de securitização,
sem indicar parâmetro ou
limite algum:
“PEC 23 – § 7º Não se
aplica o disposto no art.
167, inciso IV, na hipótese

Estado entrega
o fluxo da
arrecadação como
garantia plena ao
investidor
de securitização de recebíveis da dívida ativa.”
Reparem que a securitização é dos recebíveis e
não da Dívida Ativa em si.
A Dívida Ativa continuará
onde sempre esteve, sendo cobrada e administrada
pelos respectivos órgãos
da administração tributária
em cada ente federado, com
todos os riscos de vir a ser
arrecada ou não.
Por outro lado, os recebíveis emitidos nesse
esquema de securitização
são vendidos ao mercado
financeiro, que não assume risco algum, pois conta com a robusta garantia
estatal representada pela
entrega do fluxo de arrecadação tributária, justamente
a vinculação que a PEC 23
pretende colocar na Constituição do nosso país. Essa
questão foi explicada em
recente entrevista (auditoriacidada.org.br/video/

tv-democracia-fattorelli-explica-esquema-que-desvia-recursos-publicos-inserido-na-pec-23-2021).
Quando os recebíveis são
vendidos, ocorre o ingresso
de um recurso aos cofres
públicos. Esse adiantamento de recursos configura
uma operação de crédito
disfarçada e tem servido de
“isca” para que alguns gestores públicos embarquem
nesse esquema que já foi
questionado pelo Ministério Público de Contas (TC
016.585/2009-0) e vários
órgãos de controle estaduais, conforme detalhado
em Interpelação Extrajudicial endereçada a todos os
líderes no Senado (auditoriacidada.org.br/conteudo/
interpelacao-extrajudicial-aos-senadores-pec-23-21-securitizacao).
Essa explícita contratação de dívida pública, que
o esquema de securitização
visa disfarçar, passa a ser
paga com novas receitas de
impostos, que são desviadas
e vinculadas a esse esquema, por fora dos controles
orçamentários, durante o
percurso dos recursos pela
rede bancária!
Esse modus operandi já
foi comprovado em todos
os locais onde esse esquema tem sido implementado,
gerando grande rombo às
contas públicas e a perda do
controle sobre a parcela da
arrecadação que é desviada
para as “Contas Vincula-

das” ao esquema, mediante a alienação fiduciária do
fluxo da arrecadação, além
de garantias de recomposição desse fluxo em caso de
qualquer eventualidade (ver
análise técnica e documental em auditoriacidada.org.
br/conteudo/analise-tecnica-documental-comprovacao-das-explicitas-garantias-dadas-pelo-estado-ao-esquema-de-securitizacao),
o que coloca tal obrigação
acima de qualquer outra.
Esse modelo já foi investigado inclusive por uma
CPI em Belo Horizonte,
que resultou em determinação do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais
que impediu novas emissões
e suspendeu os pagamentos
de recebíveis que já haviam
sido emitidos (auditoriacidada.org.br/conteudo/
tce-manda-pbh-ativos-suspender-pagamento-de-debentures-emitidas).
Assim, ao contrário da
propagandeada “solução”
para os créditos incobráveis de Dívida Ativa que os
entes federados não conseguem receber, o esquema de securitização gera
dívida pública disfarçada,
que sequer é contabilizada
como dívida, e passa a ser
paga por fora dos controles
orçamentários, mediante o
desvio do fluxo de arrecadação tributária para esse
esquema, com incalculáveis
prejuízos ao orçamento público e às gerações atuais e

futuras, enquanto bancos
passam a se apoderar diretamente dos impostos que
pagamos.
A Câmara dos Deputados passou batido e aprovou a PEC 23 em suspeita
votação, sob denúncia de
liberação de bilhões de reais
em “emendas de relator” e
outras inaceitáveis manobras, além de falsas propagandas, pois o tão falado
“auxílio” aos necessitados
sequer consta do texto da
PEC 23, e o Governo Federal pode tranquilamente
honrar o pagamento dos
precatórios, pois temos cerca de R$ 5 trilhões em caixa, conforme dados oficiais
das Contas do Tesouro e do
Banco Central (auditoriacidada.org.br/o-brasil-nao-esta-quebrado-e-ha-muito-a-ser-feito).
O Senado não pode aprovar essa absurda vinculação
dos impostos que pagamos
a esse esquema de Securitização, como pretendem os
parágrafos 7º e 8º inseridos
sorrateiramente ao texto
da PEC 23. Pressione! Fale
com senadores(as) de seu
estado e faça a sua parte,
conforme sugestões aqui:
auditoriacidada.org.br/acd-reune-liderancas-para-lutar-contra-a-securitizacao-na-pec-23

No Brasil, de acordo
com o Plano Nacional de
Energia (PNE 2050), do
Ministério de Minas e Energia, o futuro aponta para
as fontes renováveis e que
reduzam a dependência da
frequência de chuvas. As
matrizes eólicas e solar ganham protagonismo nesse
caminho. A fonte solar fotovoltaica pode atingir em
2050 o total de 90 GW, em
termos de capacidade instalada, e 26 GW médios, assumindo relevância na matriz
energética.
A batalha com os preços
da energia não é novidade
para quem administra um
negócio. As empresas planejam a compra de energia

com antecedência e para isso estimam um valor. No
primeiro momento, todos
buscaram alternativas para
reduzir o custo da energia. O
próximo passo é a busca por
estabilidade. Os impactos na
economia já começam a ser
sentidos. Somente em 2021,
os preços da energia aumentaram mais de 20%, e a tendência é de continuar subindo consideravelmente acima
da inflação.
O Brasil registra um
consumo de eletricidade
maior a cada mês; registrando 40.593 GWh, o
maior valor para o mês
em toda a série histórica,
desde 2004. Somos o único país geograficamente

grande com PIB superior
a US$ 1,5 trilhão em que a
penetração da energia solar em escala de utilidade
é inferior a 2%, apesar de
seu potencial climático excepcional para este tipo de
energia renovável.
O total de instalações
solares no Brasil mais que
dobrou desde 2019. A demanda é alta, o mercado
tem muito fôlego e a natureza nos ajuda. Se por
um lado a seca provoca a
crise nas hidrelétricas, por
outro, existe um potencial
enorme no uso da energia
solar.

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora
nacional da Auditoria Cidadã da
Dívida e membro titular da Comissão
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.

O sol como aliado
Por Tiago Alves e
Luiz Silva

O

s planos para redução de emissões de carbono
contam com a certeza da
existência de uma fonte
inesgotável de energia: o
sol. Além disso, a utilização
da conversão fotovoltaica
de energia habilita uma estratégia de longo prazo para
resolver a alta volatilidade
dos custos de geração de
energia elétrica de outras
fontes, como a hidráulica
que impacta o Brasil. A crise
energética e a imprevisibilidade dos preços da energia
afetam a economia e o setor produtivo, tornando-se

as principais preocupações
dos empresários e investidores.
A energia solar de fonte limpa, renovável e sustentável, deve substituir as
fontes com base em combustíveis fósseis, contribuindo com a melhora das
condições climáticas no
planeta. O Governo dos
Estados Unidos divulgou
há poucas semanas um
relatório que afirma que a
energia solar pode responder por 40% da eletricidade produzida no país em
2035. O documento apresenta várias medidas que
os EUA devem tomar para
atingir esses níveis, como a
instalação de 30 GW por
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ano de geração de energia
solar entre 2021 e 2025.

Energia solar pode
oferecer maior
previsibilidade às
empresas
O Reino Unido também
anunciou medidas nesse
sentido; estabeleceu como objetivo ter uma matriz energética com 100%
de energia limpa até 2035.
Atualmente, o país obtém
grande parte de sua energia
de fontes renováveis, como
a eólica e a solar, e praticamente encerrou o uso do
carvão; lá, a dependência é
do gás natural.
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Atividade econômica cai no 3º tri
PIB é estimado em R$ 6,3 tri. Em 2020 foi R$ 7,4 tri
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Para onde irão
os agrotóxicos
banidos na Europa?

D

esde 2018, a União Europeia (na época ainda com
o Reino Unido) baniu o uso de pesticidas neonicotinoides, suspeitos de prejudicarem gravemente as abelhas.
O agrotóxico proibido lá, porém, segue sendo exportado.
Segundo o Greenpeace, 3,8 mil toneladas serão enviadas
para países nos quais ainda é aceito, como Rússia, Ucrânia,
Argentina, Irã, África do Sul e Indonésia. Quase metade virá
parar no Brasil.
A maior parte da exportação será feita pela Syngenta da
Bélgica. A multinacional chinesa disseque defende “totalmente a segurança e eficácia” do produto”. A alemã Bayer,
outra vendedora, alegou que “o simples fato de um produto
fitofarmacêutico não ser autorizado ou proibido na UE não
diz nada sobre sua segurança”(!).
Uma declaração feita por um oficial de saúde e segurança
alimentar da Comissão Europeia ao jornal britânico The
Guardian liga o alerta: “Os neonicotinoides são particularmente tóxicos para as abelhas e contribuem significativamente para o declínio das populações de polinizadores. Não
consideraríamos aceitável que a produção de alimentos para
importação na UE conduza ou represente uma ameaça de
graves efeitos adversos nas populações de polinizadores.”
Pode-se esperar, para breve, proibição da exportação de
alimentos em que o agrotóxico foi utilizado.

Perfil do consultor
O Laboratório da Consultoria e a Mettodo – Reflexão
Estratégica lançam a edição 2021 da pesquisa anual Perfil
das Empresas de Consultoria no Brasil, que apresenta um
panorama completo do setor. A pesquisa abordará: formas
e áreas de atuação; como os clientes têm conhecimento dos
consultores; distribuição de clientes por setores da economia
e posicionamento estratégico nos próximos anos; honorários
e formas de pagamento de serviços de consultoria; nível de
satisfação com a consultoria, entre outros.
Para participar, clique no link forms.gle/xSuNvz1ExtbXJEFS9

Craque
Lewis Hamilton, que emparelha habilidade nas pistas
com posicionamento social fora delas, cobrou investigação sobre as denúncias de violação de direitos humanos
na Arábia Saudita e no Catar, onde, neste final de semana,
disputará a corrida de F1.

