
Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,6118
Dólar Turismo R$ 5,7730
Euro R$ 6,3277
Iuan R$ 0,8769
Ouro (gr) R$ 318,00

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,64% (outubro)
 -0,64% (setembro)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 7,75%
Hot Money  0,63% a.m.

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Terça-feira, 30 de novembro de 2021
Ano CVII l Número 29.005

ME INCLUA FORA 
DESSA!
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
acabou com a farra do trabalhador.  
Por Mônica Gusmão, página 4

PLANEJAMENTO 
SUCESSÓRIO
Apenas 5% das empresas familiares 
chegam à terceira geração.  
Por Luciana Gouvêa, página 2

OPEN BANKING: MAIOR 
INICIATIVA DO MUNDO
Na prática, parte do lucro do  
banco vai pra própria empresa.  
Por Cristiano Maschio, página 2

Crédito do 
SuperaRJ libera 
R$ 200 milhões

As linhas de crédito do pro-
grama SuperaRJ chegaram à 
marca de R$ 200 milhões desti-
nados a 15.960 negócios flumi-
nenses. A Agência de Fomento 
do Estado do Rio (AgeRio), res-
ponsável por avaliar e conceder 
os empréstimos, liberou cerca 
de R$ 57 milhões em recursos 
para MEIs (Microempreende-
dores Individuais), profissionais 
autônomos e informais, e mais 
de R$ 143 milhões para micro e 
pequenas empresas de todos os 
92 municípios.

“São números que demonstram 
a importância do programa Supe-
raRJ para os mais diversos empre-
endedores de todas as regiões do 
nosso estado. É mais geração de 
emprego e renda para a população 
fluminense”, destacou o governa-
dor Cláudio Castro.

Nova Friburgo está entre as 
cidades fluminenses que mais ti-
veram contratos aprovados. Tam-
bém estão na lista Rio de Janeiro, 
Niterói, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu, São Gonçalo, Volta Re-
donda, São João de Meriti, Bel-
ford Roxo e Magé.

“A liberação dos créditos do 
SuperaRJ tem beneficiado os mais 
diversos setores da economia flu-
minense, dos restaurantes e bares, 
ao produtor agrícola, no interior 
do estado”, afirmou o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Internacionais, 
Vinicius Farah.

O programa oferece linhas de 
crédito com juro zero de até R$ 
5 mil para MEIs e profissionais 
autônomos e informais e de até 
R$ 50 mil para Micro e Pequenas 
Empresas.

TCU encontra ‘esqueleto’ de R$ 27 
bilhões na transmissão de energia
Troca de equipamentos obsoletos poderá impactar tarifas

Auditoria operacional feita 
pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) sobre 

reforços e melhorias da transmis-
são de energia elétrica mostra um 
quadro preocupante, em que a au-
torização e consequente entrada 
em operação dos ativos é incom-
patível com as demandas atuais e 
futuras do Sistema Integrado Na-
cional (SIN).

Pior: o TCU identificou que a 
substituição de equipamentos ob-
soletos demandará investimentos 
da ordem de R$ 27 bilhões, “o que 
poderá ter impacto negativo sobre 
as tarifas e as operações”.

O trabalho encontrou pro-
blemas de planejamento, pois 
a maioria das obras são consi-
deradas de necessidade imedia-
ta para o sistema elétrico antes 
mesmo de começarem o pro-

cesso de autorização da Aneel. 
Para o Tribunal, isso significa 
que o processo de planejamen-
to tem se mostrado incapaz de 
prever as obras necessárias com 
antecedência suficiente para os 
procedimentos de autorização, 
implantação e entrada em opera-
ção do empreendimento.

A título de exemplo, o Tribu-
nal cita que 66% dos reforços de 
grande porte e 31% das melhorias 
de grande porte, no Plano de Ou-
torgas de Transmissão de Energia 
Elétrica de 2020, foram classifica-
dos como de necessidade imedia-
ta.

Os reforços visam aumentar 
a capacidade de transmissão, ao 
passo que as melhorias têm por 
objetivo apenas manter a capaci-
dade. As deficiências encontradas 
se devem a aspectos ligados ao 

planejamento setorial e ao proces-
so interno da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para 
autorização de reforços e melho-
rias.

O TCU identificou prazos 
elevados e crescentes para que 
a Aneel analise os processos de 
reforços e melhorias. O prazo 
médio de autorização de inter-
venções de grande porte pas-
sou de 281 dias em 2018 para 
790 dias em 2020. Segundo o 
Tribunal, porém, o problema já 
está sendo tratado pela agên-
cia, restando apenas monitorar 
a questão.

A conclusão é que o processo 
de troca de equipamentos obsole-
tos pode trazer impacto sobre as 
tarifas de energia elétrica. O rela-
tor do processo é o ministro Jorge 
Oliveira.

3 em 4 famílias estão 
endividadas, recorde
O percentual de famílias 

brasileiras com dívi-
das em atraso che-

gou a 74,6% em outubro deste 
ano, maior patamar da série da 
Pesquisa Nacional de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), iniciada 
em janeiro de 2010. Antes de 
julho deste ano, a parcela nun-
ca havia superado a marca dos 
70%. Desde julho, no entanto, 
o percentual de endividados no 
país, que está há 11 meses em 
alta, supera os 70%.

Os dados foram divulgados 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Em setembro 
deste ano, o índice havia ficado 
em 74%. Já em outubro do ano 
passado, os inadimplentes eram 
66,5% das famílias.

O percentual de inadimplentes, 
ou seja, famílias que têm contas ou 
dívidas em atraso, apresentou, em 
outubro deste ano (25,6%), uma 
ligeira alta em relação a setembro 
(25,5%). Houve, no entanto, que-
da em relação a outubro de 2020 
(26,1%).

O percentual de famílias que 
não terão condições de pagar 
suas dívidas ou contas caiu pa-
ra 10,1% em outubro deste ano, 
abaixo dos 10,3% do mês ante-
rior e dos 11,9% de outubro do 
ano passado. A parcela média da 
renda comprometida com dívidas 
manteve-se estável em 30,2%. A 
maior parte das dívidas (84,9%) 
é com cartão de crédito. Entre os 
inadimplentes, o tempo médio de 
atraso na quitação das dívidas é 
o menor desde março deste ano: 
61,4 dias.

IGP-M dá 
refresco e fica 
quase estável em 
novembro

Com variação de 0,02%, o Ín-
dice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M) desacelerou em novem-
bro e atingiu 17,89% no período 
de 12 meses compreendido entre 
outubro de 2020 e novembro de 
2021. Esse é o menor índice de 
reajuste dos contratos locatícios 
deste ano, informa o Secovi de 
São Paulo.

Com o resultado do mês, os 
contratos de locação em anda-
mento, com correção pelo IGP-M 
e aniversário em novembro, pode-
rão ser reajustados com valor má-
ximo neste índice, que é um dos 
principais indicadores utilizado 
para reajuste do contrato de loca-
ção em vigor, por ser divulgado 
dentro do mês de referência. O 
fator de atualização é de 1,1789, 
ou seja, deve-se multiplicar o valor 
do aluguel por este índice.

Prevent admite 
que não existe 
tratamento 
precoce

A Prevent Senior firmou, com 
o Ministério Público do Estado de 
São Paulo, um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), em 22 
de outubro, que desmente que te-
nha feito qualquer pesquisa sobre 
uso da cloroquina no combate à 
Covid-19. O documento foi divul-
gado nesta segunda-feira.

Em nota publicada em seu site, 
a Prevent Senior cita que “inexis-
te conclusões de pesquisa sobre 
eficácia do kit covid”. Diz a nota 
que “os resultados divulgados pe-
la empresa ou por terceiros acerca 
da eficácia da cloroquina e hidro-
xicloroquina não correspondiam 
efetivamente a uma pesquisa cien-
tífica, limitando-se a dados obti-
dos internamente para fins esta-
tísticos, sem qualquer tipo de viés 
científico”.

A operadora reconhece que 
não obteve autorização do Con-
selho Nacional de Ética em Pes-
quisa (Conep) para a realização de 
estudos científicos envolvendo a 
cloroquina e a hidroxicloroquina. 
“Inexiste qualquer pesquisa cien-
tífica realizada pela Prevent Senior 
que ateste a eficácia de algum tipo 
de tratamento precoce ou pre-
ventivo para pacientes suspeitos, 
confirmados ou mesmo sem Co-
vid-19”, diz a nota.

Alexandre Marchetti
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Por Cristiano 
Maschio

A terceira fase do 
Open Banking, 
que começou em 

29 de outubro, traz uma 
mudança mais visível no dia 
a dia do consumidor que 
ainda não se deu conta do 
que o programa de abertura 
do setor financeiro já trou-
xe de modernização e am-
plia o mar de oportunidades 
para as fintechs.

Com as mudanças desta 
fase do projeto, as pessoas 
vão poder efetuar o paga-
mento via Pix em sites de 
e-commerce sem precisar 
acessar o aplicativo do 
banco. Isso quer dizer que, 
ao escolher o pagamento 
pelo Pix, o cliente irá ape-
nas informar a chave de 
identificação, que pode ser 
o CPF ou endereço de e-
-mail, ao site.

A empresa responsável 
por efetuar o pagamento irá 
acionar o banco tradicional 
ou digital do cliente para 
realizar o débito. No entan-
to, antes do procedimento 
ser realizado, a instituição 
financeira irá emitir um co-

municado com os detalhes 
da compra para o correntis-
ta, que deverá aprová-la.

Dessa forma, a transação 
terá início fora do sistema 
financeiro gerando mais 
oportunidades sobretudo 
para as varejistas do e-com-
merce e outras fintechs que 
possam criar mais serviços 
de pagamento.

Do ponto de vista re-
gulatório, essas operações 
são viabilizadas pela figura 
do “Iniciador de transação 
de pagamento” (ou ITP, na 
sigla), instituída pelo Ban-
co Central há um ano. Por 
meio deles, marketplaces ou 
varejistas de e-commerce 
terão que contar ou então 
se tornarem iniciadores de 
transação de pagamento 
para colocar a novidade em 
prática.

Atualmente, o WhatsApp 
já é um ITP, autorizado pe-
lo Banco Central. Empresas 
como iFood ou Uber, se vi-
rarem ITPs, não precisarão, 
por exemplo, pedir que seus 
clientes cadastrem um car-
tão de crédito para recebe-
rem pagamentos.

Na prática, o Open 
Banking vai acelerar a ado-
ção de um outro conceito, 

o do Embedded Finance. 
Trata-se da plena integração 
do serviço financeiro ao 
portfólio de uma empresa 
que não é um banco ou fin-
tech, como as varejistas, por 
exemplo.

De forma simples: o 
cliente não precisa deixar o 
ambiente do site, app ou a 
plataforma da empresa não 
financeira para fazer e pro-
cessar o pagamento ou até 
mesmo contratar emprés-
timo, já que esses serviços 
também podem passar a ser 
oferecidos.

Outro exemplo de Em-
bedded Finance é a Santuu, 
um marketplace do uni-
verso das bikes, que já faz 
parcerias com seguradoras 
e bancos, para vender se-
guros e financiamento, mas 
agora planeja virar fintech e 
oferecer seus próprios ser-
viços financeiros.

A operacionalização das 
transações é feita por uma 
fintech ou instituição finan-

ceira, “debaixo do capô”, 
por meio do uso de APIs 
(application programming 
interface) facilitando a ex-
periência do cliente. Cria-
-se a oportunidade de am-
pliar a oferta de Banking as 
a Service, que está apenas 
começando a explorar as 
oportunidades e chances de 
integração.

