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Anfavea: crise 
de oferta inédita 
derruba a 
indústria

A inédita crise de oferta, provo-
cada pela carência global de semi-
condutores, continua derrubando 
os números da indústria automo-
bilística, e não foi diferente em 
novembro. Mesmo com uma li-
geira melhora de 6,5% nas vendas 
na comparação com outubro, os 
resultados ficaram muito aquém 
para um mês historicamente aque-
cido.

Os 173 mil autoveículos licen-
ciados representaram queda de 
23,1% sobre o mesmo mês de 
2020, no pior novembro em 16 
anos, segundo as estatísticas apre-
sentadas, nesta segunda-feira, pela 
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Autoveículos (Anfavea).

Apesar do retorno às atividades 
da maioria das fábricas, o ritmo de 
produção contínua prejudicado. 
Em novembro foram produzidas 
206 mil unidades, 15,1% a mais 
que em outubro, porém 13,5% 
a menos que em novembro de 
2020, configurando o pior resul-
tado para o mês desde a crise (de 
demanda) de 2015.

As exportações também não 
trouxeram alívio no mês passado, 
com apenas 28 mil unidades em-
barcadas, queda de 6% em relação 
ao mês anterior e de 36,3% sobre 
novembro do ano passado. “Te-
mos muitos veículos incompletos 
nos pátios das fábricas, à espe-
ra de componentes eletrônicos. 
Esperamos que eles possam ser 
completados neste mês, ameni-
zando um pouco as filas de espera 
nessa virada de ano”, afirmou o 
presidente da Anfavea, Luiz Car-
los Moraes. Página 10

CONTRIBUIÇÕES 
ATRASADAS NO 
INSS
Todo o cuidado é pouco, pois 
recolhimento poderá não surtir  
o efeito
desejado.
Por
Alexandre
Triches,
página

China lida  
com a 
inadimplência 
da Evergrande

O governo provincial de 
Guangdong, no sul da China, re-
alizou uma conversa regulatória 
com o presidente da incorporado-
ra imobiliária Evergrande Group 
e concordou em enviar um grupo 
de trabalho à empresa. Os arran-
jos de resolução de riscos condu-
zem a uma revisão abrangente da 
escala da dívida da Evergrande e 
à neutralização de riscos, redu-
zindo as incertezas enfrentadas 
pelas empresas imobiliárias rela-
cionadas, protegendo os direitos 
e interesses de todas as partes e 
mantendo a estabilidade social, in-
formaram os analistas, segundo a 
agência de notícias Xinhua.

A conversa entre o governo de 
Guangdong e Xu Jiayin, presiden-
te da Evergrande, ocorreu na sex-
ta-feira passada. Após, a empresa 
apresentou um arquivo à Bolsa 
de Valores de Hong Kong, infor-
mando que talvez não possa con-
tinuar a cumprir suas obrigações 
financeiras.

Posteriormente, as autorida-
des regulatórias da China di-
vulgaram várias declarações 
em resposta à inadimplência da 
Evergrande, dizendo que é um 
caso individual e terá pouco im-
pacto no mercado.

Os riscos causados por uma de-
terminada companhia imobiliária 
individualmente a curto prazo não 
prejudicarão a função de captação 
de recursos do mercado a médio e 
longo prazo”, disse o banco cen-
tral, sexta-feira.

“A participação legal do governo 
ajudará a controlar efetivamente os 
riscos e as perdas e reduzir as in-
certezas no processo de resolução 
de riscos”, disse Liu Hongyu, pro-
fessor da Universidade Tsinghua.

Preços altos levam consumidor
a comprar produtos piratas
Uma em cada 5 pessoas comprou itens falsificados

Pesquisa divulgada nesta 
segunda-feira pelo Insti-
tuto Fecomércio de Pes-

quisas e Análises (IFec RJ) revela 
que preço baixo é a principal ra-
zão para o consumidor comprar 
produtos piratas. A informação 
foi apontada por 75,9% dos en-
trevistados sobre a compra de 
produtos piratas nos últimos 12 
meses. Também foram apontados 
a facilidade para encontrar os pro-
dutos (15,9%); o fato de alguns 
serem “descartáveis” e, por isso, 
não importa tanto a qualidade 
(11,8%); o fato de o artigo falsi-
ficado estar disponível antes do 
original (10,2%); e a questão do 
status (4,1%).

Para 59,6% dos entrevistados, 
os produtos originais são mais ca-

ros por causa dos impostos eleva-
dos. Entre as soluções para com-
bater a pirataria, foram citadas 
redução da carga tributária (79%), 
melhoria da educação (52,8%), 
conscientização da população 
sobre os prejuízos causados pe-
lo consumo desses produtos 
(46,8%), emprego (43,8%), apro-
vação de leis mais duras e penas 
mais longas (22,5%) e aumento da 
integração entre Polícia Federal e 
estadual (12,7%).

O diretor do IFec RJ, João 
Gomes, destacou que os artigos 
piratas, que não são taxados na 
produção, importação ou comer-
cialização, acabam prejudican-
do a arrecadação e promovendo 
concorrência desleal ao comércio 
formal, contribuindo ainda para o 

desemprego e o aumento da cri-
minalidade.

A pesquisa revela também que 
cerca de um quinto da população 
adulta fluminense (20,5%), o equi-
valente a 2,9 milhões de pessoas, 
comprou produtos falsificados 
neste ano. Segundo Gomes, o nú-
mero de consumidores de produ-
tos piratas nos últimos 12 meses 
no estado voltou ao patamar pré-
-pandemia, em 2019 (3,3 milhões), 
depois de cair para 1,2 milhão de 
pessoas, no ano passado.

Realizada em novembro, a 
pesquisa ouviu 293 cidadãos flu-
minenses e apurou que o gasto 
médio foi de R$ 73,5 por compra, 
valor menor que o apurado em 
2020 (R$ 94,5) e superior ao regis-
trado em 2019 (R$ 62,8).

Lucros das petroleiras disparam 
com alta dos combustíveis
Exxon tem maior resultado desde 2017, e não é exceção

A Petrobras não é a única 
que aumenta o preço dos 
combustíveis para “en-

gordar” os lucros. Outras mega-
petrolíferas, como Chevron, BP, 
Shell e Exxon fazem o mesmo. Pa-
ra se ter uma ideia, 24 petroleiras 
tiveram nos primeiros nove meses 
do ano lucro total de US$ 174 bi-
lhões. Segundo o jornal britânico 
The Guardian, somente no terceiro 
trimestre de 2021, 24 grandes em-
presas de petróleo e gás obtiveram 
mais de US$ 74 bilhões em receita 
líquida.

A Exxon registrou lucro líqui-
do de US$ 6,75 bilhões no tercei-
ro trimestre, seu maior resultado 
desde 2017, e viu sua receita saltar 
60% em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. A empresa 
creditou o aumento do custo do 
petróleo para impulsionar esses 
lucros, assim como a BP, que ob-
teve US$ 3,3 bilhões no lucro do 
terceiro trimestre. O presidente-
-executivo da BP, Bernard Loo-
ney, explica aos investidores, no 
último relatório de lucros, que o 
aumento dos preços das commo-
dities ajudou.

Os preços da gasolina atingiram 
uma alta em sete anos nos Esta-
dos Unidos devido ao aumen-
to do custo do petróleo, com os 

americanos pagando cerca de US$ 
3,40 por um galão de combustí-
vel, em comparação com cerca de 
US$ 2,10 em 2020. A população 
reclama do aumento da gasolina.

No Brasil, o combustível se apro-
xima de R$ 8 e o gás de cozinha 
custa R$ 120. Na semana de 28 de 
novembro a 4 de dezembro, a gaso-
lina aditivada chegou ao preço má-
ximo de R$ 8,99, segundo a Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP).

A Petrobras obteve um lucro 
líquido de R$ 31,1 bilhões (cerca 

de US$ 5,4 bi) no terceiro trimes-
tre deste ano. A estatal brasileira 
mantém a política do Preço de 
Paridade de Importação (PPI) e 
desde que o novo presidente da 
Petrobras, general Silva e Luna, 
assumiu o posto, houve alta de 
9,3% no preço médio do diesel, 
7,2% no da gasolina comum e 
8,2% no do gás de cozinha, se-
gundo dados da ANP.

Leia “Petroleiras ganham di-
nheiro no mercado, não com pro-
dução”, páginas 3 e 8
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Mundo se afoga num 
oceano de moeda e 
crédito, fato inédito  

em 75 anos

Terça-feira, 7 de dezembro de 2021

Adeus Ano Velho

A inflação e as mudanças na  
performance dos preços

Principais tendências 
para o mercado de 
tecnologia em 2022
Por Gustavo Netto

Nos últimos anos, as 
inovações e novas tec-
nologias se tornaram 

pautas prioritárias na agenda cor-
porativa. A pandemia ocasionada 
pela Covid-19 provocou mudanças 
significativas nas companhias, que, 
devido às regras de distanciamento 
social e medidas preventivas para 
combater a disseminação do vírus, 
tiveram que acelerar seus proces-
sos de digitalização e passaram a 
apostar ainda mais em soluções de 
Inteligência Artificial, Data Scien-
ce e Computação em Nuvem. Para 
2022, o cenário não será diferente, 
uma vez que os especialistas de TI 
continuarão antenados nas princi-
pais novidades do mercado para 
impulsionar ainda mais a transfor-
mação digital nas empresas.

Para se manterem competi-
tivas, as organizações seguirão 
impulsionando os investimentos 
em soluções disruptivas. Uma 
pesquisa realizada pela forne-
cedora global de inteligência de 
mercado, IDC (International Da-
ta Corporation), apontou que, o 
investimento em transformação 
digital deve crescer a uma taxa 
anual de 15,5% até 2023, atin-
gindo cerca de US$ 6,8 trilhões. 
O estudo revela ainda que, em 
2022, 70% das empresas já terão 
intensificado o uso de ferramen-
tas digitais. Mas, afinal, quais se-
rão as principais tendências que 
dominarão o mercado de tecno-
logia no próximo ano?

Após quase dois anos de pan-
demia, uma das principais lições 
que marcou este período foi 
a importância de fomentar as 
plataformas digitais. Clientes e 
companhias ficaram ainda mais 
conectados nas telas e realizaram 
boa parte de suas atividades em 
dispositivos móveis. Neste con-
texto, o que deve nortear as ino-
vações tecnológicas no próximo 
ano é a implementação do 5G, 
prevista para chegar nas capitais 
do Brasil e no Distrito Federal 
em 2022, e que promete trazer 
muito mais velocidade de inter-
net para os sistemas mobile.