Rápidas
Neste sábado, o Instituto Proteger realizará o IV
Congresso Nacional com o tema central “Protegendo no
Mundo Digital: Impactos pós-pandemia”, com o apoio
institucional do Iargs. Inscrições: sympla.com.br/congresso-nacional-do-instituto-proteger-protegendo-no-mundodigital-impactos-pos-pandemia__1364059 *** O IrelGov
realizará, nesta segunda, às 18h, roda de leitura com as coautoras do livro Relações Governamentais sob a Ótica Feminina,
organizado por Beatriz Gagliardo, na Livraria da Tarde,
em São Paulo *** Nesta terça, a escritora Isa Colli, lança
o livro Tulipa Glória e sua amiga Vitória, em parceria com
o instituto Ronald McDonald, em live no canal da Colli
Books *** IBDS, CEJ, STJ e a academia Sino-Lusófona
promovem, entre 23 e 26 de novembro, o II Congresso
Internacional de Direito do Seguro e o VIII Fórum José
Sollero Filho. Inscrições: forum.ibds.com.br

O Monitor do Produto Interno Bruto, elaborado pela
Fundação Getúlio Vargas
(Monitor do PIB-FGV),
divulgado nesta sexta-feira
pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação
(Ibre/FGV), aponta, na
análise da série dessazonalizada, retração de 0,1% na
atividade econômica no 3º
trimestre, em comparação
com o 2º trimestre do ano
e crescimento de 0,3% em
setembro, em comparação a
agosto. Na comparação interanual a economia cresceu
4,1% no 3º trimestre e 2,4%
em setembro. Em termos
monetários, estima-se que o
PIB no acumulado do ano
até setembro de 2021, em
valores correntes, foi de R$
6,33 trilhões.
Na publicação, a FGV
destacou a revisão para baixo de 1,4% para 1,2% na
taxa de crescimento do PIB
de 2019 feita pelo IBGE.
Pelos cálculos do monitor,
na próxima divulgação das
Contas Nacionais Trimestrais (CNT) o IBGE vai
fazer a revisão da taxa de
crescimento do PIB em
2020 da queda de 4,1% para
4,2%.
“A economia brasileira
reverteu a trajetória de recuperação que havia sido
observada no terceiro e
quarto trimestre de 2020 e
no primeiro trimestre deste
ano, comparativamente aos
trimestres
imediatamente anteriores. No segundo
e terceiro trimestres deste
ano ocorreram duas taxas
negativas de menos 0,1%
em comparação aos trimestres imediatamente an-

teriores.Por sua vez, a taxa
acumulada em 12 meses,
até setembro foi de apenas 3,7%. A exceção da
extrativa mineral e a administração pública, todas as
demais taxas acumuladas
em 12 meses, foram positivas. Nesta comparação,
destaca-se a taxa do setor de
Serviços que havia sofrido
quedas mensais contínuas e
elevadas desde abril do ano
passado até maio deste ano
e apresenta taxas acumulada em doze meses positivas
e crescentes desde junho,
com a taxa até setembro
sendo de 3%. No setor de
serviços tem relevância a
atividade de outros serviços, que representa cerca
de 15% do PIB, que chegou
a ter taxa mensal negativa
de 22,7% e que apresentou taxas positivas elevadas
a partir de abril deste ano.
Este desempenho se deve à maior abrangência da
vacinação que possibilitou
a maior interação entre as
pessoas com idas a hotéis,
bares, restaurantes e viagens. Isto é compatível com
o consumo de serviços por
parte das famílias que neste
trimestre cresceu 8,9%, enquanto o de bens, à exceção
de semiduráveis (vestuário e
calçados), reduziu-se”, afirma Claudio Considera, coordenador do Monitor do
PIB-FGV.
Neste relatório, foi realizado exercício adicional
com relação à série com
ajuste sazonal uma vez que
a pandemia de Covid-19
exerceu influência nos fatores sazonais de 2020 que
podem não estar realmente

Trabalho: Negro recebe até
34% menos do que branco
No dia 20 de novembro é
comemorado o Dia Nacional
da Consciência Negra, data
importante para refletir sobre a desigualdade racial que
ainda existe nos níveis sociais
e econômicos no Brasil. Dados da 63ª edição da Pesquisa
Salarial realizada pela Catho,
marketplace de tecnologia
que conecta empresas e candidatos de forma gratuita,
revela que profissionais negros ainda hoje recebem até
34,15% a menos do que trabalhadores brancos em todos
os níveis hierárquicos e de escolaridade.
De acordo com o levantamento, os profissionais negros recebem menos do que
os brancos em todos os níveis hierárquicos. Em cargos
de diretoria esses profissionais ganham 29,5% a menos
e a desigualdade segue em todos outros níveis de atuação:
como coordenador (menos
10,6%), especialista graduado
(menos 12,5%), analista (menos 8,3%), especialista técnico (menos 9,4%), assistente
(menos 3,2%) e operacional
(menos 2,8%).
“Esse levantamento re-

força o quanto a desigualdade racial está presente em
todos os âmbitos sociais e
econômicos. Esses números são alarmantes, pois é
inadmissível que um profissional ganhe menos, com o
mesmo nível hierárquico e
de escolaridade, apenas pela cor da sua pele, mas esse
cenário do mercado de trabalho é apenas um reflexo
do racismo estrutural que,
infelizmente, encontramos
na sociedade e isso precisa
mudar com urgência”, lamenta a Gerente Sênior da
Catho, Bianca Machado.
A desigualdade salarial
fica ainda mais discrepante
quando comparamos os salários recebidos por negros e
brancos com o mesmo nível
de escolaridade. Profissionais
negros recebem menos mesmo com doutorado (menos
34,1%), mestrado (menos
29%), MBA (menos 22,1%),
formação superior (menos
16,7%), ensino médio (menos 5,6%) e ensino fundamental (menos 4,8%). A 63ª
edição da Pesquisa Salarial foi
realizada com 8,40 mil profissionais de todo o país.

relacionados a sazonalidade. Alguns institutos de estatística internacionais estão
analisando esses impactos
e, por esta razão, além do
ajuste sazonal habitual que
contempla o período de janeiro de 2000 a setembro
de 2021, foi realizado adicionalmente o ajuste sazonal para 2020 e 2021 considerando os fatores sazonais
referentes a 2019 e o fator
calendário corrente.
Os resultados mostram
que, caso os fatores sazonais da série do PIB utilizados sejam aqueles do
período de 2000 até 2019, a
taxa de variação no terceiro
trimestre de 2021 seria de
2,2%, superior à de menos
0,1% observada considerando todo período de 2000
até setembro de 2021. A taxa de variação de setembro
de 2021 seria de 1,2% superior à de 0,3% observada
considerando todo o período de 2000 até setembro
de 2021. Esses resultados
sugerem que as taxas ajustadas sazonalmente devem
ser analisadas com cautela
pois a pandemia pode ter
influenciado os fatores sazonais por razões econômicas e estatísticas.
De acordo com o relatório, o consumo das famílias cresceu 4,4% no 3º
trimestre em comparação
ao mesmo período do ano
passado. Esse resultado foi
influenciado, principalmente, pelo crescimento de serviços (8,9%). Entretanto, o
componente de produtos
duráveis apresentou sua primeira queda em doze meses
(menos 1,7%). Na série

com ajuste sazonal o consumo das famílias apresentou
avanço de 0,7% em comparação ao trimestre anterior.
A formação bruta de capital fixo cresceu 11,8% no
3º trimestre em comparação
ao mesmo período do ano
passado. Todos os componentes mantiveram trajetória de crescimento. Segundo o monitor, destaca-se a
redução no crescimento de
máquinas e equipamentos
que havia apresentado seu
pico em maio deste ano. Na
série ajustada sazonalmente
a formação bruta de capital fixo apresentou retração
(menos 4,9%) no 3º trimestre em comparação ao 2º
trimestre.
A exportação apresentou
crescimento de 0,8% no 3º
trimestre em comparação
ao mesmo período do ano
passado. Destaca-se o elevado crescimento do setor
de serviços (32,5%). Entretanto, segundo o relatório,
também é importante ressaltar a significativa queda
dos produtos agropecuários
(menos 15,6%) e da extrativa mineral (menos 7,2%).
Na análise da série dessazonalizada a exportação apresentou retração de 13% no
3º trimestre em comparação
ao 2º trimestre do mesmo
ano. A importação apresentou crescimento de 28,5%
no 3º trimestre em comparação ao mesmo período do
ano passado. Foi registrado
crescimento de todos os
componentes da importação, com principal destaque
para o crescimento de bens
intermediários (32,4%) e da
extrativa mineral (71,4%).
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Há quem ganhe com as
mudanças climáticas
na viticultura?