De acordo com a re-
gulamentação do Banco 
Central, os Iniciadores de 
Transação de Pagamentos 
são só mais um tipo de 
Instituições de Pagamen-
tos (IP). As IPs, criadas 
em 2013 pelo BC, foram 
a porta de entrada pa-
ra a maioria das fintechs, 
prestando serviços, como 
emissão de boletos, emis-
são de cartão de crédito, 
pagamentos, transferên-
cias etc.

Mas existem outros ti-
pos de instituições au-
torizadas pelo BC que 
integram o universo das 
fintechs e que têm moder-
nizado o sistema financei-
ro, como as Sociedades de 
Crédito Direto (SCD).

Os chamados bancos di-
gitais nascem, muitas vezes, 
de uma plataforma tecnoló-

gica que integra diferentes 
tipos de instituições desse 
novo ecossistema de ino-
vação, capaz de integrar as 
fases de suporte de um ban-
co tradicional. No final das 
contas, a empresa original 
pode funcionar como um 
banco, emitindo ela mes-
ma boletos, gerando link 
para pagamentos, lidando 
com transferências via Pix, 
até emitindo cartões, como 
oferece a Qesh.

É um ecossistema em que 
ganham os consumidores, 
com redução de tarifas, au-
mento de competitividade e 
ganho de fluidez nos pro-
cessos que envolvem tran-
sações financeiras. Ganham 
as empresas não financei-
ras, que oferecem melhor 
experiência ao seu cliente e 
podem crescer sem ter de 
aumentar o quadro de fun-
cionários. Na prática, parte 
do lucro do banco vai pro 
bolso da própria empresa. 
E ganham os empreende-
dores com um vasto campo 
de exploração para promo-
ver inovação.

A quarta e última fase 
do Open Banking, prevista 
para o fim do ano, marca 
o início do Open Finance, 

que prevê o compartilha-
mento de dados de servi-
ços relacionados a câmbio, 
credenciamento, seguro, 
investimento, previdência e 
conta-salário.

Após a conclusão do 
processo do Open Finance 
já são esperadas as abertu-
ras de muitos outros setores 
para as empresas de tecno-
logia, como o Open Health, 
para os planos de saúde, o 
Open Insurance, para se-
guradoras, e até Open De-
livery, para as empresas de 
entregas.

O Brasil está conduzindo 
o maior processo de open 
banking do mundo, em ter-
mos de velocidade, escopo 
e número de participantes. 
Só nos primeiros 90 dias, 
foram registrados pelo BC 
mais de 71 milhões de cha-
mados a APIs. A termos 
de comparação, o início do 
sistema britânico, um dos 
pioneiros, teve 9 milhões 
de chamadas. Essa é uma 
iniciativa para produzir efei-
tos substanciais e modificar 
negócios com benefícios de 
longo prazo.

Cristiano Maschio é fundador  
e CEO da Qesh.
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das empresas 

familiares chegam 
à terceira geração

Na prática, parte 
do lucro do banco 
vai pro bolso da 
própria empresa
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Brasil conduz maior iniciativa de Open Banking do mundo

Planejamento sucessório e o patrimônio familiar
Por Luciana 
Gouvêa

De acordo com da-
dos do IBGE, 
mais de 90% das 

empresas brasileiras são 
familiares, só que dessas, 
menos de 30% passam de 
pai para filho, e apenas 5% 
delas conseguem chegar aos 
netos dos fundadores, isso 
porque a sucessão empre-
sarial, ou seja, a passagem 
do bastão do controle e da 
gestão das empresas, ainda 
é tabu no Brasil.

O nosso grande proble-
ma é a cultura. No Brasil 
deixamos de receber tan-
to a educação financeira, e 
aí falta entendimento pa-
ra cuidar dos negócios, do 
planejamento econômico-
-financeiro das empresas, 
do sistema financeiro mun-
dial, das finanças pessoais, 
quanto também nos falta a 
educação em cidadania, que 
favoreceria a formação de 
cidadãos responsáveis, com 

autonomia, conhecedores e 
aplicadores de direitos e de-
veres.

Para mudar essa realidade e 
aumentar a perpetuidade dos 
negócios brasileiros, é preci-
so, então, tratar de planeja-
mento sucessório, que tanto 
pode ser feito relativamente 
à própria empresa, quanto 
também pode ser realizado 
em relação aos bens dos só-
cios das empresas, servindo 
para os donos dos negócios, 
ainda em vida, definirem a 
forma de divisão do patrimô-
nio da família e a imposição 
de condições aos herdeiros, 
inclusive regras para assun-
ção dos negócios da família.

É certo, existem algumas 
possibilidades melhores do 
que deixar os bens (empre-
sas, dinheiro, investimentos, 
imóveis, direitos) para se-
rem inventariados e parti-
lhados em processo judicial, 
depois do falecimento dos 
sócios-fundadores. Pode 
ser constituída, por exem-
plo, uma holding familiar 

para organização dos bens e 
determinação de condições 
aos herdeiros; ou os bens 
podem ser doados ainda em 
vida; também pode ser fei-
to testamento, entre outras 
possibilidades.

Quanto à criação de hol-
ding familiar, onde seriam 
colocados todos os bens 
integralizados como ca-
pital social, as ações e/ou 
quotas dessa holding, que 
ainda podem ser doadas 
aos herdeiros, a finalidade 
é já distribuir o patrimônio 
(bens imóveis, investimen-
tos, bens móveis), na forma 
como a família bem enten-
der, especialmente de acor-
do com o que for definido 
pelos donos do patrimônio, 
os fundadores da holding 
familiar.

Ademais, é possível aos 
fundadores da holding fa-
miliar distribuir as ações 
entre os herdeiros sem per-
der o poder sobre seu patri-
mônio, doando-as, porque 
poderá ser incluída cláusula 
de garantia de usufruto no 
contrato de doação, dentre 
outras, valendo esclarecer 
que o usufruto assegura 
aos doadores (os fundado-
res) o direito de votar, ser 
votado e de participar dos 
lucros da sociedade, ou se-
ja, o usufruto reserva aos 
fundadores o direito aos 
rendimentos das ações/
quotas doadas; direito aos 
dividendos que a holding 
familiar distribuir; direito a 
ter a vontade dos fundado-
res respeitada em eventual 
votação etc.

O planejamento su-
cessório via holding fa-
miliar também propicia 
aos fundadores que quei-
ram resguardar-se ainda 
mais, gravar a doação das 
ações/quotas com outras 

cláusulas de restrições, 
evitando assim, a dilapi-
dação do patrimônio a 
curto e médio prazo pelos 
herdeiros.

Por exemplo, é possível 
gravar cláusulas de inalie-
nabilidade, que fazem com 
que não possam ser vendi-
das as quotas/ações; cláusu-
las de incomunicabilidade, 
que impedem as quotas/
ações doadas passarem ao 
patrimônio dos cônjuges ou 
dos parceiros dos herdeiros; 
cláusulas de impenhorabili-
dade, determinando que 
nenhuma dívida dos herdei-
ros possa afetar o patrimô-
nio da holding patrimonial; 
além de outras cláusulas 
condicionantes, determi-
nando, por exemplo, que 
tal parcela de ações/quotas 
só estará disponível após a 
maioridade do herdeiro, ou 
dos netos, ou subordinando 
o recebimento das ações/
quotas, à realização de de-
terminada “tarefa”.

Outro ponto importante 

relativo à criação de uma 
holding é que as condições 
podem ser alteradas futura-
mente, com o proprietário 
ainda em vida, ou seja, é 
possível alterar o que ficou 
definido no contrato social, 
no estatuto, ou nos acordos 
de acionistas.

Para que os negócios e 
outros bens dos fundado-
res das empresas sobrevi-
vam e passem da primeira 
para a segunda e demais 
gerações, importante sa-
ber que é possível planejar 
boas estratégias e executar 
meios para proteção legal 
desses bens, também para 
economizar tributos e pa-
ra concretizar a vontade 
de seus donos, isso tudo 
através do planejamento 
sucessório, por intermédio 
de especialistas e com base 
na legislação vigente.

Luciana Gouvêa é advogada, 
coordenadora da TV Nossa Justiça 

e diretora executiva da Gouvêa 
Advogados Associados.
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Proteção Tabajara nos 
aeroportos contra a Covid

A fragilidade nos aeroportos brasileiros e a falta de 
regras diante da nova variável da Covid podem não 

só levar, de novo, ao fundo nossa economia como voltar 
a ceifar vidas, alerta o ex-secretário de Educação e de 
energia do Estado do Rio de Janeiro Wagner Victer, que 
chega a falar em desídia ao se referir a como esse tema 
vem sendo tratado.

“Não dá para continuar adotando no país, regras das 
Organizações Tabajara e medindo temperatura com o 
pessoal terceirizado da limpeza usando termômetros da 
Casa & Vídeo, enquanto países, até da Europa, fazem 
lockdown”, dispara Victer.

“É um total absurdo”, prossegue, “que até então só 
venham a teoricamente barrar passageiros de alguns países 
africanos. Essa postura é pífia e irrelevante, basta comparar 
as exigências que brasileiros têm que cumprir para entrar no 
Uruguai, aliás estabelecidas antes do surgimento dessa variáv-
el, que são Atestado Internacional de Vacinação e o teste RT 
PCR feito pelo menos 72 horas antes da vacinação, além do 
preenchimento de rígidos formulários, que são declarações 
que, se descumpridas, têm caráter de configuração de crime.”

E finaliza: “Não é o momento de se fazer política de 
qualquer lado, pois voltamos ao risco às vidas e à econo-
mia e, isso é real, basta ver o comportamento das bolsas.”

Boia
Ao realizar um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 

com o Ministério Público em que nega ter realizado 
pesquisa científica sobre a cloroquina, a Prevent Senior 
preferiu salvar a própria pele, deixando para o Governo 
Bolsonaro a tarefa de explicar por que apoiou o medica-
mento impróprio para combater a Covid. Era baseado no 
suposto estudo da operadora de saúde que os bolsonaris-
tas sustentavam sua briga ideológica.

Reforço na saúde carioca

O hematologista Vanderson Rocha, professor titular 
da USP, consultor de Hematologia na Universidade de 
Oxford, no Reino Unido e coordenador médico nacional 
de Transplante de Medula Óssea/Terapia Celular na Rede 
D’Or São Luiz, em São Paulo, vai reforçar a equipe da 
Oncologia D’Or no Rio de Janeiro

Ele chega ao Rio com a importante missão de liderar 
a futura unidade de Transplante de Medula e de Terapia 
Celular do hospital São Vicente, que será inaugurada no 
ano que vem.

Grana na rede

Se o Brasileirão terminar como agora, teremos nas 4 
primeiras posições os clubes mais fortes financeiramente: 
Atlético (apoiado por investidores com objetivos pouco 
transparentes); Flamengo e Corinthians (turbinados por R$ 1 
bi da TV cada); e Palmeiras (comandado por 1 empresa).

Rápidas

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é o con-
vidado do Almoço do Empresário da Associação Comercial 
(ACRJ), 7 de dezembro. O tema é “2022: A retomada do Rio 
de Janeiro. Perspectivas do Estado do Rio pós pandemia”. 
Informações: acrj.org.br *** Fundada em 2019, a Gsolutec, 
especializada em projeto e instalação de energia solar com 
tecnologia MLPE (microinversores), dobrou o número de 
clientes em 2021 *** Começa a operar esta semana o Cen-
tro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia, investimento 
de R$ 10 milhões. Maior centro privado de distribuição de 
alimentos do país, o Ceasp vai atender mais de 1 milhão de 
moradores por mês, de 13 municípios do Rio.