Com a quinta geração de inter-
net, o cliente terá uma experiência 
digital muito melhor, que facilitará, 
ainda mais, a comunicação com 
soluções de Inteligência Artificial. 
Além disso, hábitos que ganharam 
mais força durante a pandemia co-
mo fazer compras online e acessar 
plataformas de telemedicina, por 
exemplo, terão maior qualidade 

com o 5G, provocando o aumento 
do uso de celulares e tablets. Con-
sequentemente, diante deste cená-
rio, soluções que já fazem parte do 
nosso cotidiano, como a Internet 
da Coisas (IoT, do inglês Internet 
of  Things), chatbots, comandos 
de voz e plataformas de realidade 
aumentada, terão ainda mais ade-
rência.

A aposta em tecnologias de 
Inteligência Artificial, focadas no 
atendimento cognitivo e na auto-
mação de processos, seguirá em 
alta. Esse tipo de recurso propor-
ciona às companhias mais quali-
dade no atendimento ao cliente, 
aumento da produtividade nas 
equipes, redução de custos e pra-
ticidade/facilidade nos proces-
sos internos.

A automação robótica é tam-
bém outra tendência para os pró-
ximos anos, pois contribui para 
a otimização do atendimento ao 
consumidor, visto que, por meio 
da confirmação de dados, os ro-
bôs conseguem resolver solicita-
ções de maneira muito mais ágil 
e simples do que seria feito de 
forma manual por humanos.

Como a pandemia modificou 
integralmente o modo como as 
pessoas lidam com os dispositi-
vos tecnológicos, os diferentes 
setores da economia também 
viram grandes mudanças em 
seus processos. Para citar alguns 
exemplos, empresas de logísti-
ca e varejo passaram a utilizar 
mais aplicativos e plataformas 
para definir suas rotas, enquanto 
instituições de saúde começa-
ram a atender mais à distância. 
O armazenamento de dados em 
plataformas baseadas em nuvem 
também se tornou uma realida-
de. No entanto, é preciso estar 
atento aos riscos e garantir que as 
informações depositadas na nu-
vem estejam em total segurança.

O fato é que os últimos dois 
anos reforçaram como a tec-
nologia é uma grande aliada na 
otimização de processos e reso-
lução de problemas. A transfor-
mação digital já era um caminho 
sem volta, e a pandemia apenas 
demandou medidas mais céleres 
nesse sentido. Agora, com 2022 
se aproximando, a busca por ino-
vação e recursos tecnológicos 
disruptivos será a chave para as 
organizações se manterem atua-
lizadas e com forte poder com-
petitivo no mercado.

Gustavo Netto é diretor de Vendas da 
Digisystem.

Por Ranulfo Vidigal

Os últimos capítulos da 
série espanhola Casa de 
Papel trabalharam, in-

teligentemente, com a força dos 
fatores simbólicos da moeda, do 
crédito e do ouro na formação da 
confiança dos detentores da rique-
za financeira e da dívida pública 
ao redor do planeta.

No tempo presente, o mundo 
se afoga num oceano de moeda e 
crédito, fato inédito nos últimos 
75 anos. Entretanto, a precarieda-
de da situação é cada vez mais ele-
vada, basta olhar a aceleração dos 
preços dos alimentos e a escassez 
de componentes industriais para 
setores estratégicos. Tudo aumen-
ta de preços. Carros, computado-
res, vestuário, calçados, remédios, 
aluguéis, transportes, combustí-
veis etc. As mazelas da economia 
ficam mais transparentes quando 
explodem os preços. A carestia 
pega pesado na vida do trabalha-
dor.

A questão central é que a crise 
que assola tanto a economia mun-
dial, quanto a brasileira não tem 
como razão de fundo, apenas, a 

pandemia. Neste contexto, a es-
tratégia de desenvolvimento con-
servadora e a política econômica 
ortodoxa já eram um rotundo fra-
casso antes da pandemia por estas 
bandas ao sul do equador.

No ano que se encerra, o fato 
relevante é que tanto o desempre-
go quanto a inflação atingem mais 
do que proporcionalmente as ca-
madas mais pobres, sinaliza a for-
te concentração de renda associa-
da ao regime de metas de inflação, 
austeridade fiscal e contrarrefor-
mas neoliberais (trabalhista, previ-
denciária).

O ano de 2021, portanto, se 
apresenta como um dos piores, 
na comparação com outras con-
junturas vividas. A pandemia ex-
plicita velhos dilemas, como a su-
per exploração do fator trabalho, 
a crise social e sua contraparte na 
aristocracia rentista e no latifúndio 
capturando parte do excedente 

gerado com o suor da maioria da 
população.

Por isso arriscaria afirmar que 
o ano de 2022 tampouco permi-
te vislumbrar melhoras, face a 
política econômica e a estraté-
gia de desenvolvimento centrada 
na desindustrialização e desna-
cionalização de nossa estrutura 
produtiva, que ao permanecerem 
podem, inclusive, se aprofundar. 
Acreditar que mais do mesmo 
produza efeitos distintos é inge-
nuamente acreditar em fantasias 
e mitos.

Há uma guerra particular da 
burguesia tupiniquim entre si 
e contra nós. Aliás esse é o seu 
produto predileto. Praticam sem 
pudor e com força uma guerra 
entre seus membros familiares 
e membros dos mercados onde 
concorrem. É uma burguesia as-
sociada aos interesses externos, 
sem qualquer constrangimento. 
Deveriam estes senhores fazer ci-
ência e priorizá-la, apoiar a cultura 
popular, usar racionalmente nossa 
biodiversidade e apostar na inova-
ção radical. Enfim!

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Cristiano Anselmo

Um tbt de causar arre-
pios: inflação galopante 
e remarcação de preços 

sem parar. Era esse o cenário no 
auge da hiperinflação dos anos 
80, quando os preços nos super-
mercados eram remarcados ma-
nualmente, várias vezes ao dia. A 
recente alta nos preços dos ali-
mentos trouxe de volta as cons-
tantes remarcações nos preços e 
a lembrança daqueles tempos difí-
ceis de inflação sem controle.

Embora o remarcador de pre-
ços – símbolo de um tempo de in-
flação sem controle – tenha saído 
de cena, exibir o preço correto na 
gôndola é necessário e obrigatório 
e tem que ser feito de forma ágil, 
para que o lojista não fique sujeito 
às multas previstas na legislação 
que protege o consumidor. Ho-
je, o varejo tem à disposição uma 
tecnologia avançada que permite a 
atualização dos preços instantane-
amente.

Com a divulgação das ofer-
tas ocorre o mesmo. Os cartazes 
impressos continuam fortes nas 
lojas, sendo expostos até no lado 
de fora, nas fachadas e nos muros, 

em grandes formatos. E esse meio 
de comunicação de grande efetivi-
dade evoluiu, sendo agora possí-
vel substituir grandes quantidades 
de cartazes de ofertas em minutos.

Os sistemas de cartazeamento 
eletrônico tornam a produção de 
cartazes quase instantânea, pois 
utilizam templates de layouts co-
nectados diretamente à base de 
dados de preços da loja. Basta en-
trar no sistema, selecionar o pro-
duto e o layout e mandar para im-
pressão. Os dados do produto são 
preenchidos automaticamente.

O sistema também permite 
a montagem do cartaz manual-
mente, colocando as informações 
consideradas mais importantes, de 
forma customizada. Tudo isso re-
duz o retrabalho, as perdas de ma-
terial e ainda ajuda na preservação 
do meio ambiente, já que dispensa 
o uso de papel.

A agilidade na remarcação dos 
preços e na divulgação das ofertas 
é necessária não apenas por conta 
da inflação. Outro benefício para 
o lojista que utiliza esse processo 
de produção de cartazes totalmen-
te digital é o acirramento da con-
corrência.

Com a expansão das pequenas e 
médias redes, a concorrência está 

cada vez mais perto e torna-se ne-
cessário para o lojista, por exem-
plo, responder de forma imedia-
ta a uma oferta enviada ao seu 
cliente por outra rede, para que 
este não seja atraído e exposto a 
uma oferta de fidelidade em outro 
local. Nesse caso, a alteração do 
preço nesse mesmo produto e a 
geração automática do cartaz para 
exposição e envio tem que ser rea-
lizada da forma mais ágil possível, 
utilizando todo o potencial dessa 
nova tecnologia.

Com a inflação em alta, pesqui-
sar preços é tarefa obrigatória para 
o consumidor que precisa econo-
mizar. O consumidor está cada 
vez mais atento e quando encontra 
um preço bom faz questão de es-
palhar a notícia para os parentes e 
amigos. A atualização imediata de 
preços e promoções é ferramenta 
indispensável para o varejo atento 
às necessidades do cliente. Nes-
se contexto, a tecnologia é mais 
uma aliada na divulgação rápida 
dos produtos com os melhores 
preços. Afinal, o que todo mundo 
espera ver nos supermercados é o 
preço cair.

Cristiano Anselmo é especialista em tecnologia e 
inovação para varejo.
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Redação do MM
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Petroleiras ganham 
dinheiro no mercado,  
não com produção

Chevron, BP, Shell e Exxon e outras 20 petroleiras 
tiveram, nos primeiros 9 meses do ano, lucro total 

de US$ 174 bilhões, informa o jornal britânico The Guar-
dian. O Governo Biden reclama que as companhias não 
aumentam a produção. Sem surpresas. Um especialista do 
setor de petróleo explicou à coluna que as grandes petro-
leiras há muito deixaram de ter na exploração e produção 
seu negócio central. Viraram empresas financeiras, contro-
ladas por grandes gestoras de fundos.

O movimento começou no final da década de 1970, 
início dos anos 80. Até esse período ainda vigorava, 
de alguma maneira, o preço dos contratos de petróleo, 
estabelecido pelas companhias. Mas a partir dos anos 80, 
isso mudou. Pouco a pouco, todas as companhias criaram 
empresas financeiras. A ELF (atual Total) criou na Suíça; 
a BP, em Londres; a Exxon escolheu Nova York. Sempre 
perto de alguma Bolsa. No começo, não era tanto para 
ganhar dinheiro, mas para poder participar da formação 
do preço.

Hoje, a ExxonMobil é praticamente controlado pela 
Vanguard. A Chevron tem o mesmo gestor como um dos 
principais acionistas, junto com State Street e Black Rock. 
A Shell ainda tem cerca de 1/3 do capital controlado pelo 
governo holandês, mas Black Rock e Capital são acionis-
tas importantes. Perfurar deixou de ser o mais importante. 
Desde a década de 1980, o preço do petróleo vem subin-
do, com oscilações apenas em momentos de crise (virada 
para a década de 90 e em 2008).

Até a Petrobras abriu, na década de 80, uma empresa 
em Londres. Mas isso é assunto para amanhã.

Um revolucionário

Eu mal havia saído da universidade quando tive a opor-
tunidade de trabalhar, por poucos meses, com Sérgio Ru-
bens de Araújo Torres, então uma das lideranças do MR-8. 
Pessoa sensível, humilde, generosa, sem apegos, extrema-
mente calmo e de uma inteligência extraordinária, ele se 
tornou vice-presidente e membro do núcleo dirigente do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) quando este incor-
porou o Partido Pátria Livre (PPL), em 2019.