N

o artigo anterior, falei da trágica safra de 2021 em
alguns países da Europa e das ameaças que as mudanças climáticas impõem. A produção de vinhos finos
a partir das variedades viníferas já é muito afetada pelas
doenças fúngicas que o excesso de umidade pode provocar,
além dos efeitos predatórios de granizo, geadas, tempestades. A qualidade das cepas também é caprichosa; depende
da combinação de vários elementos, alguns garantidos pelo
aprimoramento de técnicas e tecnologias e outros entregues à mãe natureza.
Se as tradicionais regiões estudam alternativas para driblar a tendência de aquecimento global e seus desequilíbrios,
outras apostam, ou ao menos torcem, para que o vento sopre a seus favores. Este é o caso do Sul da Inglaterra, que
tem experimentado um êxito recente, desde que arriscaram
a investir na produção de espumantes, no final da década
de 1980, após constatarem semelhanças geológicas com os
solos de Champagne. Até então, a viticultura em clima tão
frio era bem limitada. Os bons resultados animam, e há
uma expectativa de alcance de uma média de temperatura
também semelhante a Champagne com o passar dos anos.
Quando pensamos em mudanças climáticas que afetam
a viticultura, em decorrência do aquecimento global, o primeiro ponto seria o aumento de temperatura, o que, numa
análise bem parcial, poderia beneficiar regiões de clima mais
frio, com dificuldade no amadurecimento adequado das uvas
e infernizar regiões de clima já mais quente, que conseguem
trabalhar no limite com uvas de longo amadurecimento.
Mas, no meio do caminho, há várias outras composições
que estariam bem equacionadas e acostumadas a lidar com
as variações previsíveis de safras, que agora estão sendo surpreendidas com brotações antecipadas e maturações excessivas, mas também com chuvas fora de época, em quantidades
favoráveis ou não. Ou seja, mesmo dentro da expectativa de
um alento em áreas em que fazer vinho fino nunca foi fácil,
há uma constatação da imprevisibilidade.
Vejamos o caso do Brasil. Num país em que boa parte da
produção de uvas se dá em alguma sub-variação climática
do tropical (subtropical, tropical de altitude), o problema
não reside em não ter temperaturas para bom amadurecimento, mas que elas coincidam com estações secas, pois as
chuvas em excesso impedem o bom amadurecimento e podem interromper a cultura, trazendo problemas sanitários.
A safra de 2020, considerada por alguns como a melhor de
todos os tempos para a vitivinicultura brasileira, na região Sul,
foi caracterizada por um verão quente e seco, o que possibilitou o amadurecimento completo dos frutos (açúcares e compostos fenólicos) e permitiu o trabalho com variedades tintas,
de longo amadurecimento – o maior desafio dessas regiões.
No entanto, esta mesma safra começou mal, com instabilidades no período de brotação e floração, o que gerou perdas
quantitativas, a exemplo do que ocorre em algumas regiões
europeias. A qualidade é que compensou a quantidade.
Já 2021 começou espetacular para os estados de SC e RS
– até com mais expectativas quantitativas que em 2020 –
mas, em meados de janeiro, as chuvas vieram, não a ponto
de gerarem problemas sanitários, mas de provocarem uma
instabilidade e alterarem o status de maturação. As variedades mais precoces (espumantes e brancos) não foram
impactadas, as intermediárias, sim (algumas colhidas mais
cedo, por causa da incerteza), e as mais tardias, que sobreviveram à chuva, se deram bem.
As mudanças climáticas causam incerteza, isso é fato. Para regiões mais consagradas, se tratam de grandes ameaças,
para regiões que já lidam com problemas climáticos, isso
não está muito definido, cabendo até esperança de melhorias, mesmo que em curto prazo.
Participe dos cursos e aulas com degustação
ministrados por Míriam Aguiar. Instagram:
@miriamaguiar.vinhos. Blog: miriamaguiar.com.br/blog
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Justiça Federal rejeita liminar
para afastar presidente do Inep

A

reduzida participação no Exame
Nacional do ensino Médio Enem) 2021
e a queda de credibilidade
quanto a possibilidade de
acesso antecipado do conteúdo das provas, não foram suficientes para que a
Justiça Federal do Distrito
Federal (JFDF) negasse um
pedido de liminar (decisão
provisória) para afastar do
cargo o presidente do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas.
O pedido foi feito por
três entidades ligadas à
Educação – o Instituto
Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, a Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e
Carentes) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). Em conjunto, as entidades alegaram
risco à realização do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), cujas provas estão
marcadas para os próximos
dois domingos (21 e 28 de
novembro).
A ação foi aberta após 37
servidores do Inep pedirem
exoneração de cargos de
chefia alegando “fragilidade

técnica e administrativa” da
atual diretoria do instituto.
Ao analisar o pedido de liminar, o juiz Marcelo Rebello Pinheiro, da 16a Vara
Federal de Brasília, reconheceu que a exoneração
coletiva de servidores pode ser indício de má gestão
e conduta ímproba, mas
afirmou não haver “lastro
probatório suficiente” para
justificar a concessão da liminar para afastar Dupas.
O magistrado entendeu
que a análise da matéria necessita de “maior aprofundamento, com a realização
de amplo contraditório”.
Ele acrescentou ainda que o
afastamento do presidente
do Inep seria “medida ex-

cessivamente gravosa, pode
prejudicar a realização da
primeira etapa do Enem”.
Na petição inicial, as entidades educacionais alegaram,
com base em reportagens
jornalísticas, que haveria
tentativa de interferência
ideológica sobre as questões
do Enem por parte da atual administração, mediante
“atos abusivos, ímprobos
e ilícitos”. O Inep nega irregularidades e atribuiu as
exonerações a questões administrativas. Em audiência
no Senado, Dupas afirmou
não haver nenhum risco à
realização do Enem. Nesta
semana, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, também negou interferência

política sobre as questões
do exame.
Em outra ação, a Defensoria Pública da União
(DPU) pediu que a Justiça
Federal de São Paulo obrigue o Inep a apresentar
documentos que comprovem medidas para garantir a segurança do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). A DPU pede explicações sobre quais medidas foram e estão sendo
adotadas para que a saída
de servidores que atuavam
diretamente no Enem não
coloque em risco a segurança do exame contra o
vazamento de informações e contra fraudes.

Black Friday: Shoppings venderão
mais que 2020 e menos que 2019

A

Pesquisa de Expectativas Black
Friday 2021, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), feita
em todo o país, aponta uma
estimativa de venda 19% superior ao da mesma data do
ano passado. O levantamento também indica que o setor deve movimentar R$ 2,9
bilhões entre os dias 25 e 28
de novembro. Apesar da inflação no período (10,67%),
a expectativa é de expansão
do volume de vendas, da ordem de 7% sobre 2020. O
comércio nos shoppings deve resultar em ticket médio
de R$ 242, o que representa
valor 5,2% maior que os R$
230 do ano passado e 4,3%
superior ao registrado em
2019, quando as vendas médias foram de R$ 232.
Importante lembrar que,
em 2020, os shoppings ficaram sem operar ou tiveram
restrições no movimento

de consumidores por causa
da pandemia de Covid-19.
Segundo dados do Índice
de Performance do Varejo
(IPV), realizado pela FX
Data Intelligence, de janeiro de 2021, a frequência
de pessoas ficou 27,71%
menor que em 2019. No
comparativo de dezembro
de 2020 com o mesmo período de 2019, houve uma
redução de 51,3% na movimentação dos shopping
centers.
Tanto é que se fizer a
comparação com a Black
Friday de 2019, a estimativa
da associação é de queda de
13% das vendas. De acordo
com a Abrasce, esta queda
se deve ao bom desempenho do setor naquele ano.
Contudo, observa-se um
otimismo maior em relação as datas comemorativas
anteriores. Para o Dia das
Mães, por exemplo, a baixa
esperada era de menos 19%,

no Dia dos Namorados, a
expectativa era de menos
23%, e para o Dia dos Pais,
a redução estimada era de
menos 15% em comparação a dois anos atrás.
A data também deve
marcar uma alta no volume
de frequentadores aos shoppings, pois a expectativa
dos lojistas é que o fluxo de
pessoas seja 20% superior
ao observado em 2020. Em
média, segundo o levantamento, devem ser aplicados descontos na ordem de
40% sob os produtos, mas
em alguns casos os cortes
nos preços podem alcançar
até 70%. Os lojistas devem,
em sua maioria, optar por
dois canais principais de
vendas: o delivery (55%) e
o marketplace/vendas online (53%). Os shoppings
esperam, ainda, que as categorias de eletrônicos, eletrodomésticos e vestuário
sejam os destaques de ven-

das na Black Friday 2021.
O presidente da Abrasce,
Glauco Humai, classifica
como importante as perspectivas do setor para a data
pois demonstra que o varejo nos shoppings está em
plena recuperação como
também há uma predisposição dos consumidores em
retornarem cada vez mais
aos empreendimentos para
efetuarem suas compras e
para curtirem as opções de
lazer. “Muito mais que bons
números, é uma perspectiva
cada vez mais sólida de um
crescimento contínuo no
setor. Os lojistas e empresários estão animados com
o crescimento nas vendas e
com o retorno da população, movimento que resulta
em vendas, emprego e manutenção de investimentos
no varejo brasileiro. A Black
Friday é um bom termômetro para as vendas de fim de
ano e 2022”, finaliza.
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Três perguntas: serviços financeiros para startups e fintechs
Por Jorge Priori

A

Trace Finance é
uma startup que
foi montada para
fazer um tipo de operação
bastante comum no mercado financeiro, mas para um
público específico e com
problemas de atendimento:
câmbio para fintechs, startups e exchanges de criptomoedas.
O nicho de mercado para o qual a Trace Finance
montou o seu modelo de
negócio respondeu rápido
à proposta da empresa, que
com menos de um ano de
existência, já transacionou
mais de R$ 100 milhões em
operações de câmbio para
aumento ou redução de capital, empréstimos, liquidação de serviços, e importação e exportação.
Conversamos com Bernardo Brites, CEO, sobre
como era o atendimento
deste mercado antes da
companhia, a expansão
dos negócios da startup e
as perspectivas do mercado brasileiro de startups e