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

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A. 
CNPJ nº 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

(“Companhia”)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Extraordi-
nária da Companhia que se realizará no dia 07 de dezembro de 2021 às 
10:30h, por videoconferência, conforme link a ser disponibilizado, com a 
seguinte Ordem do Dia: (i) alterar o art. 5º do estatuto social da Companhia 
passando o valor do capital social de R$ 1.601.200,00, para R$ 914.200,00, 
de forma a refletir a redução no montante de R$ 687.000,00, em linha com 
a aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
realizada em 08 de junho de 2021; (ii) discussão sobre alternativas à disso-
lução da Companhia; (iii) deliberar sobre a aprovação para dissolução da 
Companhia, cuja denominação social deverá ser seguida das palavras “em 
liquidação”, caso aprovada; (iv) deliberar sobre a nomeação de liquidan-
te e fixação de sua remuneração, conforme material disponibilizado pela 
Companhia; (v) deliberar sobre a manutenção dos órgãos de administração 
(Diretoria e do Conselho de Administração) e, caso haja alteração na estru-
tura atual, alterar consequentemente o estatuto social; (vi) deliberar sobre 
prazo para prestação de contas do Liquidante, conforme material disponi-
bilizado pela Companhia; e (vii) aprovar a consolidação do estatuto social. 
Conforme facultado pelo artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, para melhor 
conveniência dos acionistas, a Companhia realizará a Assembleia Geral 
Extraordinária de forma digital, por videoconferência. A Companhia enviará 
um link via e-mail aos acionistas, para que possam acessar o sistema da 
videoconferência por meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Os 
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Ge-
ral Extraordinária ora convocada se encontram à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, na forma do artigo 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 
Caso qualquer acionista se faça representar na Assembleia Geral Extraor-
dinária por procuração, serão observados os termos do artigo 126, § 1º, 
da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021. Carlo Alberto 
Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 / NIRE 33300303677

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Reit”), inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81, em observância ao artigo 12 de 
seu Estatuto Social e na forma do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/1976, 
vem pela presente, convocar os seus acionistas, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que ocorrerá no próximo dia 02 de dezembro de 2021, 
às 14:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema,  
Rio de Janeiro, em primeira convocação, observando o quórum estatutário, 
para deliberar sobre a alteração de Estatuto Social nos moldes definidos no 
item (i) da Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração do artigo 2º de seu Estatuto 
Social para a modificação do endereço de sede da Reit, que passará a ser à 
Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,  
CEP 22.410-000, consoante modificação redacional abaixo proposta:  
“Art. 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22410-000. A sociedade poderá abrir e fechar filias, 
sucursais, outros estabelecimentos no Brasil e/ou no exterior, mediante 
prévia aprovação da Diretoria.”. A deliberação constante no item (i) da 
Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de acionistas que 
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito 
a voto, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto Social da Reit.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021.
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANCARJ –

COOPERATIVA DE CONSUMO DE CAFÉ
CNPJ 28.456.015/0001-88 / NIRE 33400055853

O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANCARJ -
COOPERATIVA DE CONSUMO DE CAFÉ, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede, porém,
não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido ao
CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
10 de DEZEMBRO de 2021, em primeira convocação às 19h00min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados,
em segunda às 20h00min com  metade mais 01 (um)do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 21h00min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar
sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária:
1. Entrada e Renúncia/Saída de Cooperados; 2. Eleição/Substituição de
Membros da Diretoria. Rio de Janeiro/RJ, 30 DE NOVEMBRO 2021

DIRETOR PRESIDENTE
SERGIO DE OLIVEIRA CASTRO

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78 - NIRE: 33.3.0030412-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/0001-78 (“Companhia”), 
convocados para a Assembleia Geral Ordinária que  será realizada no dia 
09 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Centro, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar o Parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações 
Financeiras dos exercícios encerrados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021. JORGE MANUEL PEREIRA 
DIAS - Presidente do Conselho de Administração.

INSTRUÇÃO GERAL:
O Acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o 
respectivo mandato, com poderes especiais, na sede social da Companhia 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da As-
sembleia Geral Ordinária.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à IDALIO RIBAS,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária
(Processo nº 0343106-14.2012.8.19.0001) proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DULCE ORTIZ contra IDALIO RIBAS,
na forma abaixo: A DRA. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de Direito
da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que
nos dias 09.12.2021 e 14.12.2021, às 13:45 horas, através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido,
o Apartamento 101, do edifício situado na Rua Barata Ribeiro, nº
793, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais).- O edital na íntegra está afixado no Átrio
do Fórum, nos autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e
no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Congresso: Passado não  
existe no ‘orçamento secreto’
Molon: Projeto não garante transparência para as emendas de relator

Sem levar em consi-
deração o que já foi 
realizado nos exercí-

cios de 2020 e 2021, os de-
putados aprovaram, em ses-
são do Congresso Nacional 
nesta segunda-feira, regras 
para execução das emendas 
de relator, o chamado “or-
çamento secreto”, e propõe 
a adoção de um limite de 
valor para essas emendas. 
Os senadores votarão a 
proposta em seguida.

O texto ainda manteve 
o controle da distribuição 
das emendas na cúpula do 
Congresso e também re-
forçou que as medidas de 
transparência valem apenas 
daqui para frente. Caberá 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) aceitar ou não es-
se tipo de solução para em-
penho político de recursos 
públicos.

O projeto aprovado de-
termina um teto para o 
valor das emendas de rela-
tor equivalente à soma das 
emendas impositivas indivi-
duais e de bancada. Isso vai 
representar R$ 16,2 bilhões 
em 2022, valor próximo das 
emendas de relator deste 
ano, com uma dotação de 
R$ 16,8 bilhões.

O líder da oposição, de-
putado Alessandro Molon 
(PSB-RJ), afirmou que o 
projeto não garante trans-
parência para as emendas 
de relator, nem no passado 
nem no futuro. “Além da 
transparência, é necessário 
ter isonomia e critérios para 
distribuição dos recursos”, 
declarou.

A votação é uma respos-
ta à decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
suspendeu a execução das 

emendas de relator. O STF 
alega que é necessário dar 
publicidade e transparência 
à distribuição dos recursos 
com base em demandas de 
parlamentares.

O senador Marcelo Cas-
to entende que o relatório 
atende 100% a decisão do 
STF. “O passado não está 
na resolução. A resolução 
não tem poder para isso”, 
ponderou. O senador ob-
servou que o Ato Conjunto 
das Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado 
1/21 já decidiu, na última 
sexta-feira (26), ser impos-
sível estabelecer retroativa-
mente um procedimento 
para registro das emendas.

Laranjinhas

De acordo com o texto 
aprovado, o parecer preli-

minar do projeto de lei or-
çamentária deverá especifi-
car o limite financeiro total, 
assim como o rol de polí-
ticas públicas passível de 
ser objeto de emendas. O 
relator-geral poderá indicar 
a execução das programa-
ções a partir de solicitações 
recebidas de parlamentares, 
além de agentes públicos ou 
da sociedade civil.

O deputado Marcel Van 
Hattem (Novo-RS) criticou 
este dispositivo, por temer 
que as indicações de agen-
tes públicos ou da socieda-
de civil sejam utilizadas para 
ocultar sugestões de outros 
parlamentares. “Temos um 
‘laranja’ como relator do 
Orçamento. A decisão cria 
‘laranjinhas’ que poderão 
servir de indicação. É im-
possível identificar quem 
indicou o quê”, afirmou 

Mercado continua esperando inflação maior

O mercado conti-
nua apostando 
na escalada inin-

terrupta da inflação, furan-
do as metas estabelecidas 
pelo governo tanto para 
este ano como para 2022. 
O cenário atual não é na-
da aceitável pelos pelos 
especialistas, tanto assim, 
que aumentaram pela 34ª 
semana seguida suas pro-
jeções do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que passou de 
10,12% para 10,5% este 
ano, ultrapassando a me-
ta de 3,75% com margem 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou 
menos.

Para 2022, segundo pes-
quisa semanal Focus di-
vulgada pelo Banco Cen-
tral nesta segunda-feira. a 
previsão avançou em 0,04 

ponto chegando a 5,0%, 
exatamente o teto da meta, 
já que esta será no ano que 
vem de 3,5%, também com 
margem de 1,5 ponto. Foi a 
19ª vez seguida que a proje-
ção aumentou. 

Em meio a projeções cada 
vez mais fracas para a eco-
nomia, o mercado também 
reduzindo o Produto Interno 
Bruto (PIB), que deve crescer 
4,78% este ano e 0,58% no 

próximo, de taxas de 4,80% e 
0,70% esperadas antes.

A pesquisa semanal com 
uma centena de economis-
tas mostrou ainda que a taxa 
básica de juros deve ser ele-
vada em 1,5 ponto percen-
tual na reunião de dezem-
bro do BC e encerrar este 
ano a 9,25%. Mas a Selic, 
atualmente em 7,75%, deve 
chegar ao final de 2022 em 
11,25%, sem alteração.
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Me inclua fora dessa!

Para a CLT, empregador é a empresa, que, correndo 
os riscos do negócio, contrata, assalaria e dirige o 

trabalho pessoal dos empregados. Empresa é, portanto, 
a atividade do empresário. No dia a dia das relações de 
trabalho, é muito comum o empregado “confundir” de 
propósito quem é seu verdadeiro empregador e escolher 
para pagar a conta aquele sujeito empreendedor mais 
endinheirado.

A Justiça do Trabalho está repleta de casos assim. A 7ª 
Turma do TST julgou dia desses um desses casos em que 
o trabalhador mirou num pardal e acertou num avião. Um 
garçom fora contratado por uma empresa que explorava 
um restaurante dentro do Clube de Aeronáutica. Os mil-
itares poderiam manter um restaurante próprio, se qui-
sessem, ou contratar uma empresa que fizesse o serviço. 
Decidiram contratar um terceiro especializado no serviço, 
e esse terceiro ocupou o espaço físico do restaurante den-
tro do Clube da Aeronáutica, com o seu próprio pessoal.

Lá, um dia, esse restaurante mandou um garçom em-
bora, e o cabra foi bater nas portas da Justiça do Trabalho 
pedindo as verbas indenizatórias pela cessação do contra-
to, mas, de quebra, já antevendo que o verdadeiro patrão 
iria postergar o pagamento, embrulhou na mesma lide 
também o Clube da Aeronáutica, alegando que se tratava 
de responsabilidade subsidiária porque o Clube se aprove-
itara diretamente dos seus serviços. O Clube defendeu-se 
alegando que se tratava de um contrato civil entre ele e 
a empresa de restaurante, e que a responsabilidade pelos 
pagamentos do garçom era apenas da empresa contrata-
da, e não dele, porque não se tratava de terceirização, mas 
de um contrato civil entre duas pessoas jurídicas, ele e o 
restaurante.

Para a Vara do Trabalho e para o TRT, o Clube da 
Aeronáutica era corresponsável pela indenização do 
trabalhador porque se beneficiara diretamente dos seus 
serviços. Inconformada, a empresa interpôs recurso de 
revista para o TST, e o ministro Cláudio Brandão pôs as 
coisas nos eixos. O ministro explicou, com a costumeira 
clareza, que, no caso, não se tratava de terceirização de 
serviços, em que tanto o terceirizante quanto o terceiriza-
do respondem pela indenização do trabalhador.