Sérgio Rubens faleceu neste domingo, em São Paulo, aos 
73 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Perdem 
todos aqueles que lutam por um Brasil melhor.

Mais que convicções

Matéria da Folha mostrou que o governo desmantelou o 
programa de cisternas no Nordeste para beneficiar depu-
tados premiados com verbas do orçamento secreto para 
votarem com o governo. O que falta para o STF iniciar 
processo tal qual o Mensalão?

Rápidas

“Petrobrás como Chave da Soberania Energética 
Brasileira” é a palestra que Felipe Maruf  Quintas, mestre e 
doutorando em Ciência Política pela UFF, fará nesta quarta, 
às 19h, em uma realização do DPG do Clube de Engenharia. 
Inscrições gratuitas: sympla.com.br/petrobras-como-
chave-da-soberania-energetica-brasileira__1434581 *** 
Nesta terça, às 9h, o advogado Paulo Parente Marques 
Mendes fará a palestra “Links Patrocinados e Ativação de 
Anúncios na Internet: Concorrência Desleal ou Direito de 
Informação do Consumidor?”, em evento promovido pela 
Emerj e ABPI *** A posse dos 12 novos associados do 
Iargs será online, nesta terça, às 19h, com transmissão ao 
vivo pelo Canal do Youtube do instituto (youtube.com/
watch?v=TArNO3Mz96U).

Gabraf Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 17.286.530/0001-40 - NIRE nº 35.2.2720540-4

Ata da Reunião de Sócios Quotistas
Data/Horário/Local: 30/11/2021, às 11:00 horas, na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, 1.600 - 6º andar - sala 07 - São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Renata Lane de Souza 
Ramos – Presidente; Guilherme Spinelli Ell-Jaick - Secretário. Delibe-
rações: “Aprovadas por Unanimidade” Tendo em vista estar o capi-
tal social excessivo em relação aos objetivos sociais da sociedade, 
os sócios quotistas decidem reduzi-lo, como de fato reduzido fi ca, 
no montante de R$ 2.745.471,00, com o consequente cancelamen-
to de 2.745.471, quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
passando o capital social dos atuais R$ 37.840.856,00 divido em 
37.840.856 quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$ 
35.095.385,00, dividido em 35.095.385 quotas, de valor nominal R$ 
1,00 cada uma. Lida e aprovada, vai esta assinada por todos os pre-
sentes. São Paulo,30/11/2021. Mesa: Renata Lane de Souza Ramos 
- Presidente. Guilherme Spinelli Ell-Jaick - Secretário. Sócios Quo-
tistas: Renata Lane de Souza Ramos e Guilherme Spinelli Ell-Jaick.

Pesquisa mostra saúde 
financeira dos brasileiros 
Sondagem revela que 66% cortaram despesas nos últimos 12 meses

O brasileiro está 
“mais apertado” 
por conta da pan-

demia de Covid-19, com 6 
em cada 10 pessoas redu-
zindo gastos neste perío-
do. E mais: 66% cortaram 
despesas de casa porque o 
dinheiro estava curto; 57% 
diminuíram gastos com 
transporte e somente 43% 
dos brasileiros poupa di-
nheiro apenas quando so-
bra no final do mês. Essas 
são algumas das conclusões 
de um levantamento rea-
lizado pelo Instituto FSB 
Pesquisa, a pedido da SulA-
mérica, para avaliar a saúde 
financeira dos brasileiros 
durante a pandemia.

O estudo foi realizado 
em setembro de 2021, com 
uma amostra de 2.010 en-
trevistas por abordagem 
online (de todas as regiões 
do país - nas 27 Unidades 
da Federação) e traz um pa-
norama nacional da saúde 
financeira do brasileiro.

A pesquisa mostrou que 
56% dos entrevistados dei-
xaram de planejar a compra 

ou reforma da casa e 46% 
acreditam que até o próxi-
mo ano devem retomar a 
uma situação de vida simi-
lar ao que era antes da pan-
demia. A pesquisa também 
mostra que a Geração X 
é a mais endividada: 42% 
dos adultos (entre 40-60 
anos) pegaram empréstimo 
ou contraíram alguma dívi-
da no último ano.

Prioridade

A pesquisa ainda revela 
que 4 em cada 10 brasilei-
ros estão mais preocupados 
com a saúde financeira do 
que com as saúdes física e 
emocional: 67% dos entre-
vistados dizem que pen-
sam muito antes de gastar 
dinheiro. O levantamento 
indicou que 48% afirmaram 
saber quando deve procurar 
orientação de como usar o 
seu dinheiro. E 5 em cada 
10 brasileiros já planejam o 
futuro financeiro. 

Outro dado é que 52% 
dos brasileiros disseram 
ficar estressados com as 

despesas e compromissos 
financeiros nesta pandemia. 
36% dos entrevistados con-
traíram algum empréstimo 
ou dívida nos últimos 12 
meses e, entre estes, 58% 
acreditam que honrarão os 
pagamentos dentro do pra-
zo.

No que diz respeito a 
economia, 21% dos entre-
vistados disseram conseguir 
poupar dinheiro sempre ou 
frequentemente, enquanto 
44% dos brasileiros afirma-
ram economizar raramente 
ou nunca. Entre aqueles que 
conseguem poupar, 36% 
têm a finalidade de juntar 
uma reserva de emergência, 
e 7% querem investir. Pen-
sar no futuro (7%), viajar 
(6%), pagar contas (6%) e 
comprar imóvel (5%) tam-
bém estão entre as finalida-
des mais citadas.

Fonte de informação

Quando o assunto é fon-
te de informação, o levan-
tamento mostra que para 
31% das pessoas aquilo que 

o companheiro ou com-
panheira diz é a principal 
fonte ouvida na hora de 
tomar decisões financeiras. 
Pais (13%) e filhos (12%) 
aparecem em seguida, com 
os especialistas em finanças 
(5%) e gerente do banco 
(4%) surgindo bem abaixo.

Segundo o Instituto FSB 
Pesquisa, no perfil médio 
da amostra da população 
no levantamento a maioria 
é do público feminino, de 
classe C, em idades bem 
distribuídas, com média de 
41 anos, e especialmente lo-
calizados na região sudeste 
do país.

A pesquisa de opinião 
quantitativa contou com 
amostra representativa dos 
brasileiros com acesso à 
internet no país com ida-
de a partir de 18 anos, nas 
27 Unidades da Federação 
(UFs). A margem de erro 
no total da amostra é de 2 
pp, com intervalo de con-
fiança de 95%. As entrevis-
tas foram realizadas entre 
os dias 15 e 23 de setem-
bro de 2021.

Inflação: mercado já espera 10,18%

O Boletim Focus, 
pesquisa divulga-
da semanalmen-

te pelo Banco Central (BC), 
com a expectativa das ins-
tituições para os principais 
indicadores econômicos, 
informou nesta segunda-
-feira que a previsão do 
mercado financeiro para 

o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu de 10,15% 
para 10,18% neste ano. Es-
sa foi a 35ª elevação conse-
cutiva da projeção.

Para 2022, a estimativa 
de inflação subiu de 5% 
para 5,02%. Para 2023, 
a previsão passou de 

3,42% para 3,50% e pa-
ra 2024 foi mantida em 
3,10%.

A previsão para 2021 es-
tá acima da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), é de 
3,75% para este ano, com 

intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou se-
ja, o limite inferior é 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 
2022 e 2023, as metas são 
3,5% e 3,25%, respectiva-
mente, também com inter-
valo de tolerância 1,5 pon-
to percentual.

Balança comercial abre dezembro  
com superávit de US$ 1,07 bi

Mudando a ten-
dência verifica-
da em novem-

bro, quando o mês fechou 
com déficit, a balança co-
mercial brasileira abriu o 
mês de dezembro com supe-
rávit de US$ 1,07 bilhão, em 
alta de 191,6% em relação à 
média diária de dezembro 
de 2020, elevando para US$ 

58,13 bilhões o superávit 
acumulado do ano. As ex-
portações na primeira sema-
na do mês cresceram 60,4% 
e somaram US$ 4,04 bilhões, 
enquanto as importações 
subiram 37,9%, chegando a 
US$ 2,96 bilhões. A corren-
te de comércio (soma das 
exportações e importações) 
aumentou 50%, alcançan-

do US$ 7 bilhões. Os dados 
foram divulgados nesta se-
gunda-feira pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) 
do Ministério da Economia.

Com os US$ 58,13 bi-
lhões, o superávit registra 
alta de 25,4% no acumulado 
de janeiro até a primeira se-
mana de dezembro, refletin-
do o crescimento de 35,1% 

das exportações, que chega-
ram a US$ 260,06 bilhões, e 
de 38,2% das importações, 
que totalizaram US$ 201,93 
bilhões. A corrente de co-
mércio atingiu US$ 461,99 
bilhões no período, com au-
mento de 36,5%, em com-
paração com o resultado de 
janeiro a dezembro do ano 
passado. 
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POSTO CASTILHO EIRELI, CNPJ Nº 29.594.892/0001-88
RECEBIMENTO DE LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

POSTO CASTILHO EIRELI, CNPJ Nº 29.594.892/0001-88, torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios de
Seropédica - SEMAMA, através do processo nº 4521/2021, Licença
Municipal de Operação – LMO Nº 006/2021, com validade de seis (06)
anos para operar posto de abastecimento de combustíveis líquidos
com tanques subterrâneos, no endereço Rodovia Rio São Paulo, KM
47, CEP 23.890-001, bairro Ecologia, Seropédica, Rio de Janeiro – RJ.

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

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 Procedimento Comum proposta por ELIONE
VALENTE GURGEL BARBOSA em face de OCTÁVIO GOMES E
OUTROS - Processo  nº. 0010592-34.2015.8.19.0209, passado
na forma abaixo: O DR ARTHUR EDUARDO  MAGALHÃES
FERREIRA - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por
este  edital aos interessados de que nos dias 13/12/2021 e 15/
12/2021 a partir das 13:30  horas, com término às 13:50 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 RICARDO MARIANO  77, BARRA DA TIJUCA/RJ.
AVALIAÇÃO: R$ 3.800.000,00 (três milhões e  oitocentos mil
reais). O edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos  acima, no site www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do
Sindicato dos Leiloeiros do Rio  de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
 JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

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 Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAHYRA em face dos ESPÓLIOS
DE JESSÉ MANOEL  DA SILVA E DULCINÉIA MARIA DA
CONCEIÇÃO DA SILVA - Processo nº. 0037511-
21.2019.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR ARTHUR
EDUARDO  MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de Direito Titular da
Vara acima, FAZ SABER por este  edital aos interessados, de que
no dia 13/12/2021 e 15/12/2021 a partir das 13:20  horas, com
término às 13:40 horas, através da Plataforma de Leilões On-
line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e vendido o APTO.
101 DO PRÉDIO 390 DA AVENIDA ALDA GARRIDO NO JARDIM
OCEÂNICO. AVALIAÇÃO: R$ 2.230.000,00 (DOIS  MILHÕES
DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS). O edital na integra está afixado
no Átrio  do Fórum, nos autos acima, no site
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato  dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Recolhimento  
de contribuições  
atrasadas no INSS
Por Alexandre Triches

É necessário muito cuidado antes de pagar contribuições 
atrasadas perante o INSS. É o que a Previdência de-

nomina de indenização: a possibilidade de reconhecimento 
tardio do exercício de atividade laboral, exercido por conta 
própria, firma individual ou sociedade e não devidamente 
formalizado perante o órgão previdenciário na época do 
trabalho prestado. O procedimento costuma servir para 
preencher tempo de contribuição e melhorar a média de 
salários dos segurados para o momento da aposentadoria.