fintechs. A empresa é devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil
para realizar operações de
câmbio.
A Trace Finance começou fazendo operações
de câmbio para o nicho
de startups, fintechs e
exchanges de criptomoedas. Esse mercado era
atendido de forma satisfatória por bancos tradicionais e digitais? Quais
eram as dores dessas empresas?
Os nichos de startups,
fintechs e até exchanges de
criptomoedas são desassistidos quando falamos do
mercado de câmbio. O gap
que encontramos foi justamente a falta de eficiência.
Hoje, uma startup procura um grande banco para
se cadastrar e realizar uma
transação de câmbio, e essa
negociação demora cerca
de quatro semanas ou mais,
especialmente na parte de
documentação, que acaba
sendo muito burocrática e
até fora do escopo em al-
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11:00h e, não havendo licitantes, de imediato se iniciará o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação,
será encerrado no dia 09/12/2021 às 11:00h. O Leilão estará
disponível
no
portal
eletrônico
do
Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Leilão.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo Pericial de avaliação de fls. 762/786 em 21/10/2020 – Laudo Pericial – retificado fls. 798 em 09/06/2021) Imóvel (Loja) Situado na Rua
Tenente Luís Meireles, número 577, Bom Retiro – Teresópolis/
RJ. Matriculado no 1º RGI sob o nº 13.311 e na Prefeitura sob
o nº 1-041738 / 4109 / 29. (...) Encontramos pelo Método Comparativo Direto, em pesquisa de ofertas no mercado, que o
valor de venda do imóvel objeto, em outubro de 2020, é de
R$4.000.000,00
(Quatro
milhões
de
reais).
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s) (RENI DE CARVALHO BARBOSA) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL
NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E
NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta
Cidade em Rio de Janeiro, em 05 de outubro de 2021. Eu, digitei
___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___. (ass.) MARCIO
OLMO CARDOSO – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AVENIDA LUIS CARLOS PRESTES S/N BARRA DA TIJUCA
Tel.: (21) 3385-8818 - E-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO CEO - CORPORATE EXECUTIVE
OFFICES em face de LINCOLN JOSÉ COELHO - PROCESSO
Nº 0028412-61.2018.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE LIZ AZERA DIAS, NA PESSOA DE VERÔNICA DE SOUZA CARVALHO - que será realizado
o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 13/12/2021 às 12:30h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no
dia 15/12/2021 às 12:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 290e): Sala 716 na Av. João
Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 03, Barra da Tijuca - RJ. Matriculado no 9º RGI sob o nº 385906 e na Prefeitura sob o nº
3.202.663-5 - CL: 19847-3 - 36M². JUSTIFICATIVA: Aos 24 dias
de fevereiro do ano de 2021, às 12:20, em cumprimento ao
mandado de avaliação compareci ao local indicado, onde, após
preenchidas as formalidades legais, PROCEDI/PROCEDEMOS
à avaliação indireta do imóvel discriminado no presente mandado em R$ 309.000,00 (Trezentos e nove mil reais). E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (LINCOLN JOSÉ COELHO) intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL
NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 09 de novembro de 2021.
Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO – Juiz de Direito.

guns casos.
Além do onboarding lento, a realização da transação
também conta com altas
taxas de câmbio. Nós estamos falando de nichos que
são altamente eficientes, escaláveis, que batem recorde
de investimentos, mas ainda
pouco interessantes para
grandes bancos. A proposta
da Trace Finance é fazer esse processo de forma simples, ágil e barata.
Hoje nós cobramos um
décimo do que os bancos
tradicionais cobram no Brasil para realizarmos transações de câmbio e executamos o processo em até
dois dias. Além disso, todo
o processo de onboarding
e documentação é automatizado, diminuindo a burocracia de forma segura e
totalmente regulada.
Como está a expansão
dos serviços financeiros
prestados pela Trace Finance? Como a empresa
tem escolhido os serviços
que são agregados ao seu
portfólio?

Divulgação Trace Finance

Inicialmente, a Trace Finance tinha como objetivo
apenas solucionar o problema de câmbio de startups
que recebem investimentos
fora do Brasil e precisam
internalizar este dinheiro
para operação no país. A
partir do contato com esse
mercado, a Trace percebeu
que o câmbio era apenas a
ponta do iceberg e notou
a dificuldade das empresas
recém-constituídas
para
criarem contas bancárias e
terem acesso a crédito. Com
isso, aumentou sua área de
atuação, buscando resolver
não apenas as barreiras impostas na parte de FX, mas
principalmente na parte de
banking.
Bernardo Brites

Como vocês avaliam as
perspectivas do mercado
brasileiro de startups e
fintechs?
O mercado de startups
e fintechs, diferentemente
de outros setores da economia, não foi afetado pela
crise, pelo contrário. A projeção apenas para 2021 é
que o volume aportado em

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro
de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de novembro de 2021, às
8:00 horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”),
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401.
2. Convocação: Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade
dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme o artigo
13, parágrafo 6° do estatuto social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Pedro
Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem
do Dia: (i) Deliberar sobre a análise e discussão das Informações Trimestrais da
Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021;
e (ii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de
Auditoria. 5. Deliberações: 5.1 Após exame e discussão do item constante da
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e
sem ressalvas, resolveram aprovar as Informações Trimestrais da Companhia
(ITR), referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021 e o relatório
de revisão especial emitido pelos auditores independentes. 5.2 Por fim, os
membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento das atividades
desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, na reunião realizada em 12 de novembro
de 2021, conforme relatado pela Sra. Luciana Doria Wilson, coordenadora do
Comitê de Auditoria. 6. Encerramento: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos
os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do
§1° do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Hermes da Fonseca Rudge – Presidente,
Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do Conselho de Administração
presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira,
Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca
Rudge. Coordenadora do Comitê de Auditoria presente: Luciana Doria Wilson.
[Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.] Rio
de Janeiro, 12 de novembro de 2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja
nº 4650138, em 18/11/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 310,312,314 - B CASTELO
Tel.: (21) 3133-3014 - E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
COBRANÇA MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BETON EM
FACE DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA ALVES - PROCESSO
Nº 0218001-51.2017.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA ALVES que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/
2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será
encerrado no dia 13/12/2021 às 12:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou
superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 15/12/
2021 às 12:00h. DOS BENS A SEREM LEILOADOS: (Conforme o
Laudo de Avaliação de fls. 281e) 1) Sala 1.105 Rua da Quitanda,
nº 19 – Centro/RJ - 29M². Matriculado no 7º Ofício do RGI sob o nº
38019 e na Prefeitura sob o nº 0.764.449-5 - CL: 06224-0; (...)
Avalio o imóvel acima descrito em R$ 180.000 (Cento e oitenta
mil reais) que atualizados na presente data equivalem a
50.632,9113 unidades de UFIR, perfazendo nesta data no valor
de R$ 187.610,12 (Cento e oitenta e sete mil, seiscentos e dez
reais e doze centavos). (Conforme o Laudo de Avaliação de fls.
272e) 2) Sala 1.106 Rua da Quitanda, nº 19 – Centro/RJ - 29M².
Matriculado no 7º Ofício do RGI sob o nº 38020 e na Prefeitura
sob o nº 0.764.450-3 - CL: 06224-0; (...) Avalio o imóvel acima
descrito em R$ 180.000 (Cento e oitenta mil reais) que
atualizados na presente data equivalem a 50.632,9113 unidades de UFIR, perfazendo nesta data no valor de R$ 187.610,12
(Cento e oitenta e sete mil, seiscentos e dez reais e doze centavos). (Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 263e) 3) Sala
1.107 Rua da Quitanda, nº 19 – Centro/RJ - 55M². Matriculado no
7º Ofício do RGI sob o nº 38021 e na Prefeitura sob o nº
0.764.451-1 - CL: 06224-0. (...) Avalio o imóvel acima descrito
em R$ 340.000 (trezentos e quarenta mil reais) que atualizados
na presente data equivalem a 95.639,9437 unidades de UFIR,
perfazendo nesta data no valor de R$ 354.374,68 (Trezentos e
cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos) E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (SANDRA
MARIA DE OLIVEIRA ALVES) intimado(s) da hasta pública se
não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA
SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio
de Janeiro, em 13 de outubro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe
da Serventia, subscrevo __. (ass.) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM – Juiz de Direito.

startups seja superior a US$
11 bilhões, apresentando
um crescimento superior
a 200% em relação ao ano
passado.
O aumento da liquidez
do mercado e o crescimento do e-commerce no período de pandemia são alguns
dos motivos que ajudaram a

surgir demanda por novas
soluções tecnológicas. Com
esse crescimento, a Trace
busca oferecer soluções de
banking e câmbio para essas
startups, já que os grandes
bancos não possuem uma
estrutura e interesse para
atendê-las de forma rápida
e barata.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 236, 240 E 242-B CENTRO
Tel.: (21) 3133-2207 - E-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE COBRANÇA MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SENADOR DANTAS em face de ESPÓLIO DE LIZ AZERA DIAS, NA
PESSOA DE VERÔNICA DE SOUZA CARVALHO - PROCESSO
Nº 0018541-98.2008.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MARIANNA MAZZA VACCARI MANFRENATTI
BRAGA – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por
esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s)
devedor(es) supramencionado(s) - ESPÓLIO DE LIZ AZERA
DIAS, NA PESSOA DE VERÔNICA DE SOUZA CARVALHO - que
será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico
do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos
Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do
CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 13/12/2021 às 11:40h, e, o
Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 15/12/2021 às 11:40h. DO BEM A
SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 604e):
Direito e Ação da Sala/Apto 1705, Situada na Rua Evaristo da
Veiga, nº 35 - Centro, RJ - 55m². Matriculado no 7º RGI sob o nº
34643 e na Prefeitura sob o nº 0599896-8 - CL: 060905. (...)
AVALIO o imóvel acima descrito em R$ 201.000,00 (Duzentos
e um mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ESPÓLIO
DE LIZ AZERA DIAS, NA PESSOA DE VERÔNICA DE SOUZA
CARVALHO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 09 de novembro de 2021. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) MARIANNA MAZZA
VACCARI MANFRENATTI BRAGA – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL JACAREPAGUÁ
RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE, 80, TAQUARA - RJ
Tel.: (21) 2444-8108 - E-mail: jpa02vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR MARLENE
PINHEIRO LESSA EM FACE DE JOSUE LUCAS BRAVO - PROCESSO Nº 0005686-78.1999.8.19.0203, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA FILHO – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - JOSUE LUCAS BRAVO - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia
13/12/2021 às 11:20h e, não havendo licitantes, se iniciará de
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, que será encerrado no dia 15/12/2021 às 11:20h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o Laudo de Avaliação de
fls. 224/225) Direito e Ação do Imóvel localizado na Estrada dos
Bandeirantes, n° 4.758, lote 5 do Pal 21403, Quadra 4, RA: 16,
Curicica, Rio de Janeiro/RJ. Matriculado no 9º Ofício do RGI sob
o nº 104.961 e na Prefeitura sob o nº 0.773.632-5 - CL: 02433-1.
(...) AVALIO o referido imóvel em R$ 4.200.000,00 (Quatro milhões
e duzentos mil reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (JOSUE
LUCAS BRAVO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO
DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 2021. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) LIVINGSTONE DOS
SANTOS SILVA FILHO – Juiz de Direito.