No caso julgado, tratava-se de um contrato celebrado 
entre a entidade recreativa dos militares e o restaurante, 
de natureza eminentemente mercantil, do tipo economa-
to, consistente na cessão de espaço físico a um terceiro 
para que este desenvolva sua atividade empresarial. “O 
fornecimento de alimentação em benefício dos sócios do 
Clube de Aeronáutica não representa, por si, ingerência 
suficiente a descaracterizar o contrato de economato.” O 
ministro acabou com a farra do trabalhador.

Espero que os juízes leiam o acórdão e entendam a 
diferença entre terceirização de atividade-fim ou meio e 
contrato civil de natureza mercantil e autônoma. Se for o 
caso, posso fazer um singelo desenho...

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula
nº 036 JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227
– Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20020-902, tel. (21)
2533-7978, site www.machadoleiloes.com.br, faz saber que,
devidamente autorizada pela fiduciária/credora AISIL
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.058.586/
0001-67, venderá em segundo público leilão presencial, no dia
03/12/2021, com início às 14:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº
227, Gr. 704 – Centro/RJ., o imóvel identificado como Sala 324 do
empreendimento “Passeio Empresarial”, situado na Rua Campo
Grande nº 1.014, em Campo Grande, na Freguesia de Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ, com área privativa 21,72m², e somada
a comum, área total de 51,58m², que corresponde à fração ideal
de 52/10.000 do respectivo terreno, com as medidas,
características e confrontações constantes da matrícula nº 47890
do 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ,
conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada
com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, lavrado em
10/10/2016, com garantia de alienação fiduciária registrado na
matrícula nº 47890 sob os números R-4 e R-6, venda essa que
se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida, vencida
e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram
pagos pelos fiduciantes/devedores FRANCISCO JOSÉ DE JESUS
BATISTA, CPF nº 012.443.647-11 e sua mulher ROSANA DO
NASCIMENTO DA COSTA BATISTA, CPF nº 055.674.197-83, nos
termos do supra referido contrato, tendo eles sido previamente
constituídos em mora, não a emendaram e, em consequência,
consolidada a plena propriedade em nome da fiduciária/credora,
consoante ato AV-8 da matrícula nº 47890 do 12º Ofício do Registro
de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 281.336,92 (duzentos e oitenta e
um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos),
fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§2º e 3º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito
informado pelo condomínio do período de 05/02/2020 a 05/05/
2020, 05/07/2020 a 05/11/2021, no valor de R$ 11.714,03, débitos
de IPTU (Inscrição Imobiliária nº 3322005-4) dos exercícios de
2020 e de 2021, no valor de R$ 1.591,11 e débito do FUNESBOM
dos exercícios de 2017, 2019 e 2020, no valor de R$ 244,31.
Ficam cientes os interessados de que a arrematação far-se-á
mediante o pagamento imediato pelo arrematante do lanço
vencedor, acrescido de 5% de comissão à Leiloeira
incidentes sobre o valor da arrematação. Caso o imóvel objeto
do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da
Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. IZLAN SANTOS DE SOUZA, CPF nº 140.901.727-
30 e Sra. ANDRESSA CRISTHINE DA FONSECA MALAQUIAS DE
SOUZA, CPF nº 138.182.467-69, ficam desde já cientificados do
dia, hora e local de realização do presente leilão. A Leiloeira acha-
se habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
proceder os atos necessários à formalização da arrematação.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021. Norma Maria Machado,
Leiloeira Pública Oficial.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à RODRIGO MONTEIRO CORREA DOS SANTOS, com o prazo de
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº
0308804-22.2013.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO YAMAJÓ contra RODRIGO MONTEIRO CORRÊA DOS
SANTOS, na forma abaixo: O DR. LEONARDO DE CASTRO
GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital
aos interessados, que nos dias 09.12.2021 e 14.12.2021, 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 a Sobreloja 202, do edifício situado na Rua dos Inválidos,
nº 162, Centro, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 737.499,00
(setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove
reais).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e no site do
Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL –
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias,  (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos  autos
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO VILLAGE DA  FLORESTA em face de BONIMOVEL
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Processo nº.
0016143-29.2014.8.19.0209, passado na forma abaixo: A DRA.
ÉRICA BATISTA DE CASTRO – Juíza de Direito em Exercício da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos interessados de que
no dia 02/12/2021 e 07/12/2021 a partir das 13:00 horas, através
da Plataforma de Leilões On line - www.gustavoleiloeiro.lel.br,
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e vendido o imóvel situado na RUA DESEMBARGADOR
ROMÃO CORTES DE  LACERDA LOTE 33 DA QUADRA B , ATUAL
CASA 60, AVALIADO EM R$900.000,00  (Novecentos mil reais).
O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos
acima e no  site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

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

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciá-
rio”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures 
integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com 
esforços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
convoca os Debenturistas a se reunirem, para a Assembleia Geral de Deben-
turistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 
6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritu-
ra de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da 
plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no dia 07/12/21, às 
15h, sendo o acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilita-
dos nos termos deste edital, com voto proferido somente através da participação 
em AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar 
as estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) 
do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, 
que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de 
Janeiro - RJ (“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação 
Judicial da Emissora que tramita com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, peran-
te a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), 
assim como nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos 
Processo da Supervia e da RJ a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em 
representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da 
Emissão, que será disponibilizada aos investidores mediante solicitação 
ao Agente Fiduciário através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.
com.br (“Orientações do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, 
a interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, para manu-
tenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como as medidas 
adotadas até a data de deliberação da AGD pelo Agente Fiduciário no Processo 
da Supervia e na RJ, em estrito cumprimento do disposto nos arts. 11, inciso II e 
12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual disponibi-
lizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado 
também, em caso de dúvidas, na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguar-
do dos interesses dos Debenturistas nos autos da Impugnação de Crédito nº 
0246199-59.2021.8.19.0001 em trâmite perante a 6ª Vara Empresarial da Co-
marca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Impugnação de Crédito dos Deben-
turistas”), inclusive a manutenção da Impugnação de Crédito dos Debenturistas 
ainda que seja estabelecida pelo juízo a prova pericial e, assim sendo, definição 
da forma de aporte de recursos para tanto, a serem adotadas pelo Agente Fidu-
ciário, em representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor 
legal da Emissão, incluindo mas não se limitando, a interposição de todos os 
atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação dos in-
teresses dos Debenturistas, bem como atualização das medidas adotadas até a 
data de deliberação da AGD, em estrito cumprimento do disposto nos artigos 11, 
inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual dis-
ponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado 
também, em caso de dúvidas, na AGD; (iii) Aprovar, que o Agente Fiduciário 
vote pela não aceitação do Plano de Recuperação Judicial apresentado 
pela Emissora nos autos da RJ, em assembleia de credores da RJ (“AGC”), 
caso a mesma venha a ocorrer, sem que o Plano de Recuperação Judicial da 
Emissora a ser votado na AGC, tenha sido deliberado expressamente em sede 
de assembleia geral de Debenturistas da Emissão; (iv) Aprovar a estratégia de 
excussão das Garantias Reais, conforme orientação do assessor legal, a ser 
adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos Debenturistas; (v) Auto-
rização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, pratiquem 
todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão 
da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com 
a Instrução de CVM, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será realizada por meio 
da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado 
pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para 
contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação 
até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão aceitos como 
documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitali-
zada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconheci-
da, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digi-
talizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participan-
tes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalen-
te), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal 
do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do represen-
tante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respecti-
va procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrôni-
ca, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. 
RJ, 30/11/21. Pentágono S.A. DTVM.

Maioria das pequenas indústrias não 
dispõe de estrutura para inovar

A maioria das peque-
nas indústrias não 
dispõem de estru-

tura para inovar. Sessenta 
e oito por cento não têm 
área de inovação e 76% não 
têm profissionais específi-
cos e orçamento. É o que 
revela pesquisa inédita da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), realizada 
pelo Instituto FSB Pesquisa 
junto a executivos de 500 
indústrias de pequeno porte 
(de 10 a 49 empregados).

De acordo com os da-
dos, 82% dessas empresas 
inovaram pelo menos uma 
vez nos últimos três anos. 
O presidente da CNI, Ro-
bson Braga de Andrade, 
alerta que a inovação será 
cada vez mais importante 
no pós-pandemia. “A desti-
nação de recursos financei-
ros para ciência, tecnologia 
e inovação será fundamen-
tal para o país sair forte 

da crise, e para a indústria 
buscar alternativas diante 
das incertezas que ainda 
permeiam as relações entre 
países, para enfrentarmos 
problemas como a falta de 
insumos para a produção 
nos mais diferentes seto-
res”, afirma.

Os números mostram 
ainda que, durante a pan-
demia, 68% das pequenas 
indústrias inovaram e tive-
ram ganhos de lucrativida-
de, produtividade e compe-
titividade. De acordo com a 
pesquisa, 45% das empresas 
apontaram que a dificulda-
de para inovar no período 
de Covid-19 aumentou, 
enquanto 19% consideram 
que a dificuldade para ino-
var no período diminuiu. 
Para 36%, ficou igual. Entre 
as principais dificuldades 
para inovar durante a pan-
demia destaca-se o acesso 
a recursos financeiros de 

fontes externas à empre-
sa, o que foi declarado por 
20%. Na sequência, apare-
cem a dificuldade para con-
tratar profissionais (9%); 
para obter mão de obra 
qualificada (6%), de orça-
mento na empresa (6%); e 
de acesso à cadeia de for-
necedores (5%).

Do universo de 500 pe-
quenas indústrias entrevis-
tadas, 78% sentiram impac-
to da pandemia sobre seus 
negócios, sendo que 27% 
disseram ter sido muito 
prejudicadas; 14% prejudi-
cadas; 17% mais ou menos 
prejudicadas; e 20% um 
pouco prejudicadas. Para 
55% dos executivos, a ca-
deia de fornecedores foi o 
primeiro ou segundo aspec-
to mais impactado pela pan-
demia, seguido pelas vendas 
(50%) e pela relação com os 
trabalhadores (19%). A pes-
quisa revela também que 

45% das pequenas empre-
sas tiveram mais dificulda-
des em inovar por conta da 
pandemia. No entanto, para 
19% que considerava difícil 
inovar, o processo melho-
rou na pandemia.

Os executivos conside-
ram as parcerias importan-
tes para inovação em su-
as empresas. Para eles, os 
principais parceiros para 
inovar são: fornecedores 
(16%), bancos (15%) e ou-
tras empresas (11%). A ino-
vação é considerada essen-
cial por 68% das pequenas 
empresas que não fizeram 
inovação nesse período. 
Pensando num mundo pós 
pandemia, 80% afirmam 
que terão que investir em 
inovação para crescerem ou 
se manterem no mercado. 
As regiões Nordeste (93%) 
e Sul (81%) são as que mais 
acreditam na inovação para 
o futuro das empresas.

Micros puxam alta de 29,5% do crédito em outubro

O Indicador de De-
manda das Em-
presas por Cré-

dito da Serasa Experian, 
cresceu 29,5% em outubro 
deste ano na comparação 
com o mesmo mês de 2020. 
De acordo com o índice, 
foram os micro e pequenos 
negócios aqueles que mais 
demandaram pelo recurso, 
marcando alta de 30,5% na 
relação interanual.