Via de regra, todos os profissionais que trabalham por 
conta própria podem promover a indenização. Portanto, 
advogados, médicos, jornalistas, engenheiros, corretores, 
vendedores, assim como empresários e a ampla gama de 
profissionais autônomos, podem se beneficiar da indeniza-
ção. Basta que exerçam atividade de forma autônoma ou na 
condição de empresário, com rendimentos, sem que tenha 
ocorrido o pagamento da guia de recolhimento na época 
do trabalho.

O direito da indenização não caduca nunca: é possível 
regularizar contribuições previdenciárias a qualquer mo-
mento. No entanto, todo o cuidado é pouco antes de dar 
início ao processo junto ao INSS, pois, se o pagamento for 
feito de forma incorreta, poderá não surtir o efeito deseja-
do. Recolher de forma equivocada não garante o reconhe-
cimento do tempo de contribuição e salário que se quer 
averbar.

Duas são as formas de requerer a indenização no INSS: 
em um processo autônomo, instaurado perante a Central 
135, ou no próprio processo de aposentadoria, por meio 
de um requerimento específico. As duas formas são viá-
veis, porém, caso seja protocolado junto ao processo de 
aposentadoria, a data de início do benefício será contada a 
partir do pagamento da guia, e não da data de entrada do 
requerimento.

Junto com o pedido de indenização devem ser anexadas 
as provas da atividade de trabalho exercido: recibos, con-
tratos de prestação de serviço, inscrição em órgão de classe, 
certidões, recolhimento de impostos, declaração do impos-
to de renda, dentre outras hipóteses, devendo os documen-
tos serem contemporâneos ao exercício da atividade.

O período indenizado não poderá ser computado como 
carência, mas apenas como tempo de contribuição. Salvo 
se uma última contribuição regular tiver sido efetuada e que 
esteja garantindo a qualidade de segurado. Portanto, cuida-
do: se ainda não há o atingimento da carência necessária 
para a aposentadoria pretendida, a indenização, muito pro-
vavelmente, não surtirá os efeitos almejados.

Se o objetivo da indenização for majorar salários, deve-
-se cuidar com aquelas competências anteriores a julho de 
1994, pois não entrarão na média de salários que definirão a 
renda mensal inicial do benefício. Ao final do procedimen-
to administrativo, comprovada a atividade, caberá ao INSS 
emitir a guia de indenização.

Todos os recolhimentos em atraso, realizados até a da-
ta de entrada da aposentadoria, serão considerados, com 
exceção das hipóteses de análise do direito adquirido e do 
enquadramento nas regras de transição dos pedágios de 
50% e 100% da Emenda constitucional nº 103/19 – refor-
ma previdenciária promulgada em novembro de 2019. É 
vedado pelo INSS o reconhecimento de contribuição re-
colhidas para tal fim. Nestes casos, o tempo será averbado 
no sistema da previdência, mas não será reconhecido para 
a aposentação.

Esta disposição tem sido contestada, inclusive nas vias 
judiciais, por parte de segurados, e já existem decisões favo-
ráveis determinando que o INSS reconheça as competên-
cias indenizadas, mesmo que para fins de direito adquirido 
e regras de transição. Como se trata de uma restrição re-
cente, torna-se importante buscar orientação especializada 
antes de iniciar o processo de indenização.

Alexandre Triches é advogado e professor universitário.

SEU
DIREITO Com autorização federal garimpo 

ilegal avança na  Amazônia
Desde o início do gover-

no de Jair Bolsonaro (PL), 
o ministro do Gabinete de 
Segurança Institucional da 
Presidência da República, 
General Augusto Hele-
no, tem se comportado de 
acordo com as expectativas 
do presidente que dizem 
respeito a permitir a des-
truição de nossos ecossiste-
mas, como vem sendo ob-
servado com o avanço do 
desmatamento da Amazô-
nia. E é na região que vêm 
sendo tocados projetos de 
exploração de riquezas na-
turais que não só represen-
tam riscos às comunidades 
indígenas próximas, mas 
também um verdadeiro sa-
queamento dessas riquezas. 
Desde 2019, o militar já 
autorizou 81 projetos con-
siderados danosos ao meio 
ambiente.

Somente este ano, em 
uma região específica - São 
Gabriel da Cachoeira (AM) 
- o general autorizou sete 
projetos de pesquisa e ex-
ploração de ouro. A região, 
situada próximo à fronteira 
entre Brasil e Venezuela é 
praticamente intocada. Lá 
vivem 23 etnias indígenas. 
De acordo com o secretário 
de Meio Ambiente, da Cen-

tral Única dos Trabalha-
dores (CUT), Daniel Gaio, 
esse tipo de mineração é 
realizada sem nenhum con-
trole, nenhuma tipificação 
dos materiais e é comer-
cializada sem que órgãos 
de controle possam sequer 
fiscalizar. Para Daniel a atu-
ação do general Heleno está 
em consonância com as ca-
racterísticas do atual gover-
no.

“É um governo que cons-
trói sua agenda política por 
meio de ações ilegais não só 
por corrupção e pela toma-
da de espaços públicos, mas 
também pela associação a 
organizações criminosas”, 
diz o dirigente. Ele cita co-
mo exemplo o escândalo 
que evolveu o ex-ministro 
do Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, denunciado por 
facilitar a remessa ilegal de 
madeira da Amazônia ao 
exterior.

Heleno é um dos princi-
pais conselheiros de Bolso-
naro e cabe a ele autorizar 
ou não a esses projetos de 
mineração. O secretário de 
Meio Ambiente da CUT 
ainda lista outras agravantes 
que demonstram o caráter 
predatório do governo Bol-
sonaro à natureza e que vão 

além: colocam a segurança 
e a saúde de povos nativos 
em risco. Ele explica que 
não há controle sobre a 
forma como são realizados 
os garimpos nem informa-
ção de como vão operar. E 
mesmo assim, essas opera-
ções são facilitadas pelo go-
verno federal.

“A invasão com patrocí-
nio do governo em áreas de 
preservação ambiental e re-
servas indígenas é caso para 
julgamento em cortes inter-
nacionais. É um crime grave 
porque contamina os rios e 
solo da região trazendo pre-
juízos às comunidades que 
sobrevivem da natureza, 
que dependem desses rios 
para sobrevivência. Adoece 
e mata pessoas”, diz Daniel 
Gaio.

Outro ponto levantado 
pelo dirigente da CUT en-
volve segurança e direitos 
humanos. As organizações 
que operam essas explora-
ções de riquezas naturais, 
diz, em geral estão armadas 
e prontas para atacar quem 
se opuser a elas. “Em um 
governo que tem essa ca-
racterística de armar toda a 
população. Esses grileiros e 
garimpeiros fazem verda-
deiras operações de guerra 

contra quem vier pelo ca-
minho, sejam organizações 
que defendem o meio am-
biente, sejam as populações 
nativas, ou sejam servidores 
públicos que tentam fisca-
lizar, autuar e coibir as ati-
vidades, cumprindo com as 
responsabilidades de suas 
funções. Eles são ameaça-
dos e ficam reféns da situ-
ação já que o governo fe-
deral beneficia operações 
ilegais”, pontua Daniel.

As autorizações das ati-
vidades ilegais foram no-
ticiadas pelo Jornal Folha 
de SP, nesta segunda-feira 
e são consideradas inéditas 
na história do Conselho 
de Defesa Nacional, órgão 
liderado pelo general Hele-
no. De acordo com repor-
tagem do Diário do Centro 
do Mundo (DCM), somen-
te na manhã desta segunda-
-feira, foram mais de quatro 
mil menções criticando o 
militar. Entre as postagens, 
o senso comum dos inter-
nautas é de que a destruição 
da floresta é projeto do go-
verno. Elas citam Heleno 
como “general decrépito” e 
mencionam o governo Bol-
sonaro como “desgoverno 
da destruição”.

Setor de serviços perde fôlego e  
indicador de emprego cai 4,1%

O Indicador Ante-
cedente de Em-
prego (IAEmp) 

do FGV IBRE, divulgado 
nessa segunda-feira, caiu 
4,1% em novembro, pa-
ra 83%, menor desde abril 
(78,9%). Em médias mó-
veis trimestrais, o IAEmp 
recuou 2,4%, para 85,7%. 
“O IAEmp voltou a cair em 
novembro sugerindo que a 

recuperação do mercado de 
trabalho vem perdendo for-
ça. A desaceleração da eco-
nomia parece contribuir pa-
ra queda do indicador, que 
nesse mês foi disseminada 
em todas as partes que o 
compõe. A expectativa para 
os próximos meses parece 
não ser muito positiva, con-
siderando que inclusive o 
setor de serviços, que vinha 

puxando a recuperação do 
emprego, começa a perder 
fôlego.

Apesar do avanço da 
vacinação, o ambiente ma-
croeconômico mais frágil 
tem deixado os empresá-
rios cautelosos, o que limita 
a retomada do emprego”, 
afirma Rodolpho Tobler, 
economista do FGV IBRE. 
Em novembro, todos os 

sete componentes do IA-
Emp contribuíram negati-
vamente para o resultado. 
Os destaques foram os in-
dicadores de Emprego Pre-
visto e de Situação Atual 
dos Negócios da Indústria, 
que recuaram 8,1% e 7,2%, 
na margem, e o indicador 
de Situação Atual dos Ne-
gócios de Serviços, que caiu 
7,6% na margem.

Comissão aprova projeto para produção 
mínima de carros adaptados

A Comissão de De-
fesa dos Direitos 
da Pessoa com 

Deficiência da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
segunda-feira projeto de 
lei que obriga montadoras 
de automóveis a produzir 

um carro adaptado para o 
uso por pessoa com defi-
ciência a cada 100 carros 
sem adaptação.  O veícu-
lo deverá ter, no mínimo, 
câmbio automático, dire-
ção hidráulica, vidros elé-
tricos e comandos manuais 

de freio e de embreagem, 
além de outras adaptações.