6 Financeiro

Sábado, domingo e segunda-feira, 20, 21 e 22 de novembro de 2021

l Monitor Mercantil

Aprovado uso de R$ 326 bilhões
do FGTS para obras até 2025

B3 recebe primeiro registro
eletrônico de apólices de seguro rural

O

Pottencial
Seguradora
tornou-se a primeira seguradora a registrar eletronicamente apólices de seguro rural
utilizando a plataforma InsurConnect, da B3. O primeiro registro foi
realizado no último dia 16 atendendo as exigências regulatórias da Superintendência de Seguros Privados
(Susep).
A Circular Susep nº 624/2021
define que, a partir de 1º de dezembro de 2021, passa a ser obrigatório
o registro das operações relativas às
apólices, certificados e bilhetes dos
seguros classificados no grupo de
ramos rural.
A B3 é credenciada e homologada pela Susep para operar o Sistema
de Registro de Operações (SRO)

Conselho Curador do
FGTS aprovou, nesta
última quinta-feira, o
orçamento operacional do fundo
para 2022 e o plano plurianual de
aplicação para o período de 2023
a 2025. E até 2025, cerca de R$
326 bilhões de recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) poderão ser usados para a
contratação de projetos nas áreas
de habitação, saneamento básico
e infraestrutura urbana. As propostas foram encaminhadas pelo
Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), que é o gestor
da aplicação dos recursos, e referendadas pelo colegiado, durante
reunião ordinária.

De acordo com o MDR, o
aporte deve possibilitar, que até
2025, a construção de 2,5 milhões
de unidades habitacionais por
meio do Programa Casa Verde e
Amarela, além de beneficiar quase 56 milhões de brasileiros com
obras de saneamento e infraestrutura urbana. Também há a expectativa de manutenção e geração de
7,4 milhões de empregos por todo
o Brasil. É importante frisar que o
Casa Verde e Amarela em substituição ao Minha Casa Minha Vida
(MCMV), acabou com a Faixa 1
do MCMV (formada pela parcela
mais necessitada da população),
com renda até R$ 1,8 mil por mês.
Do total previsto, R$ 278 bi-

lhões serão destinados a financiamentos para a construção de
novas residências. Outros R$ 34
bilhões serão usados na concessão
de descontos nos financiamentos
para a aquisição da casa própria
a pessoas físicas com renda familiar mensal de até R$ 4 mil, incremento de R$ 4,5 bilhões para essa
modalidade. Já as obras de saneamento poderão captar até R$ 19,7
bilhões, enquanto R$ 25,2 bilhões
serão voltados a empreendimentos de infraestrutura urbana. Em
2022, o orçamento operacional
aprovado é de R$ 75,4 bilhões para a contratação de obras e de mais
R$ 8,5 bilhões em subsídios para a
aquisição de moradias.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1 – Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de setembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 22 de setembro de 2021, às 16h, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte,
bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), que participaram
por meio de videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
Composição da Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Ordem do Dia:
Deliberar sobre as seguintes matérias: I - Aprovar a proposta de declaração e pagamento de Juros sobre o Capital
Próprio aos acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, a
ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2021; II - Aprovar a eleição dos
Srs. André Luiz Lauzana dos Santos e Adeodato Arnaldo Volpi Netto, como Diretores Executivos da Companhia;
e III - Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado até a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no exercício de 2023. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem
do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: I - Aprovar a proposta,
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2022, relativa à declaração
e ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto Social da
Companhia, com base no lucro apurado no período, no montante total bruto de R$ 15.999.605,29 (quinze milhões,
novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinco reais e vinte e nove centavos), equivalentes a R$ 0,023184
por ação ordinária e preferencial (R$ 0,069552 por Unit), que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante líquido de R$ 13.599.664,50 (treze
milhões, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), equivalentes
a R$ 0,019706 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,059119 por Unit), com exceção dos acionistas imunes e/ou
isentos. O valor do JCP por ação poderá sofrer pequena variação em decorrência do programa de recompra de
ações mantido pela Companhia e a eventual alteração do número de ações em circulação. Nesse caso, a Companhia
fará um novo Aviso aos Acionistas informando o valor final por ação. Restou consignado que (i) os acionistas
constantes da base acionária da Companhia em 27 de setembro de 2021 (inclusive) farão jus aos Juros sobre o
Capital Próprio ora aprovados. Dessa forma, a partir de 28 de setembro de 2021 (inclusive), as ações da Companhia
serão negociadas “Ex-Juros sobre o Capital Próprio”; (ii) os Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados serão
(a) imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao
exercício de 2021, e (b) pagos a partir do dia 07 de outubro de 2021, sem nenhuma remuneração a título de
atualização monetária; (iii) o valor dos Juros sobre o Capital Próprio proposto no ano-base atende aos limites
estabelecidos na legislação fiscal; (iv) o Conselho de Administração autorizou a Diretoria Executiva a adotar as
providências necessárias para a publicação do competente “Aviso aos Acionistas”, para divulgação ao mercado da
deliberação ora tomada e (v) os documentos de suporte dos referidos proventos ficarão arquivados na sede social
da Companhia; II - Eleger novos membros para compor a Diretoria da Companhia, na qualidade de Diretores
Executivos, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no exercício de 2023, nos termos do inciso (ii) do Artigo 19 do Estatuto Social, a saber: Sr. André Luiz
Lauzana dos Santos, brasileiro, nascido em 01 de março de 1973, casado, contador, portador da carteira de
identidade nº 09099098-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.949.637-55, como Diretor Executivo
(Grupo B); e Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1977, divorciado, empresário,
portador da identidade nº 3.880.344-1, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, ambos
residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor
Executivo (Grupo A). Os membros da Diretoria declaram sob as penas da lei inexistirem quaisquer impedimentos
para exercerem os cargos, inclusive nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e ainda que
preenchem as condições da Resolução CMN nº 4.122/2012. Os nomes dos membros da Diretoria da Companhia
ora eleitos serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após os quais, na forma da regulamentação
aplicável, tomarão posse em seus cargos mediante a apresentação do respectivo termo de posse a ser lavrado em
livro próprio da Companhia, contendo as declarações e demais requisitos exigidos pela legislação e regulamentação
em vigor. III - Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado com os demais membros
da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023, (i) Cristiano Maron
Ayres, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, em união estável sob o regime da separação total de bens,
economista, portador da carteira de identidade nº 10879451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 076.323.937-22, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia
de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Presidente
(Grupo B); (ii) Eduardo Centola, brasileiro, nascido em 23 de março de 1968, casado sob o regime da separação
total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 99791626, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo A); (iii) Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior, brasileiro,
nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas,
portador da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 922.919.377-15,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Executivo (Grupo A); (iv) Ana
Paula Moraes Venancio Amaral, brasileira, nascida em 3 de dezembro de 1975, casada sob o regime da comunhão
parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC, inscrita no CPF
sob o nº 069.306.917-12, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretora
Operacional (Grupo A); (v) Bruno José Albuquerque de Castro, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor de Relações com Investidores (Grupo B); (vi) Carlos
José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, divorciado, economista, portador da carteira
de identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 680.864.667-87, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Operacional (Grupo B);
(vii) Rodrigo Yoshishigue Mikan, brasileiro, nascido em 09 de fevereiro de 1985, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 25709642, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 330.085.708-28, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São
Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Operacional (Grupo B); (viii) Márcio Vaz e Alves, brasileiro, nascido em
de 19 de dezembro de 1964, solteiro, convivente em união estável, engenheiro, portador da carteira de identidade
RG nº 4442144-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 789.965.547-15, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro
Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A); (ix) Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, nascido
em 12 de julho de 1979, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de
identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º
andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor sem Designação Especifica
(Grupo B); (x) Eduardo Menescal Lustosa Longo, brasileiro, divorciado, administrador de carteira de valores
mobiliários, portador da cédula de identidade RG nº 28511070 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 261.888.268-70,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Operacional
(Grupo A); (xi) Flávio dos Santos Pereira, brasileiro, nascido em 11 de novembro de 1972, casado, formado em
tecnologia da informação, portador da cédula de identidade RG nº 09157846-8 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o
nº 012.343.357-60, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como
Diretor sem Designação Especifica (Grupo B); (xii) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 02770799815,
expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo,
CEP 22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A); e, ainda sujeitos à aprovação do Banco Central do Brasil
para que tomem posse em seus cargos: (xiii) Antonio Sérgio do Carmo Dupim, brasileiro, nascido em 07 de
agosto de 1958, casado, bacharel em ciências estatística, portador da carteira de identidade nº 046240347,
expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 505.181.277-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo,
CEP 22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A); (xiv) André Luiz Lauzana dos Santos, brasileiro, nascido
em 01 de março de 1973, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09099098-7 expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 025.949.637-55, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo B); e (xv) Adeodato Arnaldo Volpi Netto, brasileiro, nascido em
12 de julho de 1977, divorciado, empresário, portador da identidade nº 3.880.344-1, expedida pela SESP/PR,
inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo A). Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à
lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Diniz Ferreira Baptista Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira,
Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes e Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni. Confere
com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021. Diniz Ferreira Baptista - Presidente
da Mesa; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o
Arquivamento em 17/11/2021 sob o Número 00004649903 - Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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por meio do seu sistema InsurConnect. O SRO teve início em 2019 e
tem como objetivo modernizar o
mercado de seguros ao implementar a apólice eletrônica no Brasil e
acelerar a digitalização dos contratos de seguros, tornando o processo
mais ágil e transparente.
“O seguro rural é um dos produtos com maior volumetria na
agenda do SRO e a B3 já está preparada para auxiliar o mercado no
cumprimento das demandas regulatórias, com entregas simples e
que auxiliam os clientes no tempo
adequado”, informou a bolsa de
valores. A B3 atua como provedor
da infraestrutura para os registros
das operações de seguro pelas
participantes.