Segundo o economista 

da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, “as MPEs, que equi-
valem a maior parte das em-
presas do país, apresentam 
um crescimento expressivo 
que se deve, principalmen-
te, às medidas do governo 
que incentivam o acesso 
ao crédito para a retomada 
econômica, já que os negó-
cios desse porte ainda sen-
tem o impacto da pandemia 
no fluxo de caixa e precisam 
contar com essa ferramen-

ta financeira para fechar as 
contas e, aos poucos, recu-
perar o nível de vendas”.

Ainda na comparação ano 
a ano (out/21 x out/20), a 
análise revelou que os ne-
gócios do segmento de ser-
viços lideram a procura por 
crédito no mercado, com ex-
pansão de 42%. Em seguida 
estão as indústrias, que mar-
caram aumento de 23%. “o 
encarecimento de muitos in-
sumos e a proximidade das 

festas de final de ano, fazem 
com que essas empresas, a 
fim de suprir as demandas 
de consumo, utilizem mais 
o crédito para manter e até 
elevar suas linhas de produ-
ção”, explica Rabi. O recorte 
das regiões brasileiras mos-
trou que a maior alta foi no 
Sul (82,8%). Em sequência 
decrescente estão o Sudeste 
(16,1%), Nordeste (16%), 
Norte (11,9%) e Centro-
-Oeste (9,5%).
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ORIGEM ENERGIA PILAR S.A.
(ANTIGA CL RJ 011 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.)

CNPJ/ME nº 43.094.886/0001-92 - NIRE 33.3.0033970-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 /10/ 2021. 1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 19 
de outubro de 2021, às 10h00min, na sede social da CL RJ 011 Empreendimentos e Participações S.A. na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, Avenida Almirante Barroso, 81, sala 32A103, Centro, CEP 20031-004 (“Companhia”).2.CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença de acionistas da Companhia.3.MESA: foi eleita pela 
unanimidade dos acionistas presentes Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan para presidir a Assembleia, que chamou Luiz Felipe 
Coutinho Martins Filho para secretariá-lo.4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do Art. 1º do Estatuto Social da Companhia 
(“Estatuto Social”) em virtude da modificação da denominação social da Companhia de “CL RJ 011 Empreendimentos e Participações 
S.A.” para “Origem Energia Pilar S.A.”; (ii) a alteração do Art. 2º do Estatuto Social a fim de atualizar o endereço da sede social da 
Companhia; (iii)  a abertura de filial da Companhia; (iv) a alteração do Art. 3º do Estatuto Social a fim de modificar o objeto social da 
Companhia; (v) a alteração do Art. 5º do Estatuto Social a fim de indicar o capital social totalmente integralizado; (vi) a ratificação da 
renúncia do Sr. Leonardo Luis do Carmo e da Sra. Cristina da Silva de Camargo como Diretores da Companhia; (vii) a reestruturação 
da administração da Companhia, mediante a alteração da estrutura da Diretoria e criação de um Conselho Fiscal; (viii) a eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia; (ix) reforma integral do Estatuto Social, conforme Anexo I; e (x) autorização para que a Diretoria 
da Companhia pratique todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos próprios. 5.DELIBE-
RAÇÕES: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberam, por unanimidade de votos, e sem quaisquer 
restrições, o quanto segue:5.1. Aprovar a alteração da denominação social da Companhia de “CL RJ 011 Empreendimentos e Parti-
cipações S.A.” para “Origem Energia Pilar S.A.” 5.1.1.  Em decorrência da alteração da denominação social ora deliberada, aprovar 
que o Art. 1º do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação:“Art. 1º - A Origem Energia Pilar S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das S.A.”)5.2.Aprovar a mudança do endereço da sede da Companhia de Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, 81, sala 31B103, Centro, CEP 20031-004, para a Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, nº 120, 3º andar, Botafogo, CEP 22.271-100. 5.2.1. Em decorrência 
da alteração de endereço ora deliberada, aprovar que o Art. 2º do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação:“Art. 2º - A 
Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Mena Barreto, nº 120, 3º andar, Botafogo, 
CEP 22.271-100. Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá, mediante deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir e/ou encer-
rar filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do país ou do exterior.5.3.Aprovar a abertura de uma filial da 
Companhia situada na Cidade de Pilar, Estado de Alagoas, na Base de Pilar, Zona Rural, localizada na Rodovia 316, Acesso Fazen-
da Lameirão, n/s, CEP 57150-000, que exercerá atividade de geração de energia elétrica. 5.4.Aprovar a alteração do objeto social da 
Companhia, a qual passará a exercer a atividade de geração e comercialização de energia elétrica.5.4.1. Em decorrência da alteração 
do objeto social ora deliberada, aprovar que o Art. 4º do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação:“Art. 4º - A Companhia 
tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica.” 5.5.A integralização pelo acionista da Companhia dos R$ 90,00 
(noventa reais) do capital social da Companhia pendentes de integralização.5.5.1. Em decorrência da integralização do capital social 
ora deliberada, aprovar que o Art. 5º do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação:“Art. 5º - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 100,00 (cem reais) dividido em 100 (cem) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Primeiro - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sem prejuízo dos demais direitos 
previstos neste Estatuto Social e na legislação em vigor. Parágrafo Segundo - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia, 
que não reconhece mais de um titular para cada uma delas. Parágrafo Terceiro - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela 
Companhia, bem como a existência de tais títulos em circulação.”5.6.Ratificar a renúncia da Sra. Cristina da Silva de Camargo, bra-
sileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. n.°40.480.487-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob n.º 366.120.028-
32, com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.293, 4º andar, Jardim Paulista, 
CEP 01419-002 (“Cristina”); e do Sr. Leonardo Luis do Carmo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. 
nº 41.997.179-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 368.430.348-88 com escritório profissional na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Alameda Santos, 1.293, 4º andar, Jardim Paulista, CEP 01419-002 (“Leonardo”), aos cargos de Diretores da Compa-
nhia, conforme cartas de renúncia apresentadas na presente data e arquivadas na sede social da Companhia.5.6.1. Fica consignada 
na presente ata, a outorga da mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação para Cristina e Leonardo para 
nada mais reclamar, receber ou pleitear com relação aos atos por eles realizados até a presente data em função do exercício de seu 
cargo como diretores da Companhia.5.7.Aprovar a reestruturação da administração da Companhia, mediante (i) a alteração da es-
trutura da Diretoria, de forma que a Diretoria passe a ser composta por, no mínimo, três, e, no máximo, onze diretores, acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos para mandatos unificados de dois anos, permitida a reeleição e destituíveis pela Assembleia Geral, 
sendo um Diretor Presidente, um Diretor Operacional, um Diretor Técnico, e os demais Diretores sem designação específica; e (ii) a 
criação de um Conselho Fiscal composto por três membros efetivos e igual número de suplentes eleitos pela Assembleia Geral, sem 
caráter permanente, que somente será instalado a pedido dos acionistas. Em decorrência da reestruturação ora deliberada, aprovar 
que os Capítulos V e VI do Estatuto Social passem a vigorar conforme a redação constante no Anexo I à presente ata.5.8.Eleger, para 
um mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, (i) Luiz Felipe Coutinho Martins Filho, brasileiro, solteiro, maior, administrador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 002.093.699 (SSP/RN), inscrito no CPF/ME sob o nº 010.596.814-55, com endereço comer-
cial na Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22.271-100, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Luna Maria Teixeira Viana, brasileira, solteira, maior, engenheira de petróleo, portado-
ra da Cédula de Identidade RG nº 3.556.321-4 (SSP/SE), inscrita no CPF/ME sob o nº 122.263.987-40, com endereço comercial na 
Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22.271-100, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo 
de Diretora Operacional da Companhia; e (iii) Nathan Allan Biddle, americano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RNE nº 135938848 (SE/DPMAF/DPF), inscrito no CPF/ME sob o nº 060.646.497-20, com endereço comercial na Rua Mena Barre-
to, nº 120, Botafogo, CEP 22.271-100, na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor Técnico 
da Companhia.5.8.1. Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos 
de posse, lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual será arquivado na sede da Companhia.5.8.2. En-
contram-se arquivadas na sede da Companhia as declarações prestadas pelos Diretores ora eleitos de que não estão impedidos de 
exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública, ou contra a propriedade.5.9.Aprovar a reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir, 
dentre outras alterações, a alteração de competências dos órgãos estatutários da Companhia, bem como a consolidação das delibe-
rações tomadas acima, efetuando-se, inclusive, as necessárias renumerações, de modo que o Estatuto Social passa a vigorar na 
forma constante do Anexo I à presente ata.5.10.Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessá-
rios para registro e publicação da presente nos órgãos próprios.5.11.ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA. Nada mais ha-
vendo a ser tratado, a assembleia geral extraordinária foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária dos fatos 
ocorridos, conforme Art. 130, §1º, da Lei da S.A., e que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. Mesa: Presidente - Sr. 
Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan; Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. Acionista: Origem Energia S.A. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 19 /10/ 2021.Autenticação da Mesa:Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan- 
Presidente. Luiz Felipe Coutinho Martins Filho  -Secretário.ESTATUTO SOCIAL DA ORIGEM ENERGIA PILAR S.A. CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO - Art. 1º - A Origem Energia Pilar S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo 
presente Estatuto Social, pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alte-
rada, a “Lei das S.A”). Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Mena Bar-
reto, nº 120, 3º andar, Botafogo, CEP 22.271-100. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá, mediante deliberação da Assembleia 
Geral, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do país ou do exterior. Art. 3º 
- O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II OBJETO SOCIAL - Art. 4º - A Companhia tem por objeto a gera-
ção e comercialização de energia elétrica. CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Art. 5º - O capital social, totalmente subscri-
to e integralizado, é de R$ 100,00 (cem reais) dividido em 100 (cem) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Pará-
grafo Primeiro -  Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sem prejuízo dos demais direitos previstos 
neste Estatuto Social e na legislação em vigor. Parágrafo Segundo -  As ações serão indivisíveis em relação à Companhia, que não 
reconhece mais de um titular para cada uma delas. Parágrafo Terceiro -  É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, 
bem como a existência de tais títulos em circulação. Art. 6º - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, adquirir as 
próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucros e de re-
servas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIAS GERAIS - Art. 7º - As Assembleias Gerais serão ordinárias e/ou extraordinárias. As Assembleias 
Gerais ordinárias realizar-se-ão nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre o disposto no Art. 132 
da Lei das S.A., e as extraordinárias, sempre que houver necessidade, observados os dispositivos legais referentes à convocação, 
instalação, deliberações e prescrições legais pertinentes. Art. 8º - As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas em obser-
vância às disposições legais aplicáveis com, no mínimo oito dias de antecedência, por meio de notificação escrita, acompanhada de 
todos e quaisquer documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral a ser realizada ou que sirvam de fun-
damento para as deliberações a serem tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das S.A. Parágrafo Primei-
ro -  Independentemente das formalidades legais e dos requisitos previstos neste Art., será considerada regular a Assembleia Geral 
a que comparecerem todos os acionistas da Companhia. Parágrafo Segundo -  As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer 
acionista ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia Geral. O Presidente 
da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. Art. 9º - As Assembleias Gerais somente poderão 
ser instaladas com a presença dos acionistas titulares dos votos exigidos para a sua deliberação válida nos termos da Lei das S.A. e 
deste Estatuto Social. Art. 10º - Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das S.A. todas e quaisquer resoluções ou deli-
berações das Assembleias Gerais dependerão do voto afirmativo de acionistas representando, no mínimo, a maioria do capital vo-
tante da Companhia. Parágrafo Único - São de competência exclusiva da Assembleia Geral, entre outras matérias previstas na Lei 
das S.A. e neste Estatuto Social: (a) A eleição e destituição dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria; (b) A fixação da remune-
ração anual dos administradores, bem como alterações dessas remunerações e benefícios da administração (c) Aumento ou redução 
do capital social; (d) A aprovação das contas dos administradores, bem com o exame, discussão e votação das demonstrações finan-
ceiras (e) A alteração e/ou reforma do Estatuto Social ou qualquer outro documento organizacional; (f) A redução do dividendo obri-
gatório; (g) A avaliação de bens com que um acionista contribua para o aumento do capital social; (h) A criação ou modificação de 
classes de ações ordinárias ou preferenciais; (i) A emissão de bônus de subscrição, debêntures, debêntures conversíveis em ações 
ou a sua venda quando em tesouraria; (j) A criação, alteração ou cancelamento de planos de outorga de opção de compra ou subs-
crição de ações aos administradores e funcionários da Companhia ou instrumentos semelhantes; (k) A incorporação de sociedades 
(ou incorporação de ações) envolvendo a Companhia, sua transformação, cisão, fusão, segregação ou cessão, total ou parcial, de 
ativos e/ou passivos; (l) A participação da Companhia em grupo de sociedades; (m) O pedido de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial (ressalvada a hipótese do Art. 122, parágrafo único, da Lei das S.A.), dissolução e/ou liquidação da Companhia, bem 
como a eleição e destituição dos liquidantes e a aprovação de suas contas, e a conclusão da liquidação da Companhia; (n) A abertu-
ra do capital da Companhia e/ou quaisquer providências objetivando uma oferta pública de suas ações; (o)Constituição de gravame 
sobre ativos e/ou direitos da Companhia; e (p) A aprovação de qualquer transação ou contrato entre, de um lado, a Companhia ou 
sociedade na qual a Companhia detenha participação societária e, de outro lado, qualquer dos empregados ou administradores, 
exceto se com base no princípio da plena concorrência (arm’s length); (q) Concessão de qualquer tipo de empréstimo e/ou financia-
mento a terceiros, independentemente do valor; (r) A mudança nas práticas contábeis ou tributárias da Companhia, exceto na medi-
da exigida por lei; (s) A nomeação ou destituição de auditores independentes, exceto no caso de contratação de: (i) PWC; (ii) KPMG; 
(iii) Deloitte & Touche Tohmatsu; ou (iv) Ernst & Young; (t) A celebração de contratos de empréstimos e financiamento, bem como 
instrumentos de derivativos ou linhas de vender em valor individual e/ou que no agregado, dentro de um período de 12 meses conse-
cutivos, supere o montante equivalente a duas vezes o valor do EBITDA Ajustado apurado pela Companhia nos últimos 12 meses 
imediatamente anteriores ao da(s) contratação(ões) correspondente(s). Para fins deste Estatuto Social, “EBITDA Ajustado” significa, 
para um determinado período em relação à Companhia, seu lucro líquido antes das despesas e receitas financeiras, impostos sobre 
renda e contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, depreciação e amortização, observando-se as disposições constantes da 
Instrução nº 527, editada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 04 de outubro de 2012, conforme alterada, devidamente 
ajustado para refletir, para todo o período de 12 meses, o resultado de eventuais aquisições realizadas pela Companhia nos 12 meses 
imediatamente anteriores como se houvessem sido consumadas no primeiro dia do referido período; (u) A alienação ou realização 
de reorganizações societárias que envolvam a Companhia ou seus ativos; (v) A celebração de quaisquer contratos que envolvam 
valor individual e/ou que no agregado, dentro de um período de 12 meses consecutivos, seja superior a R$ 10.000.000,00, quando 
não previstos no plano de negócios ou no orçamento anual da Companhia; e (w) Matérias que não estejam expressamente previstas 