O Projeto de Lei 
5188/20 do deputado 
Luiz Carlos Motta (PL/
SP) foi aprovado na for-
ma de substitutivo do re-
lator Fábio Trad (PSD/

MS). O projeto será ain-
da analisado, em caráter 
conclusivo, pelas comis-
sões de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços; e 
de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.
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ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.
CNPJ/ME nº 34.186.669/0001-31- NIRE 33.30033241-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 1.DATA, 
HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de novembro de 2021, às 12 horas, na sede social da Origem Energia Alagoas S.A. (“Cia.”), 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22271-100. 2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Cia., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).3.MESA: Presidida pelo Sr. Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan 
e secretariada pelo Sr. Luiz Felipe Coutinho Martins Filho.4.ORDEM DO DIA: (i) apreciar as contas dos administradores, bem como 
examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Cia. Relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) ratificar a renún-
cia dos atuais membros do Conselho de Administração da Cia.; (iv) prever que a abertura, transferência e/ou encerramento de filiais, 
depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do país ou do exterior dependerá de deliberação da Assembleia 
Geral; (v) simplificar a redação do “Capítulo II – Do Capital Social” do Estatuto Social da Cia.; (vi) extinguir o Conselho de Adminis-
tração, com a consequente reestruturação da administração da Cia.; (vii) criar novos cargos para a Diretoria e alterar as regras de 
representação da Cia.; (viii) reduzir o prazo mínimo de antecedência necessário para convocação das Assembleias Gerais da Cia. 
de quinze para oito dias, bem como criar o rol de matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral na Cia.; (ix) esclarecer 
que o Conselho fiscal será composto por três membros efetivos e igual número de suplentes; e (x) reformular, renumerar e consoli-
dar o Estatuto Social da Cia..5.DELIBERAÇÕES: Após analisarem os itens constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, 
representando a totalidade do capital social da Cia., deliberaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1.Considerar sanadas 
a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos previstos no caput e § 3º do Art. 133 da Lei das Sociedades por 
Ações, relativamente às demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 
2019 e 31 de dezembro de 2020, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte 5, p. 6, do dia 05 de novembro de 
2021, e no Jornal Monitor Mercantil, p. 6, do dia 05 de novembro de 2021 (Anexo I), e aprovar as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras da Cia. relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 
2019 e 31 de dezembro de 2020.5.2.Ratificar que, considerando que a Cia. não auferiu lucros nos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, não há destinação de valores para constituição da 
reserva legal e nem qualquer distribuição de dividendos aos acionistas.5.3.Ratificar as renúncias dos Srs. (a) Rodrigo Cury Sampaio 
de Miranda Pavan, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade RG n° 44.290.374-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n° 354.277.468-54, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601, 11º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (b) 
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 comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22.271-100; e (c) Eduardo José Hirschle, brasileiro, casado sob regime de co-
munhão de bens, engenheiro, portador de cédula de identidade RG nº 7.093.933 (SSP/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 093.538.674-
28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601, 11º 
andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Cia., conforme cartas de 
renúncia apresentadas na presente data e arquivadas na sede social da Cia.. 5.4. Prever que a abertura, transferência e/ou encer-
ramento de filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do país ou do exterior dependerá de deliberação 
da Assembleia Geral. Em razão dessa deliberação, alterar a redação do “Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração”, 
que, reorganizado, passa a vigorar com a seguinte redação: CAPÍTULO IDA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Art. 
1° - A Origem Energia Alagoas S.A. (“Cia.”) 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.”), e pelos acordos de acionis-
tas arquivados na sede da Cia.. Art. 2° - A Cia. tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22271-100.§ Primeiro - A Cia. possui filiais situadas na (i) Rua Dr. Alindo Sodré, n° 789, loja 
02, Centro, Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, CEP 29930- 290; (ii) Rodovia 316, Acesso Fazenda Lameirão, n/s, 
Base de Pilar, Zona Rural, Município de Pilar, Estado de Alagoas, CEP: 57150-000.§ Segundo - A Cia. 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. 3° - A Cia. tem por objeto social as atividades de exploração, extração, reabilitação, produção e comercialização de 
petróleo e gás natural, processamento de gás natural, assim como a geração de energia elétrica. Art. 4° - O prazo de duração da Cia. 
é indeterminado.”5.5.Excluir o § Segundo, do Art. 5o, do Estatuto Social da Cia., simplificando a redação do “Capítulo II – Do Capital 
Social”, que passa a vigorar com seguinte redação: “CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL - Art. 5° - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 303.132.100,00, dividido em 205.618.075 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.§ 
Primeiro - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais  § Segundo - É vedada a emissão de partes 
beneficiárias pela Cia..§ Terceiro - As ações são indivisíveis com relação à Cia..Art. 6° - Os acionistas têm preferência para a subs-
crição de novas ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social. Art. 7° - Os acionistas não poderão ceder 
ou transferir, total ou parcialmente suas ações sem antes oferecê-las aos demais acionistas, que terão o direito de preferência para 
adquiri-las, na proporção de suas respectivas participações no capital da Cia..”5.6.Aprovar a extinção do Conselho de Administração 
da Cia., de modo que a administração da Cia. passará a competir apenas à Diretoria. 5.7. Aprovar a criação dos cargos de Diretor 
Presidente, Diretor Operacional e Diretor Técnico, estabelecendo as atribuições de cada cargo, bem como aprovar a alteração das 
regras de representação da Cia.. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.6 e 5.7 acima, aprovar a reformulação do “Ca-
pítulo III – Da Administração” do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:“Art. 8º - A administração da Cia. 
Competirá à Diretoria, conforme estabelecido neste Estatuto Social.§ Primeiro - Os membros da Diretoria ficam dispensados de 
prestar caução como garantia de sua gestão.§ 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.§ Terceiro - 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. 9º - Os membros da Diretoria receberão a remuneração que for fixada pela 
Assembleia Geral.Art. 10 - Os membros da Diretoria serão proibidos de usar a denominação social da Cia. em operações ou em 
documentos estranhos às atividades desempenhadas pela Cia..Art. 11 - A Diretoria será composta por, no mínimo, três, e, no má-
ximo, 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, Direto-
res sem designação específica. Art. 12 - Compete à Diretoria a representação da Cia., ativa e passivamente, bem como a prática de 
todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, no presen-
te Estatuto Social, incluindo:(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 Cia., observadas as diretrizes traçadas pela Assembleia 
Geral, bem como a representação geral da Cia., 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 § Único do Art. 25 
abaixo; e (e) propor à Assembleia Geral a destinação do lucro líquido de cada exercício.§ 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 pro-
gramas 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 e pelo presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Di-
retoria.§ Segundo - Compete ao Diretor Operacional:(a) planejar e coordenar as atividades de exploração e os investimentos 
aprovados pela Assembleia Geral, avaliando o potencial de petróleo e gás nas concessões e em novas áreas que sejam de interes-
se da Cia., assim como descobrindo e delimitando acumulações de hidrocarbonetos, de acordo com as metas da Cia.;(b) planejar 
e coordenar as atividades de reservas e reservatórios;(c) Manter a Cia. com um portfólio exploratório balanceado e robusto;(d) 
Coordenar as atividades de desenvolvimento da produção e os investimentos aprovados pela Assembleia Geral, bem como geren-
ciar a implantação dos projetos da Cia.;(e) planejar, coordenar, desenvolver e controlar as atividades e projetos que compõem o 
portfólio da Cia. de forma otimizada; e(f) Manter o corpo técnico treinado e com pleno acesso às tecnologias necessárias às ativida-
des a serem desenvolvidas.§ Terceiro - Compete ao Diretor Técnico:(a) planejar e coordenar todas as questões técnicas relaciona-
das diretamente à implantação e funcionamento dos empreendimentos da Cia.; (b) Planejar e coordenar as atividades de extração, 
exploração, produção, processamento e comercialização de petróleo e gás natural, a prestação de serviços de apoio à extração de 
petróleo e gás natural, assim como a geração e comercialização de energia elétrica, nos termos da legislação setorial aplicável; e (c) 
Planejar e coordenar as atividades de comercialização de energia elétrica, envolvendo a compra e venda no ambiente de contrata-
ção regulado e livre, nos termos da legislação setorial aplicável (d) Outras atribuições poderão ser determinadas pela Assembleia 
Geral. Art. 13 - Observadas as aprovações, conforme necessárias, junto à Assembleia Geral, nos termos do § Único do Art. 17, a 
representação da Cia., em juízo ou fora dele, seja ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estadu-
ais ou municipais, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, incluin-
do, sem limitação, a celebração e rescisão de contratos, respeitados os limites previstos em lei, competirá sempre a:(a) Dois direto-
res em conjunto; (b) Um Diretor em conjunto com um procurador, devidamente constituído para representar a Cia., desde que assim 
previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes ali descritos; (c) Dois procuradores, devi-
damente constituídos para representarem a Cia., desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com 
a extensão dos poderes ali descritos;(d) Um diretor ou um procurador, devidamente constituído, nos termos do § Único, para repre-
sentar a Cia. (i) perante órgãos, repartições e entidades públicas e em atos que não impliquem responsabilidade financeira para a 
Cia.; (ii) para assinatura de correspondências, inclusive para bancos, na medida em que de tais correspondências não impliquem 
ou resultem responsabilidade financeira para a Cia.; (iii) para receber quitações de importâncias ou valores devidos pela Cia.; (iv) 
para firmar correspondências, apólices, endossos, aditivos e atos necessários ao seu funcionamento 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 Cia.; (vi) para 
representação da Cia. em processos judiciais e/ou administrativos, ou arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal, ou 
atuar como preposto; (vii) para representação da Cia. em concorrências públicas; ou (viii) para representação da Cia. perante o órgão 
regulamentador e fiscalizador da Cia.; e (e) Um procurador com poderes especiais, quando nomeado para representar a Cia. em 
certos e determinados negócios, cujo mandato deverá conferir poderes específicos para a conclusão dos negócios discriminados 
na procuração. § Único - As procurações serão assinadas em nome da Cia. por dois diretores em conjunto, com exceção daquelas 
para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, que poderão ser assinadas por um diretor isoladamente. As procurações deverão 
especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão período de valida-
de limitado a, no máximo, dois anos.” 5.8. Reduzir o prazo mínimo de antecedência necessário para convocação das Assembleias 
Gerais da Cia. de quinze para oito dias, bem como aprovar a criação do rol de matérias de competência exclusiva da Assembleia 
Geral da Cia.. Em razão dessas deliberações, o “Capítulo IV – Das Assembleias Gerais” passa a vigorar com a seguinte redação: 
“CAPÍTULO IV DAS ASSEMBLEIAS GERAIS - Art. 14 - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma 
vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os 
assuntos previstos em lei. Art. 15 - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os in-
teresses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem delibe-
ração dos Acionistas. Art. 16 - As Assembleias Gerais de Acionistas, ordinárias ou Extraordinárias serão convocadas por qualquer 
Acionista e presididas por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presen-
tes à Assembleia Geral. O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos.§ Primeiro - As 
convocações para as Assembleias Gerais de Acionistas deverão ser feitas com antecedência mínima de oito dias, mediante notifi-
cação por escrito e deverão ser acompanhadas da pauta da respectiva Assembleia, com a descrição das matérias que serão dis-
cutidas, bem como toda documentação necessária para análise das matérias objeto de discussão.§ Segundo - A presença de todos 
os Acionistas em uma Assembleia suprirá a necessidade de convocação dos Acionistas nos termos do § Primeiro deste Art., de 
acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei das S.A..§ Terceiro - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias por 
procuradores constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado. Art. 17 - Ressalvadas as 
hipóteses especiais previstas na Lei das S.A. todas e quaisquer resoluções ou deliberações das Assembleias Gerais dependerão 
do voto afirmativo de acionistas representando, no mínimo, a maioria do capital votante da Cia..§ Único - São de competência ex-
clusiva 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 remuneração 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 administra-
dores, bem com o exame, discussão e votação das demonstrações financeiras;(e) A alteração e/ou reforma do Estatuto Social ou 
qualquer outro documento organizacional;(f) A redução do dividendo obrigatório; (g) A avaliação de bens com que um acionista 
contribua para o aumento do capital social; (h) A criação ou o cancelamento de ações de outra espécie, bem como a criação ou 
modificação de classes de ações existentes; (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 Cia. ou instrumentos semelhantes; (k) A incorporação de sociedades (ou 
incorporação de ações) envolvendo a Cia., sua transformação, cisão, fusão, segregação ou cessão, total ou parcial, de ativos e/ou 
passivos; (l) A participação da Cia. em grupo de sociedades; (m) O pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (ressal-
vada a hipótese do Art. 122, § único, da Lei das S.A.), dissolução e/ou liquidação da Cia., bem como a eleição e destituição dos liqui-
dantes e a aprovação de suas contas, e a conclusão da liquidação da Cia.; (n) A abertura do capital da Cia. e/ou quaisquer providên-
cias objetivando uma oferta pública de suas ações; (o) Constituição de gravame sobre ativos e/ou direitos da Cia.;  (p) A aprovação 
de qualquer transação ou contrato entre, de um lado, a Cia. ou sociedade na qual a Cia. 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 financiamento a terceiros, independentemente do valor; (r)A prestação de qualquer 
garantia, real ou fidejussória, ou de aval a dívida de terceiros ou partes relacionadas, bem como a assunção de obrigações em be-
nefício exclusivo de terceiros ou partes relacionadas, e a prática de atos gratuitos ou de favor e renúncia de direitos em favor de ter-
ceiros ou de partes relacionadas; (s) A mudança nas práticas contábeis ou tributárias da Cia., exceto na medida exigida por lei; (t) 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; (u) A celebração de contratos de empréstimos e financiamento, bem como instrumentos de deri-