SÃO CAETANO EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.388.557/0001-70 - NIRE 33.3.0031020-7
ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 /04/2021, às 11:30HS, na sede social da São Caetano Eólica S.A.
(“Cia.”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e
Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4ºº, da
Lei n° 6.404, de 15/12/1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros Cotia. 4.
Ordem do Dia da AGO: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores,
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) destinação
do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros titulares e
suplentes do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) fixação da
remuneração anual global dos administradores; e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e
aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a
serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1ºº da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações
de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela
mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1ºº, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, baseados nas informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da Cia., as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/2020, publicadas, no DORJ, página 31 e no jornal Monitor Mercantil, página 08, no dia 21/04/2021; (ii) Em virtude do
prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar por unanimidade
de votos proferidos o Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos
membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: José
Alves de Mello Franco, brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº 283.567.996-00,
com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Rodrigo
Junqueira Calixto, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.517-89, com endereço
comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia de Barros Cotia,
brasileira, casada, engenheira, R.G. nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado,
administrador de empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial na Av.
Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado,
administrador, R.G. nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado na Av. Marginal
Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias,
brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-58, com endereço comercial na Av.
Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação que os conselheiros
eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. Os membros
ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos
de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar, por unanimidade dos
votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a AGO a
ser realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. nº 085.249.866-7
SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 34.567.580-0 SSP/SP
e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São
Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/
ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, 15 Andar, sala
1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro, casado, contador,
R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê,
nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, contador, R.G. nº
28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº
113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias
e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de membro
do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 32.000,00,
como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação
do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária
da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de
Abreu - Presidente; Claudia de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento
Em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4556094 em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
SÃO GALVÃO EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.390.265/0001-71 - NIRE 33.3.0031026-6
ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2021, às 12:30HS, na sede social da São Galvão Eólica S.A.
(“Cia.”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e
Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4ºº,
da Lei n° 6.404, de 15/12/1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros
Cotia. 4. Ordem do Dia da AGO: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii)
destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros
titulares e suplentes do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi)
fixação da remuneração anual global dos administradores; e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do
Conselho Fiscal. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo
Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados
às matérias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e
(iii) as declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e
autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1ºº, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações:
Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do
Auditor Independente da Cia., as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício
social findo em 31/12/2020, publicadas, no DORJ, página 30 e no jornal Monitor Mercantil, página 09, no dia 21/04/2021; (ii)
Em virtude do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar
por unanimidade de votos proferidos o Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos,
a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º
Titular: José Alves de Mello Franco, brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº
283.567.996-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º
Titular: Rodrigo Junqueira Calixto, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.51789, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia
de Barros Cotia, brasileira, casada, engenheira, R.G. nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço
comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam,
brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço
comercial na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu,
brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado
na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Luiz Henrique Alves de
Figueiredo Dias, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-58, com endereço
comercial na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação
que os conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei
6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura
dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar,
por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com
mandato até a AGO a ser realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador,
R.G. nº 085.249.866-7 SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê,
n.º 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº
34.567.580-0 SSP/SP e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500,
Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3
SSP/MT e CPF/ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731,
15 Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro,
casado, contador, R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal
Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado,
contador, R.G. nº 28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha,
nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº 113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações
necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de
membro do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das
condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 32.000,00,
como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação
do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária
da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de
Abreu - Presidente; Claudia de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4552389 em 25/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Queda nos preços do petróleo
afeta papéis da Petrobras
Barril ficou abaixo do patamar de US$ 80

N

esta sexta-feira,
no último pregão da semana,
os investidores tentaram
encontrar alguns fatores
positivos para se afastar
dos menores níveis de fechamento observados em
2021, mesmo com os movimentos contrários de algumas das principais blue
chips, disse Alexsandro
Nishimura, economista,
head de conteúdo e sócio
da BRA.
Com a recuperação nos
preços do minério de ferro, as ações da Vale e de
siderúrgicas ganharam força. “Por outro lado, a queda nos preços do petróleo
pressionou os papéis da Petrobras”, disse o economista. As ações da Petrobras
(PETR3;PETR4) recuavam
0,25% e 1,92%.
Os preços do petróleo no
cenário internacional caíam
nas bolsas de Nova York e
Londres nesta sexta-feira,
ficando abaixo do patamar
de US$ 80 o barril, em meio
temores de desaceleração
econômica com o aumento de casos da Covid-19 na
Europa.
Segundo Nishimura, a
perspectiva de um acordo

para fatiar a PEC dos Precatórios, com mudanças no
texto para diminuir resistência no Senado, reforçou
o alívio para os ativos domésticos. Já os juros futuros recuaram em linha com
a queda expressiva dos yields no exterior, o que beneficiou ações sensíveis à taxa
de juros, como setor imobiliário e comércio varejista.
“Os principais índices
de ações dos EUA operaram em campos opostos,
S&P500 (+0,19%) e Dow
Jones (-0,49%), enquanto
houve aumento do fluxo
para o dólar e títulos do tesouro norte-americano, em
sinal de ligeiro aumento da
percepção de risco globalsistêmico com a preocupação do aumento de novos
casos de contaminação na
Europa”, citou Nishimura.
A semana
Segundo o economista,
o Ibovespa chegou a flertar
com o precipício durante
a semana, quando operou
no patamar dos 102 mil
pontos, muito próximo do
suporte apontado pelos
analistas como um divisor
de águas e a última linha

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

BRASIL CAMPO GRANDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 15.570.695/0001-14
COMUNICADO
Brasil Campo Grande Participações S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ/ME”) sob o nº 15.570.695/000114, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, CEP 20020-907,
comunica que foram extraviados os seguintes livros societários: (i) Livro
de Registro de Ações Nominativas (Ordinárias e Preferenciais) nº 01, ano
2012, contendo 100 (cem) páginas, autenticado sob o nº 00000097506; (ii)
Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01, ano 2012, contendo 100 (cem)
folhas, autenticado sob o nº 00000097504; (iii) Livro de Atas das Reuniões
do Conselho de Administração nº 01, ano 2012, contendo 50 (cinquenta)
folhas, autenticado sob o nº 00000118523; (iv) Livro de Presença de Acionistas nº 01, ano de 2012, contendo 100 (cem) folhas, autenticado sob o
nº 00000097507; (v) Livro de Atas das Reuniões da Diretoria nº 01, ano
2012, contendo 50 (cinquenta) folhas, autenticado sob o nº 00000097502;
(vi) Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal nº 01, ano 2012, contendo 50 (cinquenta) folhas autenticado sob o nº 00000097503; (vii) Livro
de Transferência de Ações Nominativas (Ordinárias e Preferenciais) nº 1,
ano 2012, contendo 100 (cem) folhas, autenticado sob o nº 00000097509;
(viii) Livro Diário Geral nº 1, ano 2012, contendo 6 (seis) folhas, autenticado
sob o nº 00000106982; (ix) Livro Diário Geral nº 2, ano 2012, contendo 29
(vinte e nove) folhas, autenticado sob o nº 00000171708; (x) Livro Diário
Geral nº 3, ano 2013, contendo 2.069 (duas mil e sessenta e nove) linhas,
autenticado sob o nº 00000027435; e (xi) Livro Diário Geral nº 4, ano 2014,
contendo 2.064 (duas mil e sessenta e quatro) linhas, autenticado sob o nº
000002897447. Por ser verdade e para que surta os devidos efeitos, assino
a presente declaração nesta data.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021
Brasil Campo Grande Participações S.A.
Bruno Silveira Martins / Alvaro Campos de Souza

COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI
SACADURA CABRAL LTDA
CNPJ: 10.327.297/0001-58
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária daCOOPERATIVA DE
MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI SACADURA CABRAL LTDA CNPJ: 10.327.297/000158, NIRE nº 33.4.0004902-1, com sede na Rua
Guapeba, 5 casa 2 – Madureira – Rio de Janeiro – Cep: 21360-250, representada pelo Presidente Victor Paiva Poças, brasileiro, taxista,
casado, com comunhão parcial de bens, nascido em 07/02/1977, portador
da identidade nº 09760664 IFP e CPFnº 035.305.927-73, residente e
domiciliado na Rua Xique-Xique, 571 c/2 - Campo Grande – Rio de
Janeiro , convoca seus 25cooperados no gozo de seus direitos sociais a
comparecerem Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no
dia 04 de dezembro de 2021, a Rua Guapeba, 5 casa 2 – Madureira
– Rio de Janeiro – Cep: 21360-250. 1ª convocação com a presença de 2/
3 às 14:00 h, 2ª convocação às 15:00 h com a presença de 50% mais
1 e 3ª e última convocação no mínimo de 10 cooperados às 16:00 h
,convoca seus cooperados para tratar as seguintes ordens do
dia: 1º) Eleição para cargos vagos: Presidente, Diretor Financeiro
e Diretor Administrativo. 2º) Eleição para cargos vagos no Conselho Fiscal (2 membros). 3º) Eleição de cargos vagos no Conselho
de Ética e Disciplina (3 membros). Presidente Victor Paiva Poças.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021.

de defesa dos compradores
para tentar alguma reação
do mercado. “A temporada
de balanços do terceiro trimestre chegou ao fim nesta
semana, com reflexo direto
sobre o desempenho de algumas ações”.
O que esperar para a próxima semana? No cenário internacional, a semana traz o
feriado nos EUA pelo Dia de
Ação de Graças, na quintafeira, o que pode ter reflexos
sobre a liquidez do mercado.
A bolsa de Nova York estará
fechada na quinta-feira, além
de operar em horário reduzido no dia seguinte.
No cenário doméstico, a
agenda econômica traz como destaques a divulgação
do IPCA-15 de novembro e
dos dados de emprego pelo
Caged referentes a outubro,
uma vez que o mercado está
de olho no desafio do Banco Central para equilibrar o
compromisso com o controle da inflação e a atividade econômica fraca. As discussões sobre a tramitação
da PEC dos Precatórios,
agora com a possibilidade
de uma “PEC Paralela”, e o
uso dos recursos liberados
também devem atrair as
atenções dos investidores.