e/ou excedam a competência dos demais órgãos de administração da Companhia. Art. 11º - Será considerado presente em determi-
nada Assembleia Geral o acionista que: (a) nomear qualquer outro acionista, administrador da Companhia ou advogado como seu 
procurador para votar em tal Assembleia, desde que a respectiva procuração seja entregue à administração da Companhia e/ou ao 
Presidente da Assembleia antes da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; (b) 
enviar seu voto por escrito à administração da Companhia e/ou ao Presidente da Assembleia antes da sua instalação, via correio 
eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (c) participar das Assembleias por meio de vídeo conferência ou 
conferência telefônica; casos em que o acionista ausente será considerado presente à Assembleia, e esta será considerada realiza-
da no local onde estiver o Presidente da Assembleia. CAPÍTULO V - ADMINISTRAÇÃO - Art. 12º - A administração da Companhia 
competirá à Diretoria, conforme estabelecido neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro -  Os membros da Diretoria ficam dispensados 
de prestar caução como garantia de sua gestão. Parágrafo Segundo -  Os membros da Diretoria serão empossados em seus cargos 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse nos livros de atas de reuniões da Diretoria, conforme o caso. Parágrafo Tercei-
ro -  Os membros da Diretoria deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até a posse de seus substitutos, 
exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral. Art. 13º - Os membros da Diretoria receberão a remuneração que for 
fixada de forma global pela Assembleia Geral, cabendo à Diretoria determinar a sua distribuição entre os seus próprios membros. Art. 
14º - Os membros da Diretoria serão proibidos de usar a denominação social da Companhia em operações ou em documentos es-
tranhos às atividades desempenhadas pela Companhia. SEÇÃO I - DIRETORIA - Art. 15º - A Diretoria será composta por, no mínimo, 
três, e, no máximo, onze diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos para mandatos unificados de dois anos, permitida a 
reeleição e destituíveis, pela Assembleia Geral; sendo um Diretor Presidente, um Diretor Operacional, um Diretor Técnico e os demais, 
Diretores sem designação específica. Art. 16º - Compete à Diretoria, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social: (a) 
Zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (b) Zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais;(c) 
Administrar e conduzir os negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas pela Assembleia Geral, bem como a represen-
tação geral da Companhia, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente;(d) Nomear procuradores, devendo especificar no 
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração, observado o disposto no Parágrafo Único do Art. 25 abaixo; e (e) 
Propor à Assembleia Geral a destinação do lucro líquido de cada exercício. Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente:(a)
Submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o relatório da administração e as contas da Diretoria, juntamente com o 
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta para destinação dos lucros auferidos no exercício fiscal precedente; (b) 
Elaborar e propor para a Assembleia Geral o orçamento anual e plurianual, os planos estratégicos, projetos de expansão e programas 
de investimento; e (c) Conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os 
respectivos Diretores pela Assembleia Geral pelo presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Diretoria. Pará-
grafo Segundo - Compete ao Diretor Operacional: (a) Gerir os processos e atividades relativos à regulação, uso do sistema elétrico e 
ao planejamento do mercado de energia elétrica; (b) Executar as determinações da Assembleia Geral, e praticar, observadas as 
competências específicas previstas em leis e neste Estatuto, todos os atos necessários ao funcionamento regular da consecução do 
objeto social; e (c) Propor as diretrizes e coordenar a área de atuação da Companhia em relação às matérias de meio ambiente, 
monitorando a condução dos planos desenvolvidos para atendimento das diretrizes ambientais. Parágrafo Terceiro – Compete ao 
Diretor Técnico: (a) Planejar e coordenar todas as questões técnicas relacionadas diretamente à implantação e funcionamento dos 
empreendimentos da Companhia;(b)Planejar e coordenar as atividades de geração de energia elétrica, nos termos da legislação 
setorial aplicável;(c)Planejar e coordenar as atividades de comercialização de energia elétrica, envolvendo a compra e venda no 
ambiente de contratação regulado e livre, nos termos da legislação setorial aplicável; e (d) Outras atribuições poderão ser determina-
das pela Assembleia Geral.Art. 17º - Observadas as aprovações, conforme necessárias, junto à Assembleia Geral, a representação 
da Companhia, em juízo ou fora dele, seja ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou 
municipais, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, incluindo, sem 
limitação, a celebração e rescisão de contratos, respeitados os limites previstos em lei, competirá sempre a:(e) Dois diretores em 
conjunto; (f)Um Diretor em conjunto com um procurador, devidamente constituído para representar a Companhia, desde que assim 
previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes ali descritos;(g)Dois procuradores, devida-
mente constituídos para representarem a Companhia, desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo 
com a extensão dos poderes ali descritos;(h) Um diretor ou um procurador, devidamente constituído, nos termos do Parágrafo Único, 
para representar a Companhia (i) perante órgãos, repartições e entidades públicas e em atos que não impliquem responsabilidade 
financeira para a Companhia; (ii) para assinatura de correspondências, inclusive para bancos, na medida em que de tais correspon-
dências não impliquem ou resultem responsabilidade financeira para a Companhia; (iii) para receber quitações de importâncias ou 
valores devidos pela Companhia; (iv) para firmar correspondências, apólices, endossos, aditivos e atos necessários ao seu funciona-
mento regular e de rotina, dentro das funções que lhe são atribuídas; (v) para realizar endossos de títulos para efeitos de cobrança ou 
depósito em nome da Companhia; (vi) para representação da Companhia em processos judiciais e/ou administrativos, ou arbitrais, 
ou para a prestação de depoimento pessoal, ou atuar como preposto; (vii) para representação da Companhia em concorrências pú-
blicas; ou (viii) para representação da Companhia perante o órgão regulamentador e fiscalizador da Companhia; e (i) Um procurador 
com poderes especiais, quando nomeado para representar a Companhia em certos e determinados negócios, cujo mandato deverá 
conferir poderes específicos para a conclusão dos negócios discriminados na procuração. Parágrafo Único - As procurações serão 
assinadas em nome da Companhia por dois diretores em conjunto, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administra-
tivos, que poderão ser assinadas por diretor e um procurador com poderes específicos. As procurações deverão especificar os po-
deres conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão período de validade limitado a, no 
máximo, dois anos. CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL - Art. 18º - O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e 
igual número de suplentes eleitos pela Assembleia Geral. Art. 19º - O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente será 
instalado a pedido de acionistas na forma estabelecida na legislação e regulamentações aplicáveis. Art. 20º - A Assembleia Geral que 
eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração, que não será inferior, para cada membro em exercício, a um décimo da que, em 
média, for atribuída a cada Diretor, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Art. 21º - A 
posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo respectivo em livro próprio. Parágrafo Único - Os 
membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas faltas e impedimentos temporários, bem como em caso de vacância de 
qualquer dos cargos, pelos respectivos suplentes. CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Art. 
22º - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Único - As demonstrações 
financeiras anuais da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM. Art. 23º - A Diretoria poderá pagar ou creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, na forma da legislação vigente, os 
quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia. CAPÍTULO VIII - LI-
QUIDAÇÃO DA COMPANHIA - Art. 24º - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia 
Geral eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. 
CAPÍTULO IX - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS - Art. 25º - Se surgir qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência de 
qualquer natureza (“Disputa”), envolvendo qualquer dos acionistas e/ou a Companhia (“Partes Envolvidas”), direta ou indiretamente 
relacionada a este Estatuto Social, inclusive quanto a sua interpretação, existência, validade, eficácia, cumprimento e/ou rescisão, 
com exceção das Disputas referentes a obrigações de pagar que comportem, desde logo, processo de execução judicial e aquelas 
que possam exigir, desde já, execução específica, tal Disputa será resolvida por arbitragem, conforme previsto na Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996, conforme alterada (“Lei de Arbitragem”), mediante as condições que se seguem. Parágrafo Primeiro - A Dispu-
ta será submetida à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Centro de Arbitragem”) de acordo com 
seu regulamento (“Regulamento”), em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida no 
idioma português. Parágrafo Segundo - O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, cabendo à(s) Parte(s) Envolvida(s) reque-
rente(s), de um lado, indicar um árbitro, e à(s) Parte(s) Envolvida(s) requerida(s), de outro, indicar um segundo árbitro, os quais, de comum 
acordo, nomearão o terceiro árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral (“Tribunal Arbitral”). Caso qualquer das Partes Envol-
vidas deixe de indicar árbitro no prazo fixado e/ou os dois árbitros indicados pelas Partes Envolvidas deixem de nomear o terceiro árbitro, 
no prazo de 15 dias contados da data estabelecida para referida providência, caberá ao presidente do Centro de Arbitragem fazer tal in-
dicação, na forma estabelecida em seu Regulamento. Qualquer disposição do Regulamento referente à limitação da escolha de árbitro 
em razão de qualquer lista e/ou quadro de árbitros do Centro de Arbitragem não será aplicada. No caso de arbitragem com múltiplas 
partes, como requerentes e/ou requeridas, não havendo consenso sobre a nomeação dos árbitros entre as partes de cada um dos 
polos da arbitragem no prazo de 15 dias, o Centro de Arbitragem deverá nomear todos os membros do Tribunal Arbitral, indicando 
um deles para atuar como presidente, na forma do Regulamento. Parágrafo Terceiro - É vedado ao Tribunal Arbitral julgar por equi-
dade. O Tribunal Arbitral fica autorizado a proferir sentenças parciais, sendo que toda sentença, parcial ou final, é definitiva e obriga 
as Partes Envolvidas e seus sucessores, a qualquer título, sendo certo que nenhum recurso poderá ser interposto contra ela(s), ex-
ceto pelo eventual ajuizamento, de boa-fé, da ação de que trata o Art. 33 da Lei de Arbitragem. Parágrafo Quarto - A sede da arbitragem 
será na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local onde será proferida a sentença arbitral. Parágrafo Quinto - Cada 
Parte Envolvida permanece com o direito de propor, no juízo comum competente, as medidas judiciais que visem à obtenção de 
provimentos cautelares para proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório previamente à instauração do Tribunal 
Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das referidas tutelas jurisdicionais, as 
Partes e a Companhia elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, comarca da Capital, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Parágrafo Sexto - De acordo com o Art. 516 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 
conforme alterada (Código de Processo Civil), o cumprimento da sentença far-se-á na comarca em que se processou a arbitragem 
(Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo Quarto), sendo lícito ao exequente optar pelo juízo do local 
onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo atual domicílio do executado. Cada Parte Envolvida envidará seus melhores 
esforços para assegurar a conclusão célere e eficiente do procedimento arbitral. Parágrafo Sétimo - As despesas e custos relaciona-
dos à arbitragem, incluindo, sem limitação, honorários de árbitros, peritos, despesas administrativas com o Centro de Arbitragem e 
condução do procedimento arbitral, incluindo honorários contratuais advocatícios e de assistentes técnicos, serão suportadas de 
acordo com o que for determinado pelo Tribunal Arbitral, excluída a fixação de honorários sucumbenciais. Parágrafo Oitavo - Inde-
pendentemente da natureza da controvérsia a ser dirimida por meio do procedimento arbitral, os acionistas e a Companhia deverão 
dele participar, seja como parte (quando a disputa diretamente lhe envolver na qualidade de requerente, requerida ou reconvinte), 
seja na qualidade de terceiro interessado (quando puder ser de alguma forma, direta ou indiretamente afetada pelas decisões a serem 
proferidas no curso ou ao fim do procedimento arbitral). Da mesma forma, o laudo arbitral será definitivo e vinculante para todos os 
acionistas e a Companhia, independentemente de eventual recusa, por parte de qualquer uma delas, de participar do procedimento 
arbitral, seja como parte ou terceiro interessado. Parágrafo Nono - O Tribunal Arbitral fica desde já autorizado a decidir sobre questões 
que se relacionem com este Estatuto Social, mas cujas obrigações constem de outros instrumentos. O Centro de Arbitragem poderá, 
a pedido de uma das Partes Envolvidas, até a assinatura do termo de arbitragem, consolidar procedimentos arbitrais simultâneos 
fundados neste ou em qualquer outro instrumento firmado entre os acionistas e/ou a Companhia, nos termos do Regulamento. Após 
a assinatura do termo de arbitragem, essa competência será do Tribunal Arbitral, que poderá consolidar procedimentos arbitrais si-
multâneos fundados neste ou em qualquer outro instrumento firmado entre as Partes e/ou a Companhia, desde que (a) tais procedi-
mentos digam respeito à mesma relação jurídica; (b) as cláusulas compromissórias sejam compatíveis; e (c) a consolidação não re-
sulte em prejuízos a uma das Partes Envolvidas. A competência para consolidação será do primeiro Tribunal Arbitral constituído, e 
sua decisão será vinculante a todas as Partes e à Companhia. Parágrafo Décimo - As Partes Envolvidas concordam que a arbitragem 
deverá ser mantida estritamente confidencial, e seus elementos (incluindo as alegações das partes, provas, laudos e outras manifes-
tações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral) somente serão 
revelados ao Tribunal Arbitral, às Partes Envolvidas, aos seus advogados e qualquer Pessoa necessária ao desenvolvimento da 
arbitragem, exceto se a divulgação for exigida para cumprimento de obrigações impostas por Lei ou por qualquer autoridade gover-
namental competente. Parágrafo Décimo Primeiro - A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal 
(efetivos e suplentes), se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante o Centro de Arbitragem, na forma de seu 
Regulamento, qualquer Disputa que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei das S.A., neste Estatuto 
Social, bem como demais normas aplicáveis.  CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 26º - A Companhia cumprirá todas e 
quaisquer disposições dos acordos de acionistas arquivados em sua sede durante todo o período de sua vigência. A Companhia não 
irá registrar, consentir ou ratificar qualquer voto ou aprovação dos acionistas, ou de qualquer diretor ou administrador, ou realizar ou 
deixar de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível com as disposições dos acordos de acionistas arquivados em sua 
sede, incluindo, sem limitação, aquelas que dispuserem sobre restrições à circulação de ações ou outros valores mobiliários de 
emissão da Companhia, ou que, de qualquer forma, possa prejudicar os direitos dos acionistas sob tais acordos de acionistas. Art. 27º 
- Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei das S.A. Art. 28º - A Companhia assume o compromisso formal de, no caso 
de abertura de capital, aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado 
que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas na Instrução nº 578, editada pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM em 30 de agosto de 2016, conforme alterada. Art. 29º - Mediante solicitação formal, conforme previsto na le-
gislação aplicável, a Companhia disponibilizará a qualquer de seus acionistas, diretos ou indiretos, os contratos com partes relacionadas, 
acordo de acionistas e programas de opções de aquisição de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia.  
JUCERJA - ARQUIVAMENTO EM 05/11/2021 SOB O NUMERO 00004606004. Bernado Feijó Sampaio Berwanger.