vativos ou linhas de vender em valor individual e/ou que no agregado, dentro de um período de 12 meses consecutivos, supere o 
montante equivalente a duas vezes o valor do EBITDA Ajustado apurado pela Cia. 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 Cia., 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 Cia. nos 12 meses imediatamente anteriores como 
se houvessem sido consumadas no primeiro dia do referido período; (v) A alienação ou realização de reorganizações societárias 
que envolvam a Cia. ou seus ativos; (w) 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 Cia.; e (x) Matérias que não estejam expressamente previstas e/ou excedam a competência da Diretoria da 
Cia..”5.9.Esclarecer que o Conselho fiscal será composto por três membros efetivos e igual número de suplentes.5.10.Reformular 
o Estatuto Social da Cia., que, renumerado e consolidado, passa a vigorar com a redação constante do Anexo II à presente ata.6. 
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi 
encerrada, sendo elaborada a presente ata, que foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente - Rodrigo 
Cury Sampaio de Miranda Pavan; Secretário - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho. Acionistas: Origem Energia S.A. e Petromais 
Exploração e Produção S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2021.Mesa: Rodri-
go Cury Sampaio de Miranda Pavan -Presidente - Luiz Felipe Coutinho Martins Filho - Secretário. ESTATUTO SOCIAL DA ORIGEM 
ENERGIA ALAGOAS S.A. CAPÍTULO I  DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Art. 1° - A Origem Energia Alagoas 
S.A. (“Cia.”) 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.”), e pelos acordos de acionistas arquivados na sede da 
Cia..Art. 2° - A Cia. tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mena Barreto, nº 120, Bota-
fogo, CEP 22271-100.§ Primeiro - A Cia. possui filiais situadas na (i) Rua Dr. Alindo Sodré, n° 789, loja 02, Centro, Município de São 
Mateus, Estado do Espírito Santo, CEP 29930- 290; (ii) Rodovia 316, Acesso Fazenda Lameirão, n/s, Base de Pilar, Zona Rural, 
Município de Pilar, Estado de Alagoas, CEP: 57150-000.§ Segundo - A Cia. 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. 3° - A 
Cia. tem por objeto social as atividades de exploração, extração, reabilitação, produção e comercialização de petróleo e gás natural, 
processamento de gás natural, assim como a geração de energia elétrica. Art. 4° - O prazo de duração da Cia. é indeterminado. 
CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL - Art. 5° - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 303.132.100,00, dividido 
em 205.618.075 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.§ Primeiro - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações 
das Assembleias Gerais  § Segundo - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. § Terceiro - As ações são indivisíveis 
com relação à Cia.. Art. 6° - Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social. Art. 7° - Os acionistas não poderão ceder ou transferir, total ou parcialmente suas ações sem antes 
oferecê-las aos demais acionistas, que terão o direito de preferência para adquiri-las, na proporção de suas respectivas participações 
no capital da Cia. CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 8º - A administração da Cia. competirá à Diretoria, conforme estabele-
cido neste Estatuto Social.§ Primeiro - Os membros da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.§ 
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.§ Terceiro - 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. 
9º - Os membros da Diretoria receberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral. Art. 10 - Os membros da Diretoria 
serão proibidos de usar a denominação social da Cia. em operações ou em documentos estranhos às atividades desempenhadas 
pela Cia..Art. 11- 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. Art. 12 - Compete à Di-
retoria a representação da Cia., ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à admi-
nistração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, no presente Estatuto Social, incluindo:(a) Zelar pela obser-
vância da lei e deste Estatuto Social;(b) Zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais;(c) Administrar 
e conduzir os negócios da Cia., observadas as diretrizes traçadas pela Assembleia Geral, bem como a representação geral da Cia., 
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 § Único do Art. 25 abaixo; e (e) Propor à Assembleia Geral a destinação 
do lucro líquido de cada exercício. § Primeiro - Compete ao Diretor Presidente: (a) Submeter, anualmente, à apreciação da Assem-
bleia 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 coorde-
nar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os respectivos Diretores pela Assembleia 
Geral e pelo presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Diretoria. § Segundo - Compete ao Diretor Opera-
cional:(a) Planejar e coordenar as atividades de exploração e os investimentos aprovados pela Assembleia Geral, avaliando o po-
tencial de petróleo e gás nas concessões e em novas áreas que sejam de interesse da Cia., assim como descobrindo e delimitando 
acumulações de hidrocarbonetos, de acordo com as metas da Cia.;(b) Planejar e coordenar as atividades de reservas e reservató-
rios;(c) Manter a Cia. com um portfólio exploratório balanceado e robusto;(d) Coordenar as atividades de desenvolvimento da pro-
dução e os investimentos aprovados pela Assembleia Geral, bem como gerenciar a implantação dos projetos da Cia.; (e) Planejar, 
coordenar, desenvolver e controlar as atividades e projetos que compõem o portfólio da Cia. de forma otimizada; e (f) Manter o 
corpo técnico treinado e com pleno acesso às tecnologias necessárias às atividades a serem desenvolvidas.§ Terceiro - Compete 
ao Diretor Técnico: (a) Planejar e coordenar todas as questões técnicas relacionadas diretamente à implantação e funcionamento 
dos empreendimentos da Cia.; (b) Planejar e coordenar as atividades de extração, exploração, produção, processamento e comer-
cialização de petróleo e gás natural, a prestação de serviços de apoio à extração de petróleo e gás natural, assim como a geração e 
comercialização de energia elétrica, nos termos da legislação setorial aplicável; e (c) Planejar e coordenar as atividades de comer-
cialização de energia elétrica, envolvendo a compra e venda no ambiente de contratação regulado e livre, nos termos da legislação 
setorial aplicável (d) Outras atribuições poderão ser determinadas pela Assembleia Geral. Art. 13 - Observadas as aprovações, 
conforme necessárias, junto à Assembleia Geral, nos termos do § Único do Art. 17, a representação da Cia., 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: (a) Dois diretores em conjunto;  (b) Um Diretor em conjunto 
com um procurador, devidamente constituído para representar a Cia., desde que assim previsto no respectivo instrumento de 
mandato e de acordo com a extensão dos poderes ali descritos;(c) Dois procuradores, devidamente constituídos para representarem 
a Cia., desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes ali descritos;(d) 
Um diretor ou um procurador, devidamente constituído, nos termos do § Único, para representar a Cia. (i) perante órgãos, repartições 
e entidades públicas e em atos que não impliquem responsabilidade financeira para a Cia.; (ii) para assinatura de correspondências, 
inclusive para bancos, na medida em que de tais correspondências não impliquem ou resultem responsabilidade financeira para a 
Cia.; (iii) para receber quitações de importâncias ou valores devidos pela Cia.; (iv) para firmar correspondências, apólices, endossos, 
aditivos e atos necessários ao seu funcionamento 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 Cia.; (vi) para representação da Cia. em processos judiciais 
e/ou administrativos, ou arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal, ou atuar como preposto; (vii) para representação da 
Cia. em concorrências públicas; ou (viii) para representação da Cia. perante o órgão regulamentador e fiscalizador da Cia.; e (e) Um 
procurador com poderes especiais, quando nomeado para representar a Cia. em certos e determinados negócios, cujo mandato 
deverá conferir poderes específicos para a conclusão dos negócios discriminados na procuração. § Único - As procurações serão 
assinadas em nome da Cia. por dois diretores em conjunto, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, 
que poderão ser assinadas por um diretor isoladamente. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção 
daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, dois anos. CAPÍTULO IV 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS - Art. 14 - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 
quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos 
em lei. Art. 15 - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim 
o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acionistas. 
Art. 16 - As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias serão convocadas por qualquer Acionista e 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.§ Primeiro - As convocações para as 
Assembleias Gerais de Acionistas deverão ser feitas com antecedência mínima de oito dias, mediante notificação por escrito e 
deverão ser acompanhadas da pauta da respectiva Assembleia, com a descrição das matérias que serão discutidas, bem como 
toda documentação necessária para análise das matérias objeto de discussão. § Segundo - A presença de todos os Acionistas em 
uma Assembleia suprirá a necessidade de convocação dos Acionistas nos termos do § Primeiro deste Art., de acordo com o dispos-
to no Art. 124, §4º da Lei das S.A..§ Terceiro - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias por procuradores 
constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado. Art. 17 - Ressalvadas as hipóteses especiais 
previstas na Lei das S.A. todas e quaisquer resoluções ou deliberações das Assembleias Gerais dependerão do voto afirmativo de 
acionistas representando, no mínimo, a maioria do capital votante da Cia.. § 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 remuneração anual dos administradores, bem como alterações dessas remunerações e be-
nefícios 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 financeiras; (e) A alteração e/ou reforma do Estatuto Social ou qualquer outro 
documento organizacional; (f) A redução do dividendo obrigatório; (g) A avaliação de bens com que um acionista contribua para o 
aumento do capital social; (h) A criação ou o cancelamento de ações de outra espécie, bem como a criação ou modificação de 
classes de ações existentes; (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 subscrição de ações 
aos administradores e funcionários da Cia. ou instrumentos semelhantes; (k) A incorporação de sociedades (ou incorporação de 
ações) envolvendo a Cia., sua transformação, cisão, fusão, segregação ou cessão, total ou parcial, de ativos e/ou passivos; (l) A 
participação da Cia. em grupo de sociedades; (m) O pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (ressalvada a hipótese 
do Art. 122, § único, da Lei das S.A.), dissolução e/ou liquidação da Cia., bem como a eleição e destituição dos liquidantes e a apro-
vação de suas contas, e a conclusão da liquidação da Cia.; (n) A abertura do capital da Cia. e/ou quaisquer providências objetivando 
uma oferta pública de suas ações; (o) Constituição de gravame sobre ativos e/ou direitos da Cia.;  (p) A aprovação de qualquer 
transação ou contrato entre, de um lado, a Cia. ou sociedade na qual a Cia. 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 financiamento a terceiros, independentemente do valor; (r) A prestação de qualquer garantia, real 
ou fidejussória, ou de aval a dívida de terceiros ou partes relacionadas, bem como a assunção de obrigações em benefício exclusi-
vo de terceiros ou partes relacionadas, e a prática de atos gratuitos ou de favor e renúncia de direitos em favor de terceiros ou de 
partes relacionadas; (s) A mudança nas práticas contábeis ou tributárias da Cia., exceto na medida exigida por lei; (t) 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; (u) 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 consecutivos, supere o montante equivalen-
te a duas vezes o valor do EBITDA Ajustado apurado pela Cia. 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 Cia., seu 
lucro líquido antes das despesas e receitas financeiras, impostos sobre renda e contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, de-
preciação e amortização, observando-se as disposições constantes da Instrução nº 527, editada pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios - CVM em 04 de outubro de 2012, conforme alterada, devidamente ajustado para refletir, para todo o período de 12 meses, o re-
sultado de eventuais aquisições realizadas pela Cia. nos 12 meses imediatamente anteriores como se houvessem sido consumadas 
no primeiro dia do referido período; (v) A alienação ou realização de reorganizações societárias que envolvam a Cia. ou seus ativos;  
(w) 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 Cia.; e (x) 
Matérias que não estejam expressamente previstas e/ou excedam a competência da Diretoria da Cia.. CAPÍTULO V DO CONSELHO 
FISCAL - Art. 18 - A Cia. poderá instalar um Conselho Fiscal composto de três membros efetivos e igual número de suplentes, o qual 
funcionará em caráter não permanente. § Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, legal-
mente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a pedido de acionistas, com mandato 
até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.§ Segundo - Os membros do Conselho Fiscal somente farão 
jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e quando estiverem no 
efetivo exercício de suas funções de membros do Conselho Fiscal. § Terceiro - O Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em Lei, 
sendo indelegáveis as funções de seus membros.CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL - Art. 19 - O exercício social termina em 
31 de dezembro de cada ano calendário. Ao final de cada exercício social a Diretoria fará elaborar o Balanço Patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras exigidas por Lei. § Único- As demonstrações financeiras e contábeis deverão ser auditadas por auditores 
independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Art. 20 - Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para 
a constituição da reserva legal, a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do saldo do lucro líquido, mediante proposta da 
administração e de opinião prévia do Conselho Fiscal, se instalado. Art. 21 - Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício 
social, um dividendo obrigatório e mínimo equivalente àquele estabelecido pela Lei. Art. 22 - Por deliberação da Assembleia Geral, a 
Cia. poderá preparar demonstrações financeiras em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados 
apurados em tais demonstrações ou a conta de lucros acumulados e/ou reserva de lucros. Art. 23 - A Cia., mediante deliberação da 
Assembleia Geral, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou 
creditadas pela Cia. a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor do dividendo mínimo obrigatório, inclusive 
os dividendos das ações preferenciais, caso existam.CAPÍTULO VII DA LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO - Art. 24 - A 
Cia. entrará em liquidação, dissolução e extinção por deliberação da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em Lei. § 
Único - Os acionistas que representem 90% (noventa por cento) do capital social nomearão o liquidante e determinarão o modo de 
liquidação.CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 25 - A Cia. disponibilizará, sempre que solicitado por quem de direito, 
os contratos celebrados com partes a esta relacionadas, acordos de acionistas e programas de opção de aquisição de ações ou outros 
títulos ou valores mobiliários de emissão da Cia..Art. 26 - A Cia. elege o foro da Comarca de São Paulo - SP como o competente para 
dirimir eventuais conflitos que decorram do presente Estatuto Social, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Autenticação da Mesa: Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan - Presidente ;Luiz Felipe Coutinho Martins Filho - Secretário. JU-
CERJA - ARQUIVAMENTO EM 17/11/2021 SOB O NUMERO 46499699. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Recorde de retiradas líquidas da poupança: R$ 12,37 bi