Plataforma online Bilibili reportou
aumento de 61% da receita no 3º tri

A

plataforma chinesa
de entretenimento
online Bilibili reportou forte crescimento de
receita no terceiro trimestre
de 2021 com uma base de
usuários em expansão. A
empresa registrou uma receita operacional total de
5,21 bilhões de iuanes (cerca de US$ 816,6 milhões)
durante o período, um aumento de 61% em relação
ao ano anterior, mostraram
suas declarações financeiras
divulgadas na quarta-feira.
Enquanto isso, o número
de usuários ativos mensais

médios (MAUs) chegou a
267 milhões, representando
um aumento de 35% em relação ao mesmo período de
2020. Durante o período, a
empresa lançou três jogos,
atuando como seu exclusivo agente chinês. Sua receita de jogos móveis totalizou
1,4 bilhão de iuanes, um
aumento de 9%, de acordo
com a declaração.
A empresa espera que
sua receita total fique entre
5,7 bilhões de iuanes e 5,8
bilhões de iuanes no quarto
trimestre de 2021. Em abril
de 2020, a Bilibili comuni-

cou que receberia US$ 400
milhões de investimento
em ações da Sony Corporation of America (SCA),
uma subsidiária integral da
Sony Corporation.
A plataforma foi lançada
em junho de 2009. A Bilibili evoluiu de uma comunidade de conteúdo inspirada
em animes, cartoons e jogos
(ACG) para uma plataforma
de entretenimento online que
abrange uma ampla gama de
gêneros e formatos de mídia,
incluindo vídeos, transmissão
ao vivo e jogos para dispositivos móveis.

Poço exploratório na Bacia
de Santos pode ter hidrocarbonetos

A

Petrobras informou
nesta
sexta-feira
que identificou a
presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de
Santos, em poço pioneiro
do bloco Aram. Os hidrocarbonetos constituem a
maioria dos combustíveis
minerais (carvão, petróleo,
gás natural, etc.) e biocombustíveis como o plástico,
ceras, solventes e óleos. O
poço
1-BRSA-1381-SPS
(Curaçao) está localizado a
240 km da cidade de Santos-SP, em profundidade
d’água de 1.905 metros.
Segundo a estatal, o intervalo portador de petróleo
foi constatado por meio de

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à MÔNICA DE ALMEIDA DUMAS, com o prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 016245839.2012.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MANOEL BENEDITO contra MÔNICA DE ALMEIDA DUMAS, na
forma abaixo: DR. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados,
que nos dias 01.12.2021 e 07.12.2021, às 12:45 horas, no
escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA,
situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, Grupo 810, Castelo, Rio
de Janeiro, RJ, e simultaneamente através do site de leilões
online: www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido o
“Direito e Ação” ao Apartamento 702, do edifício situado na Avenida
Vinte e Oito de Setembro, nº 15 – Maracanã/RJ.- Avaliação: R$
465.721,26 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e
vinte e um reais e vinte e seis centavos).- O edital na íntegra está
afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

AP AM PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 35.827.338/0001-04 / NIRE 33.2.1089974-1
Ata de Reunião de Sócios Redução de Capital Social. Data e Local: em
18/11/2021, na sede da empresa, a Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala
602, Leblon, CEP 22.430-060, RJ/RJ. Presença: Totalidade do capital social. Deliberação: Tendo em vista o excesso de capital social em relação ao
objeto e às operações atualmente cursadas pela sociedade, os sócios decidem, pela redução do capital social, inteiramente integralizado, que passará
de R$ 7.872.450,00 para R$ 3.672.450,00, reduzindo-o, portanto, em R$
4.200.000,00. Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o
arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90
dias contados da publicação desta ata, no formato de extrato. O montante
da presente redução será devolvido, na proporção das participações societárias de cada um dos sócios na sociedade, conforme disposto na IN/
DREI nº 38, de 02/mai/2017. Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei
nº 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará
no prazo de 90 dias contados da publicação deste extrato. RJ, 18/11/2021.
Presidente, sr. Bruno Frajhof Levacov e para Secretário, a sra. Fabiana Gelband Leite. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta reunião, da qual
foi lavrada a presente ata. RJ, 18/11/2021. Bruno Frajhof Levacov - Presidente da Reunião; Fabiana Gelband Leite - Secretária da Reunião.

QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a)
Mauro Nicolau Junior - Juiz Titular do Cartório da 48ª Vara Cível da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que
funciona a Avenida Erasmo Braga, 115, 325 C / 327 C / 329 C, CEP: 20020903 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-1934 e-mail: cap48vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Execução de Título Extrajudicial
- CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 006128440.2019.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO GLOBAL PARK RESIDENCIAL
em face de TEMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
inscrito no CNPJ sob o nº: 73.369.753/0001-42 objetivando INTIMAÇÃO
para ciência da penhora de direito e ação sobre a unida de autônoma do
condomínio, situado na Estrada dos Bandeirantes, n.º 6.463, apartamento
512, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, nos termos do artigo 841, § 2º do CPC.
Assim, pelo presente edital INTIMA o réu TEMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, que se encontra em lugar incerto e desconhecido,
para A FINALIDADE ACIMA. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro,
quatro de novembro de dois mil vinte um. Eu, Renata Isis Vilarin Sobrinho Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31427, digitei. E eu, Simone Sleiman
Razuck - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28499, o subscrevo.

perfis elétricos e amostras
de fluido, que serão posteriormente
caracterizados
por meio de análises de laboratório. Esses dados permitirão avaliar o potencial e
direcionar as próximas atividades exploratórias na área.
A Petrobras explicou que o
consórcio dará continuidade
às operações para concluir
o projeto de perfuração do
poço até a profundidade prevista e verificar a extensão
da nova descoberta, além de
caracterizar as condições dos
reservatórios encontrados.
“A perfuração do poço Curaçao demonstra o
sucesso de uma estratégia
fortemente baseada em ino-

vações tecnológicas, com
máxima utilização dos dados processados e em tempo real, permitindo a tomada de decisões de forma ágil
e segura”, destacou em nota
a petroleira.
O bloco Aram foi adquirido em março de 2020,
na 6ª rodada de licitação
da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP),
sob o regime de Partilha
de Produção, tendo a PréSal Petróleo S.A. (PPSA)
como gestora. A Petrobras
é a operadora do bloco e
detém 80% de participação, em parceria com a
empresa CNODC (20%).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA DA COOPERATIVA HABITACIONAL
“CAIXA FORTE - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA”.
CNPJ n.º 26.501.079/0001-28 / NIRE n.º 33.4.0005531-4
A Presidente da CAIXA FORTE - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA,
Sra. ANA CRISTINA CERQUEIRA BARRETO, convoca os Sócios - Cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária/Ordinária a ser realizada no dia
06/12/2021, em sua sede social situada na Rua da Assembleia, 93 – Aptº
702 - Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.011-001 Sendo a AGE instalada
em 1.ª Convocação às 08:00 horas, com presença de 2/3 dos SóciosCooperados em dia com suas obrigações sociais; 2.ª Convocação às 09:00
horas, com presença de Metade mais Um dos sócios-Cooperados em dia
com sua obrigações sociais e em 3.ª e última Convocação às 10:00 horas,
com presença mínima de 10 (dez) Sócios-Cooperados em dia com suas
obrigações sociais, e a AGO em 1.ª Convocação às 12:00 horas, com
presença de 2/3 dos Sócios-Cooperados em dia com suas obrigações
sociais; 2.ª Convocação às 13:00 horas, com presença de Metade mais Um
dos sócios-Cooperados em dia com sua obrigações sociais e em 3.ª e
última Convocação às 14:00 horas, com presença mínima de 10 (dez)
Sócios-Cooperados em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Pauta da AGE: I – Baixa/encerramento
de atividades de uma filial da Cooperativa. II – Exclusão do associado
Samuel Alves Teles, por motivo de falecimento. III – Alteração de cargo
da associada Claudia Nunes da Silva Serra, com suspensão da retirada
Pró Labore. Pauta da AGO: IV - Prestação de contas do exercício 2020,
incluindo parecer do Conselho Fiscal, DMPL, DSP e Notas explicativas,
inclusive o Rateio das Despesas no Caso de Perda do Exercício de
2020. v - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.
ANA CRISTINA CERQUEIRA BARRETO - Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO DO FORO CENTRAL
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGUABA GRANDE
AV. PAULINO RODRIGUES DE SOUZA, 2001,
CENTRO – IGUABA GRANDE
TEL.: (22) 2634-9412 - E-mail: igrvuni@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO LAGOA AZUL em
face de GERSON JORGE LOPES – PROCESSO
Nº 0001897-02.2010.8.19.0069 , na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MAIRA VALERIA VEIGA DE OLIVEIRA – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos
os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - GERSON JORGE LOPES - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA
SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do
CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/
2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 13/12/2021 às 14:00h e, não havendo
licitantes, de imediato se iniciará o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia
15/12/2021 às 14:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme
o laudo de avaliação de fls. 129e) : Casa Residencial Número
02, Do Bloco D, Do Condomínio Lagoa Azul, Situado Na Estrada Do Arrastão Das Pedras S/N° - São Miguel – Iguaba Grande-Rj. Matriculado sob o nº 221.730 no 2º RGI. (...) O QUAL
AVALIO EM 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (GERSON JORGE LOPES)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s)
por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC,
sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO
NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 02 de setembro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) MAIRA VALERIA VEIGA DE OLIVEIRA – Juiz de Direito.
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Declarações de Bolsonaro aumentam, ainda mais, o desconforto dos investidores
Garantir reajuste de servidores com a PEC dos Precatórios
Por Regina
Teixeira

N

o Brasil, a semana
de 16 a 19 de novembro foi bem
movimentada no campo
político e econômico. Tivemos as projeções do governo
federal de baixo crescimento da economia para 2022 e
elevação da estimativa para
inflação, de 7,9% para 9,7%.
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério
da Economia reduziu o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país) de 5,3% para
5,1% em 2021. A piora nos
índices é atribuída a influência da subida nos preços dos

combustíveis e da energia
elétrica.
Além dessas projeções,
um fato marcou a semana:
As declarações do presidente, Jair Bolsonaro, feitas durante sua viagem ao oriente
Médio, causaram impacto no
mercado financeiro e atestaram que o governo segue falando demais. Bolsonaro disse que os R$ 90 bilhões que o
governo pretende injetar no
caixa via aprovação da PEC
dos Precatórios no Congresso Nacional pode garantir re-

ajuste salarial para servidores
públicos federais.
A declaração foi mais um
fiasco cometido pelo presidente e entra para a “galeria” do que não deve ser dito.
Analisando os efeitos que tais

sandices podem provocar no
ambiente interno e na leitura sobre o país por parte dos
investidores estrangeiros, a
reportagem do Monitor Mercantil ouviu o economista