CVM alerta para atuação irregular de Business Bank BNI Investiments S.A.

A Comissão de Valo-
res Mobiliários está 
alertando ao mer-

cado de capitais e ao públi-
co em geral sobre a atuação 
irregular de Business Bank 
BNI Investiments S.A. A 
Superintendência de Rela-
ções com o Mercado e In-
termediários (SMI) comuni-
cou nesta segunda-feira que 

foram identificados indícios 
que Business Bank BNI In-
vestiments S.A. se apresen-
tava como corretora de va-
lores mobiliários e banco de 
investimentos, tanto em seu 
site, quanto nos registros 
junto à Receita Federal e à 
Junta Comercial do Estado 
de São Paulo.

“Tal prática induzia os 

visitantes do site a acredita-
rem que se tratava de insti-
tuição autorizada a interme-
diar valores mobiliários”, 
afirmou a autarquia. Segun-
do a CVM, a Business Bank 
BNI Investiments S.A. não 
está registrada como insti-
tuição financeira no Ban-
co Central do Brasil, nem 
detém autorização da CVM 

para intermediar valores 
mobiliários.

Por meio do Ato Declara-
tório CVM 19.305, a autar-
quia determinou a imediata 
suspensão de veiculação de 
qualquer oferta pública de 
serviços de intermediação 
de valores mobiliários, de 
forma direta ou indireta, 
pelo fato de a empresa ci-

tada não integrar o sistema 
de distribuição previsto no 
art. 15 da Lei 6.385/76. “Se 
não adotar a determinação 
da CVM, a empresa estará 
sujeita à multa diária no va-
lor de R$ 1.000,00”, disse a 
CVM.

A emissão de stop order 
(suspensão) é uma medida 
de natureza cautelar, com 

o objetivo de prevenir ou 
corrigir situações anormais 
de mercado detectadas pe-
la Autarquia. Por isso, não 
deve se confundir com a 
penalização das pessoas in-
dicadas. No caso de infra-
ções, a penalização exige a 
conclusão de processo ad-
ministrativo sancionador 
com decisão condenatória.
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Conversa com Investidor: São Martinho (SMTO3)
Por Werner Roger, 
Trígono Capital

A São Martinho é 
uma das maiores 
produtoras de açú-

car e etanol do Brasil. A 
companhia fechou o 2T22 
do ano safra 2021/2022 
com uma receita líquida 
de R$ 1,42 bilhão, com 
um crescimento de 54% 
comparado ao 2T21; um 
Ebitda ajustado de R$ 
790,1 milhões, crescimento 
de 65,9%; e uma margem 
Ebitda ajustada de 55,4%, 
aumento de 4 p.p.. Com 
isso, a São Martinho repor-
tou um lucro líquido de R$ 
368,4 milhões, crescimento 
de 11% comparado ao mes-
mo período do ano safra 
2020/2021.

Neste Conversa com In-
vestidor, Aline Reigada, ge-
rente de Relações com In-
vestidores da São Martinho, 
foi entrevistada por Werner 
Roger, sócio e gestor da 
Trígono Capital.

Quais são as principais 
inovações tecnológicas 
em curso? Poderiam ex-
plicar os benefícios de-
las?

Temos diversas frentes 
e iniciativas em inovação 
tecnológica com resulta-
dos positivos na compan-
hia. Entre elas, podemos 
destacar nosso projeto de 
Agricultura 4.0, pioneiro 
no setor e no país. Já te-
mos nossas quatro uni-
dades, localizadas no inte-
rior de São Paulo e Goiás, 
conectadas à rede 4G, per-
mitindo uma gestão online, 
em tempo real, de mais de 
2 mil veículos agrícolas em 
cerca de 350 mil hectares 
gerenciados por meio de 
um centro de operações 
agrícolas (COA).

A partir do COA, coor-
denamos em tempo real, 

por exemplo, o preparo do 
solo; plantio da cana, opera-
ções de adubação, combate 
às pragas, doenças e plantas 
daninhas, colheita, trans-
porte e manutenção das 
máquinas, até o combate a 
incêndios e monitoramento 
do clima, com a utilização 
de tecnologias de ponta, 
como internet das coisas 
(IoT), inteligência artificial, 
big data, advanced analytics 
e computação em nuvem.