O Banco Central (BC) in-
formou, nesta segunda-
-feira, que as retiradas 

da caderneta de poupança supe-
raram os depósitos em R$ 12,377 
bilhões, em novembro. Essa foi a 
maior retirada líquida para o mês, 
na série histórica iniciada em 1995.

No mês passado, os depósitos 
chegaram a R$ 281,713 bilhões e 

os saques a R$ 294,09 bilhões. Em 
novembro de 2020, houve mais 
depósitos do que saques, com sal-
do positivo de R$ 1,479 bilhão.

De janeiro a novembro, foi 
registada retirada líquida de R$ 
43,157 bilhões. Em 2020, a pou-
pança captou R$ 166,31 bilhões 
em recursos, o maior valor anual 
da série histórica, por influência 

dos depósitos do auxílio emergen-
cial e o aumento do interesse pelo 
investimento, em meio à crise ge-
rada pela pandemia de Covid-19.

Em novembro, o investimen-
to rendeu 0,44% em novembro, 
segundo o BC. O rendimento fi-
cou abaixo da prévia da inflação, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 15 

(IPCA-15), que chegou a 1,17%, 
no mês passado.

De acordo com a legislação atu-
al, a remuneração dos depósitos 
de poupança é composta pela Ta-
xa Referencial, que está em zero, 
mais 70% da taxa básica de juros, 
a Selic, mensalizada. Essa regra 
vale enquanto a taxa Selic for igual 
ou inferior a 8,5%. Atualmente, a 