Alexsandro Nishimura, head
de conteúdo e sócio da BRA
(veja abaixo).
As declarações recentes
do presidente aumentam o
risco Brasil? Por quê?
- As declarações de Bolsonaro sobre aumentar
salários de servidores aumentam, ainda mais, o desconforto dos investidores
devido à percepção de uso
político da folga orçamentária que a PEC dos Precatórios poderia trazer. Como
o mercado vive de expectativas, a percepção de risco

aumenta à medida que os
agentes sempre buscam se
antecipar a possíveis arroubos populistas às custas dos
cofres públicos.
Que impacto, indireto,
tais declarações causam nos
ativos do país?
Por mais que nenhuma
das declarações com relação
ao futuro da política fiscal tenha se concretizado em legislação efetiva (ou mesmo que
não venha a tomar forma), os
ativos brasileiros já passam a
ser precificados com vistas à
possibilidade de concretização do discurso, que a princípio não parece ganhar adesão
do Legislativo. Até porque as
pretensões de Bolsonaro não
dizem respeito somente ao
reajuste salarial de servidores

per se, mas lança luz sobre
a postura a ser adotada pelo
Executivo para as eleições de
2022.
Que leitura os investidores estrangeiros devem fazer
dessa gangorra que atravessamos? Além das dificuldades
causadas pela pandemia, é
preciso contornar os atropelos do governo?.
- Depende do alcance da
memória do investidor. Nas
últimas décadas, o Brasil passou por sucessivos planos
monetários fracassados, confiscos de poupança, inflação
desenfreada e escândalos de
corrupção. O fato de termos
um Teto de Gastos já é um
grande avanço, dado nosso
histórico recente. Furá-lo
certamente seria terrível, po-

rém nenhuma surpresa para quem viu um Brasil cujo
Executivo chegou a regular
artificialmente os preços de
combustíveis há menos de
10 anos. Em suma, a leitura
mais sensata a ser feita pelo
estrangeiro é que “o Brasil
continua sendo Brasil”, populista como reza a cartilha
latino-americana.
O que se pode esperar
diante desse cenário?
Relativismo à parte, o
que se espera é que a história não se repita. Por isso o
investidor estrangeiro tende
a se afastar, ou a cobrar um
prêmio maior para o risco
assumido.
Regina Teixeira – Especial para o
Monitor Mercantil

BOM JESUS EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.389.517/0001-42 - NIRE 33.3.0031021-5
ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2021, às 10:00HS, na sede social da Bom Jesus Eólica S.A.
(“Cia.”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei
n° 6.404, de 15/12/1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros Cotia.
4. Ordem do Dia da AGO: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020;
(ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
(vi) fixação da remuneração anual global dos administradores; e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do
Conselho Fiscal. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo
Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados
às matérias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e
(iii) as declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e
autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações:
Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do
Auditor Independente da Cia., as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício
social findo em 31/12/2020, publicadas, no DORJ, página 30 e no jornal Monitor Mercantil, página 09, no dia 21/04/2021; (ii)
Em virtude do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar
por unanimidade de votos proferidos o Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos,
a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º
Titular: José Alves de Mello Franco, brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº
283.567.996-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º
Titular: Rodrigo Junqueira Calixto, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.51789, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia
de Barros Cotia, brasileira, casada, engenheira, R.G. nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço
comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam,
brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço
comercial na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu,
brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado
na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Luiz Henrique Alves de
Figueiredo Dias, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-58, com endereço comercial na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação
que os conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei
6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura
dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar,
por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com
mandato até a AGO a ser realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador,
R.G. nº 085.249.866-7 SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê,
n.º 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº
34.567.580-0 SSP/SP e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500,
Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3
SSP/MT e CPF/ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731,
15 Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro,
casado, contador, R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal
Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado,
contador, R.G. nº 28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha,
nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº 113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações
necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de
membro do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das
condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 32.000,00,
como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação
do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária
da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de
Abreu - Presidente; Claudia de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4555718 em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CACHOEIRA EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.376.510/0001-96 - NIRE 33.3.0031018-5
ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2021, às 10:30HS, na sede social da Cachoeira Eólica S.A. (“Cia.”),
localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e Presença:
Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei n° 6.404,
de 15/12/1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros Cotia. 4. Ordem do
Dia da AGO: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros titulares e suplentes
do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) fixação da remuneração
anual global dos administradores; e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal. 5. Leitura de
Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas,
uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura
da ata será feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, abstenções,
protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas
informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da Cia., as contas
dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, publicadas,
no DORJ, página 29 e no jornal Monitor Mercantil, página 08, no dia 21/04/2021; (ii) Em virtude do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar por unanimidade de votos proferidos o
Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do
Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: José Alves de Mello Franco,
brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº 283.567.996-00, com endereço comercial
situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Rodrigo Junqueira Calixto,
brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.517-89, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia de Barros Cotia, brasileira, casada,
engenheira, R.G. nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, nº
26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de
empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial na Av. Marginal Direita do
Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, R.G.
nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº
500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias, brasileiro, casado,
engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-58, com endereço comercial na Av. Marginal Direita
do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos estão
totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos
serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse,
na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a AGO a ser
realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. nº 085.249.866-7 SSP/
BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 34.567.580-0 SSP/SP
e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São
Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/
ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, 15 Andar, sala
1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro, casado, contador,
R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê,
nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, contador, R.G. nº
28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº
113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias
e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de membro
do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 32.000,00,
como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação
do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária
da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de
Abreu - Presidente; Claudia de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4556118 em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CACHOEIRA EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.376.510/0001-96 - NIRE 33.3.0031018-5
ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2021, às 10:30HS, na sede social da Cachoeira Eólica S.A. (“Cia.”),
localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e Presença:
Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei n° 6.404,
de 15/12/1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros Cotia. 4. Ordem do
Dia da AGO: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros titulares e suplentes
do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) fixação da remuneração
anual global dos administradores; e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal. 5. Leitura de
Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas,
uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura
da ata será feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, abstenções,
protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas
informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da Cia., as contas
dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, publicadas,
no DORJ, página 29 e no jornal Monitor Mercantil, página 08, no dia 21/04/2021; (ii) Em virtude do prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar por unanimidade de votos proferidos o
Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do
Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: José Alves de Mello Franco,
brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº 283.567.996-00, com endereço comercial
situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Rodrigo Junqueira Calixto,
brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.517-89, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia de Barros Cotia, brasileira, casada,
engenheira, R.G. nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, nº
26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de
empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial na Av. Marginal Direita do
Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, R.G.
nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº
500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias, brasileiro, casado,
engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-58, com endereço comercial na Av. Marginal Direita
do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos estão
totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos
serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse,
na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a AGO a ser
realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. nº 085.249.866-7 SSP/
BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 34.567.580-0 SSP/SP
e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São
Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/
ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, 15 Andar, sala
1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro, casado, contador,
R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê,
nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, contador, R.G. nº
28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº
113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias
e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de membro
do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 32.000,00,
como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação
do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária
da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de
Abreu - Presidente; Claudia de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4556118 em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SÃO CAETANO I EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ Nº 19.375.545/0001-00 - NIRE 33.3.0031017-7
ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/04/2021, às 12:00HS, na sede social da São Caetano I Eólica S.A.
(“Cia.”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro. 2. Convocação e
Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da
Lei n° 6.404, de 15/12/1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Marcelo Brani Silva de Abreu; e (ii) Secretária: Claudia de Barros Cotia. 4.
Ordem do Dia da AGO: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos administradores,
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) destinação
do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; (iii) o Relatório da Administração; (iv) eleição dos membros titulares e
suplentes do Conselho de Administração; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) fixação da
remuneração anual global dos administradores; e (vii) fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e
aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a
serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações
de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela
mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, baseados nas informações fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da Cia., as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/2020, publicadas, no DORJ, página 31 e no jornal Monitor Mercantil, página 09, no dia 21/04/2021; (ii) Em virtude do
prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/2020, não haverá distribuição de dividendos; (iii) Aprovar por unanimidade
de votos proferidos o Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos
membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 ano: 1º Titular: José
Alves de Mello Franco, brasileiro, divorciado, engenheira eletricista, R.G. nº 23470, CREA/MG e CPF/ME nº 283.567.996-00,
com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Rodrigo
Junqueira Calixto, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 09692846-0 IFP/RJ e CPF/ME nº 071.402.517-89, com endereço
comercial na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Claudia de Barros Cotia,
brasileira, casada, engenheira, R.G. nº 03384611-4 IFP/RJ e CPF/ME nº 553.181.427-53, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 4º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado,
administrador de empresas, R.G. nº 1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial na Av.
Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado,
administrador, R.G. nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado na Av. Marginal
Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Luiz Henrique Alves de Figueiredo Dias,
brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. nº 10.729.278 SSP/SP e CPF/ME nº 075.981.138-58, com endereço comercial na Av.
Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação que os conselheiros
eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. Os membros
ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos
de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (v) Aprovar, por unanimidade dos
votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a AGO a
ser realizada em 2022: 1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. nº 085.249.866-7
SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 34.567.580-0 SSP/SP
e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São
Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Titular: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/
ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, 15 Andar, sala
1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro, casado, contador,
R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê,
nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100. 3º Titular: Fabio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, contador, R.G. nº
28.504.691-3 SSP/SP e CPF/ME nº 262.013.658-00, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. 3º Suplente: Leonardo de Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. nº
113310734 IFP/RJ e CPF/ME nº 052.238.927-98, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias
e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de membro
do Conselho Fiscal da Cia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 32.000,00,
como remuneração dos membros da Administração da Cia.; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação
do valor anual global de até R$ 4.320,00, como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária
da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Assinaturas: Mesa: Marcelo Brani Silva de
Abreu - Presidente; Claudia de Barros Cotia - Secretária. Acionistas: Brasil Ventos Energia S.A. Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4556073 em 26/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