Já estamos encamin-
hando os próximos pas-
sos. Em 2020, anunciamos 
o início dos testes do 5G 
em toda a nossa operação 
agroindustrial, na Usina São 
Martinho, por meio de uma 
parceria com a Ericsson e 
apoio da Vivo, para desen-
volvimento de soluções que 
aumentam a eficiência de 
nossos processos.

Em relação ao etanol de 
milho, a empresa está es-
tudando novos projetos? 
Quando o primeiro in-
vestimento neste produto 
entrará em produção?

Temos um time dedicado 
à análise de novos projetos 
e negócios. O nosso projeto 
de etanol de milho, aco-
plado à Usina Boa Vista, 
está dentro do cronograma 
previsto e começará a op-
erar no segundo semestre 
do ano que vem. Estamos 
avaliando a continuidade de 
investimentos nessa frente, 
mas ainda estamos numa 
fase inicial de pré-projeto. 
Por ser um estudo bastante 
inicial, não temos infor-
mações adicionais como 
o timing de definição e de 
eventual aprovação e capex 
envolvido.

A Índia está ampliando 
a mistura do etanol na 
gasolina e introduzindo 
a tecnologia flex no país, 

além de deixar de sub-
sidiar as exportações de 
açúcar. Isso poderá sig-
nificar um novo patamar 
ao preço do açúcar?

Acredito que sim. A an-
tecipação do plano indiano 
do aumento gradual da 
mistura do etanol na gaso-
lina traz, a nosso ver, uma 
mudança estrutural do vol-
ume de exportação de açú-
car pela Índia, que, histori-
camente, sempre teve um 
papel relevante nos preços 
do produto no mercado. Se 
o plano se concretizar nos 
próximos anos, poderemos 
ver algo próximo de 5 mil-
hões de toneladas de açú-
car, ou até mais, saindo do 
mercado. Um cenário como 
esse nos beneficia bastante.

Com uma série de 
problemas climáticos no 
Brasil, além de queima-
das e forte aumento nos 
custos de fertilizantes, a 
empresa acredita numa 
nova queda de produção 
de cana-de-açúcar na 
próxima safra? Como a 
São Martinho está posi-
cionada para aumentos 
nos custos e uma even-
tual queda na produção 
de cana?

Os próximos meses serão 
importantíssimos para ter-
mos uma visão mais apu-
rada da próxima safra. Pelo 
que vemos neste momento, 
se tivermos chuvas durante 
os próximos meses, podem-
os ver um crescimento tími-
do no volume disponível de 
cana-de-açúcar no centro-
sul do país. No caso da São 
Martinho, temos obsessão 
com o tema produtividade 
e esperamos recuperar nos-
sos níveis anteriores.

Quanto ao aumento dos 
custos, já fomos impacta-
dos pelo aumento de insu-
mos nesta safra, principal-

mente dos fertilizantes. No 
entanto, quando analisamos 
a ótica do custo/caixa, isso 
representa cerca de 5%. 
Para o ano que vem, con-
siderando nossa expectativa 
da melhora da produtivi-
dade de nossos canaviais, 
esperamos compensar 
parte dos efeitos nos cus-
tos desse ano, mas o efeito 
inflacionário dos insumos, 
provavelmente, deverá con-
tinuar.

Tendo em vista o forte 
fluxo de caixa, bem como 
uma estrutura de capital 
subalavancada, abaixo 
do ponto ótimo, podem-
os aguardar dividendos 
maiores ou um novo ciclo 
de investimentos?

Em nossas decisões de 
alocação de capital, ol-
hamos sempre para os 
pilares de dividendos, re-
compra de ações da com-
panhia e projetos. Temos 
uma política formal de 
remuneração dos nossos 
acionistas na São Martin-
ho, por meio da qual paga-
mos, no mínimo, 40% do 
lucro caixa da companhia 
no exercício. No início de 
novembro, anunciamos o 
pagamento de JCP e an-
tecipação de dividendos 
que somam cerca de R$ 
507 milhões, praticamente 
100% do lucro que gera-
mos até agora na safra.

Hoje, nossos principais 
projetos, como o etanol de 
milho e a nova UTE na usi-
na São Martinho, possuem 
financiamentos de longo 
prazo para 80% do capex. 
São projetos que, definitiva-
mente, geram valor aos nos-
sos acionistas e para a nossa 
companhia. O cenário para 
a São Martinho parece fa-
vorável.

Coordenação: Jorge Priori

Mais um Fiagro na listagem da B3
Gerido pela JGP, o fundo reúne análises de critérios ESG e de crédito

Cresce mercado  
de investimento  
em ações da China 

O investimento em 
ações na China 
apresentou cres-

cimento este ano, uma vez 
que o volume de fundos le-
vantados e o investimento 
registraram um crescimento 
substancial nos primeiros 
três trimestres, mostrou um 
relatório industrial. De ja-
neiro a setembro, cerca de 
1,27 trilhão de iuanes (US$ 
198,9 bilhões) em fundos 
foram levantados do mer-
cado de investimento em 
ações da China, 50,1% aci-
ma do mesmo período do 
ano passado, de acordo 
com um estudo do instituto 
de pesquisa de investimento 
doméstico Zero2IPO Rese-
arch.

O investimento em ações 
atingiu 1,05 trilhão de iua-
nes no período de nove me-
ses, um aumento de 74,9% 
em relação ao ano passa-
do, aponta o levantamento. 
Os investidores prestaram 
especial atenção a setores 
como tecnologia da in-
formação, biotecnologia e 
cuidados médicos, semi-
condutores e equipamentos 
eletrônicos, com mais de 
5.000 casos de investimento 
no período envolvendo es-
ses setores.

Número de gestores

Ao mesmo tempo, o nú-
mero de gestores de fundos 

de investimento em ações 
registrados aumentou mais 
de 15% ano a ano, segun-
do os dados do relatório 
Zero2IPO. Foram casos 
frequentes de investimento 
industrial, bem como inves-
timentos em fusões e aqui-
sições, que se concentraram 
principalmente nos setores 
de manufatura avançada, 
nova energia, semicondu-
tores, cuidados médicos e 
logística.

“Ao contrário do merca-
do secundário, o mercado 
de investimentos em ações 
presta mais atenção à me-
lhoria do ambiente eco-
nômico e à tendência das 
indústrias”, analisou um 
gerente de investimentos de 
capital de risco, que atribuiu 
a recuperação do mercado a 
uma economia nacional só-
lida e a uma clara orientação 
política do governo.

Segundo a agência Xi-
nhua, os desenvolvimentos 
no mercado de capitais, tais 
como o ritmo constante das 
ofertas públicas iniciais, a 
reforma na bolsa ChiNext 
de estilo Nasdaq, bem co-
mo o lançamento da Bolsa 
de Valores de Beijing, tam-
bém facilitaram o investi-
mento em ações, ajudando 
os investidores a saírem e 
investirem em novas em-
presas de forma mais tran-
quila, disse o gerente sob 
condição de anonimato.

STF é questionado sobre 
inconstitucionalidade  
de privatizações

Ocorreu nesta 
segunda-feira o 
toque de cam-

painha que marcou o início 
de negociação do terceiro 
Fiagro na B3, o JGP Crédi-
to FI Agro Imobiliário. As 
cotas do fundo passam a 
ser negociadas com o ticker 
JGPX11.

O Fundo de Investi-
mento nas Cadeias Pro-
dutivas Agroindustriais 
(Fiagro) é uma junção dos 
recursos de vários investi-
dores para a aplicação em 
ativos de investimentos do 
agronegócio, sejam eles de 
natureza imobiliária rural 
ou de atividades relaciona-
das a produção do setor. 
Cabendo ao administrador 
do fundo realizar a cap-
tação de recursos com os 
investidores por meio da 
venda de cotas. Os ren-
dimentos recebidos pelo 

Fiagro, obtidos com ven-
da ou locação de imóveis 
rurais, são distribuídos 
periodicamente aos seus 
cotistas.

“Para a construção de 
uma carteira sólida é fun-
damental que o investidor 
se atente às tendências do 
mercado, e hoje o agrone-
gócio assume grande po-
tencial. É um dos principais 
segmentos na economia 
nacional e vem ganhando 
cada vez mais espaço nos 
produtos negociados e lis-
tados em bolsa.” pontuou 
Rogerio Santana, diretor de 
relacionamento com em-
presas e clientes institucio-
nais local da B3.

Forma de condomínio

O Fiagro pode ser cons-
tituído sob a forma de 
condomínio fechado, para 

emissões feitas com regis-
tro no balcão e somente 
condomínio fechado para 
emissões feitas no merca-
do listado. A maior parte 
dos Fiagros de condo-
mínio fechado possuem 
prazo de duração indeter-
minado, portanto, não é 
estabelecida uma data para 
a sua liquidação. Nesses 
casos, se o investidor de-
cidir sair do investimento, 
somente poderá fazê-lo 
por meio da venda de suas 
cotas no mercado secun-
dário.

Gerido pela JGP, gestora 
independente de recursos, 
o fundo reúne análises de 
critérios ESG e de crédito, 
tendo sua alocação prio-
ritária focada em títulos 
atrelados ao CDI. Desta 
forma, o investidor pode 
participar do crescimento 
do setor agroindustrial bra-

sileiro abrangendo desde os 
grandes até pequenos pro-
dutores e ampliar a diversi-
ficação de seus ativos sem 
perder de vista a sustenta-
bilidade.

O JGPX11 é o terceiro 
Fiagro listado na B3, desde 
que foi possibilitada a lis-
tagem em agosot de 2021. 
Os Fiagros são Fundos de 
Investimentos semelhantes 
aos Fundos de Investimen-
tos Imobiliários (FII), ten-
do suas aplicações de recur-
sos realizadas em imóveis 
rurais, cadeias produtivas 
agrícolas e ativos que englo-
bem o setor, como os Cré-
ditos de Recebíveis Agríco-
las (CRAs). Desta forma, os 
produtores rurais ganham 
uma nova forma de obten-
ção de crédito enquanto os 
investidores passam a ter 
acesso a mais um produto 
pensando em diversificação.

O coordenador-geral 
da Federação Úni-
ca dos Petroleiros 

(FUP), Deyvid Bacelar, de-
fendeu nesta segunda-feira, 
em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, que o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) julgue o mérito de 
ação movida pelo Congresso 
Nacional questionando pri-
vatizações feitas no governo 
Bolsonaro sem o aval do Po-
der Legislativo. 

“Um espaço que temos 
para barrar essas privatiza-
ções ilegais, sem transpa-
rência é o Congresso Na-
cional. O Parlamento está 
sendo desrespeitado pela 
gestão da Petrobras e de de-
mais empresas estatais, por-
que as privatizações estão 
sendo realizadas às escusas, 
sem a autorização do Legis-
lativo. Nem mesmo o PND 

(Programa Nacional de De-
sestatização) e a Constitui-
ção brasileira foram respei-
tados”, disse.

Bacelar lembrou que há 
duas ações do Congresso 
Nacional – uma duran-
te a presidência de Davi 
Alcolumbre, outra com 
Rodrigo Pacheco – ques-
tionando a legalidade e 
constitucionalidade das 
privatizações. “Infeliz-
mente, o STF ainda não 
julgou o mérito desses 
processos, que são ur-
gentes e necessários para 
barrar essa entrega do pa-
trimônio brasileiro”. O di-
rigente da FUP participou 
da audiência pública sobre 
“Impactos das privatiza-
ções”, requerida pela de-
putada Erika Kokay (PT/
DF) e deputado Leonardo 
Monteiro (PT/MG).
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