taxa está em 7,75% ao ano.
Com a Selic acima de 8,5% ao 

ano, a poupança rende a TR mais 
0,5% ao mês. De acordo com a 
expectativa do mercado financei-
ro, a Selic deve subir para 9,25% 
ao ano, na reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom) do 
Banco Central, responsável por 
definir a taxa, nesta semana.
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VALE METAIS BÁSICOS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 21.982.604/0001-50 - NIRE nº 33.3.0031504-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de novembro de 2021, às 08:00 
horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Metais Básicos 
S.A. (“VMB” ou “Incorporada”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, nos termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976. 
2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de 
convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, 
tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da VMB, sendo a 
acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador, Sr. Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”) 
representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, 
e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumprem 
orientação de voto nos termos da Decisão da Diretoria Executiva da Vale 
(“DDE”) nº 210, de 03 de novembro de 2021. Verificado, portanto, quorum 
suficiente para a instalação desta assembleia geral e para as deliberações 
constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de Moura e Cunha 
– Presidente. Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis – Secretário. 4. 
Ordem do Dia: Examinar, discutir e, se for o caso, aprovar: (i) o Protocolo 
e Justificação de Incorporação da VMB pela Salobo Metais S.A., sociedade 
por ações de capital fechado constituída de acordo com as leis do Brasil, 
com sede no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 33.931.478/0001-94 e registrada na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE nº 33.3.0016452-9 
(“Salobo” ou “Incorporadora”), datado de 07/11/2021 (“Protocolo e Justificação 
de Incorporação”); (ii) a incorporação da VMB pela Salobo (“Incorporação”); 
(iii) a ausência de direito de retirada e pagamento de reembolso de ações; 
(iv) a prática pela administração da VMB de todos os atos necessários 
para a devida formalização da Incorporação, caso aprovada. 5. Leitura de 
Documentos: As acionistas representantes da totalidade do capital social 
da VMB dispensaram a leitura do Protocolo e Justificação de Incorporação e 
do Laudo de Avaliação, uma vez que esses documentos foram previamente 
disponibilizados às acionistas, encontrando-se arquivados na sede da VMB. 
6. Deliberações: As acionistas representantes da totalidade do capital social 
da VMB aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 6.1. A 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos 
termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/1976. 6.2. Nos termos 
dos Artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/1976, o Protocolo e Justificação de 
Incorporação contendo todos os termos e condições para a incorporação 
da VMB pela Salobo, conforme Anexo I desta ata. 6.3. A Incorporação da 
VMB pela Salobo com a consequente versão da integralidade do patrimônio 
da VMB para a Salobo. Em decorrência, a VMB é extinta e a Salobo a 
sucederá a título universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações, 
de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente. 6.4. 
Consignar a ausência de direito de retirada e pagamento de reembolso de 
ações considerando a aprovação de todos os acionistas da Incorporada. 
6.5. Autorizar os administradores da Incorporada, nos termos do parágrafo 
2º do Artigo 227 da Lei 6.404/1976, a praticarem todos os atos necessários 
à formalização da operação de Incorporação ora aprovada, incluindo, sem 
limitações, à subscrição de aumento de capital da Salobo pelas acionistas da 
VMB, conforme Protocolo e Justificação de Incorporação, e a baixa de todos 
os cadastros da Incorporada perante quaisquer órgãos federais, estaduais ou 
municipais. 6.5.1. Em razão da Incorporação mencionada no item 6.5 acima 
e sem prejuízo da prática de todos os atos necessários para efetivação da 
Incorporação, ficam encerrados os mandatos dos diretores da VMB, Srs. 
Alfredo Pontes de Santana, José Luiz Marques Santana e Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis a partir da presente data. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, 
tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros da 
Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de Janeiro, RJ, 08 de novembro de 
2021. Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Presidente - 
Assinado digitalmente, Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário 
- Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. - p.p. Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis - Assinado digitalmente, Docepar S.A. - João Marcelo de 
Moura e Cunha Diretor-Presidente - Assinado digitalmente, Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente.
ANEXO I - PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA 
VALE METAIS BÁSICOS S.A. PELA SALOBO METAIS S.A. - Pelo presente 
instrumento particular, (1) VALE METAIS BÁSICOS S.A., sociedade por 
ações de capital fechado constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede 
na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 
nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
21.982.604/0001-50, e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE nº 33.3.0031504-7, neste ato representada 
por seus Diretores, Sr. José Luiz Marques Santana, brasileiro, casado, analista 
de sistemas, portador da carteira de identidade nº MG-10.507.321, expedida 
pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 049.582.476-37, com endereço 
comercial no município de Parauapebas, estado do Pará, na Rua Grajaú 
nº 63, Núcleo Urbano de Carajás, CEP 68.515-000, e Sr. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de 
identidade nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 083.336.487-11, com endereço comercial no município do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, sala 701, 
Botafogo, CEP 22.250-145 (“VMB” ou “Incorporada”); e (2) SALOBO METAIS 
S.A., sociedade por ações de capital fechado constituída de acordo com as leis 
do Brasil, com sede no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 
na Praia de Botafogo nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 33.931.478/0001-94 e registrada na JUCERJA sob o NIRE 
nº 33.3.0016452-9, neste ato representada por seus Diretores, Sr. Marcio 
Felipe Milheiro Aigner, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira 
de identidade nº 2040824-2, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 035.853.907-22, com endereço comercial no município do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, sala 701, Botafogo, 
CEP 22.250-145, e Sr. José Luiz Marques Santana, devidamente qualificado 
acima (“Salobo” ou “Incorporadora”); Salobo e VMB doravante denominadas, 
em conjunto, como “Sociedades” ou “Partes” e, individualmente, “Sociedade” 
ou “Parte”, conforme o caso; RESOLVEM firmar o presente Protocolo e 
Justificação de Incorporação (“Protocolo e Justificação de Incorporação”) que 
consubstancia as condições ajustadas pelos administradores das Sociedades 
com relação à incorporação da VMB pela Salobo, na forma e para os fins 
dos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/1976 (“LSA” e “Incorporação”, 
respectivamente) e demais disposições legais aplicáveis, conforme segue: 
1. DA JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. 1.1. A Incorporadora é uma 
sociedade por ações de capital fechado, cujo capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 7.883.355.371,44 (sete bilhões, oitocentos 
e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta 
e um reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 8.330.364.089 (oito 
bilhões, trezentos e trinta milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e oitenta 
e nove) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, assim distribuídas:
Acionista Ações Percentual*

Vale S.A. 8.330.364.088 99,99999999%
Docepar S.A. 1 0,00000001%
Total 8.330.364.089 100%
*Percentual aproximado. 1.2. A Incorporada é uma sociedade por ações de 
capital fechado, cujo capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
2.110.000,00 (dois milhões, cento e dez mil reais), dividido em 2.110.000 (dois 
milhões, cento e dez mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, assim distribuídas:

Acionista Ações Percentual*
Vale S.A. 2.109.999 99,99995261%
Docepar S.A. 1 0,00004739%
Total 2.110.000 100%
*Percentual aproximado. 1.3. O objeto do presente Protocolo e Justificação de 
Incorporação é a proposta de incorporação da VMB pela Salobo, a qual, 
sujeita aos termos e condições descritos neste Protocolo e Justificação de 
Incorporação, resultará na extinção da Incorporada com versão da totalidade 
do seu patrimônio para a Incorporadora, na qualidade de sucessora a título 
universal de todos seus bens, direitos e obrigações, sem qualquer solução de 
continuidade. 1.4. A pretendida Incorporação é da maior conveniência aos 
interesses de ambas as Sociedades, as quais pertencem ao mesmo grupo 
econômico, considerando que tal Incorporação importará na redução de 
custos de gestão em função da simplificação da estrutura societária 
envolvendo tais Sociedades, com maior eficiência administrativa e operacional. 
1.5. As administrações da Salobo e VMB têm analisado alternativas para a 
melhor condução das atividades e políticas gerenciais da VMB, levando-se em 
conta a intenção de se racionalizar recursos financeiros e de gestão. Nesse 
contexto, ficou evidenciado que a manutenção de diversas estruturas 
administrativas levaria a um acréscimo de custos de gestão, ao mesmo tempo 
em que implicaria na perda de sinergias relevantes na condução dos assuntos 
de seus interesses. 1.6. Por tais razões, com o objetivo de reduzir os custos 
operacionais, otimizar a organização administrativa e financeira e fluxo de 
informações, é intenção da Salobo e da VMB a efetivação da Incorporação. 
1.7. A Incorporação possibilitará a absorção, pela Salobo, de todos os 
elementos ativos e passivos integrantes do patrimônio da VMB, com efeitos 
econômicos e fiscais a partir da data da eventual aprovação da Incorporação 
pelos acionistas das Sociedades. Após a conclusão da Incorporação, a VMB 
será extinta para todos os fins de direito, sendo que a Salobo a sucederá, a 
partir da referida data, em todos os seus direitos, bens e obrigações, sem 
solução de continuidade. 1.8. Os saldos das contas credoras e devedoras, 
que atualmente consistem nos ativos e passivos da VMB, uma vez concluída 
a operação de Incorporação, deverão ser refletidos nos livros contábeis da 
Salobo, sendo transferidos para as contas correspondentes, sujeitos aos 
eventuais ajustes necessários. 2. DO OBJETO E DA DATA BASE DA 
OPERAÇÃO. 2.1. A operação tem por objeto a incorporação integral do 
patrimônio líquido da VMB pela Salobo, com a consequente extinção, de pleno 
direito, para todos os fins e efeitos legais, da Incorporada, que será sucedida 
em todos os seus direitos e obrigações pela Incorporadora, nos termos do 
artigo 227 da LSA, motivo pelo qual as Sociedades, por seus representantes 
acima qualificados, firmam o presente documento de acordo e para os fins dos 
artigos 224 e 225 da LSA. 2.2. Para fins da presente incorporação será 
considerada como data base o dia 30 de setembro de 2021 (“Data Base”), 
data do levantamento do acervo líquido formado pelos ativos e passivos da 
VMB, que servirá de base para realização da avaliação do patrimônio líquido 
da Incorporada requerida pela legislação. 3. DA AVALIAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INCORPORADA. 3.1. Em observância às 
exigências legais, notadamente as disposições constantes dos artigos 8º e 
227 da LSA, a Incorporação tem como base a avaliação do acervo líquido da 
Incorporada, a valor contábil, em observância às práticas contábeis geralmente 
aceitas no Brasil, com base no balanço patrimonial da Incorporada levantado 
na Data Base. 3.2. Foi contratada para realizar a avaliação do acervo líquido 
da Incorporada a Macso Legate Auditores Independentes, sociedade 
estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela 
Cintra, 1.200, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63 e 
registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
sob o nº CRC 2SP033482/O-3 e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
sob o nº 12432, com seus atos constitutivos registrados no 9º Oficio de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do 
Estado de São Paulo sob o nº 41.387, em sessão de 06/08/2015 (“Empresa 
Especializada”), que elaborou, na forma dos artigos 8º, 226 e 227 da LSA, o 
laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada, 
datado de 05 de outubro de 2021, com base nos elementos ativos e passivos 
constantes do balanço patrimonial da VMB levantado em 30 de setembro de 
2021 (“Laudo de Avaliação”), que consta do Anexo I a este Protocolo e 
Justificação de Incorporação. A contratação da Empresa Especializada e o 
Laudo de Avaliação serão submetidos à aprovação ou ratificação, conforme o 
caso, dos acionistas da Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa 
Especializada avaliou o acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor 
contábil, consoante do balanço levantado pela Incorporada na Data Base, 
sendo certo que tal balanço patrimonial foi preparado de forma independente 
e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De 
acordo com as informações constantes do Laudo de Avaliação elaborado pela 
Empresa Especializada, o valor contábil do acervo líquido da Incorporada, na 
Data Base, corresponde a R$ 2.809.310,74 (dois milhões, oitocentos e nove 
mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos). 3.5. Para fins de 
referência, o Anexo II a este Protocolo e Justificação de Incorporação contém 
a descrição dos direitos minerários de titularidade da Incorporada que serão 
transferidos à Incorporadora por meio da Incorporação, caso aprovada. 4. 
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO. 4.1. Em decorrência da 
Incorporação, cada ação de emissão da Incorporada será substituída por, 
aproximadamente, 0,69 (sessenta e nove décimos) de ação ordinária de 
emissão da Incorporadora (“Relação de Troca”). A Relação de Troca foi 
estabelecida com base no valor patrimonial das ações. As administrações da 
Incorporada e Incorporadora consideram a operação equitativa não havendo 
relação de troca diferenciada para qualquer dos acionistas das Sociedades, 
nem diluição de qualquer dos acionistas da Incorporada. 4.2. Em sendo 
aprovada a Incorporação, a Incorporada será extinta e as 2.110.000 (dois 
milhões, cento e dez mil) ações ordinárias representativas de seu capital 
social serão canceladas. 4.3. No âmbito da Incorporadora, a Incorporação, 
caso aprovada, resultará em aumento do seu capital social de R$ 
7.883.355.371,44 (sete bilhões, oitocentos e oitenta e três milhões, trezentos 
e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos) para R$ 7.886.164.682,18 (sete bilhões, oitocentos e oitenta e seis 
milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
dezoito centavos), mediante aumento de R$ 2.809.310,74 (dois milhões, 
oitocentos e nove mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos) 
correspondente ao valor contábil do acervo líquido da Incorporada, apurado 
com base no balanço patrimonial da Incorporada levantado na Data Base 
devidamente confirmado pelo Laudo de Avaliação, com a emissão de 
1.449.094 (um milhão, quatrocentas e quarenta e nove mil, noventa e quatro) 

novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão 
entregues às acionistas da Incorporada (as quais são as mesmas da 
Incorporadora), na proporção de suas respectivas participações no capital 
social da Incorporada, conforme a Relação de Troca, de modo que o capital 
social total da Incorporadora após a Incorporação seja dividido em 
8.331.813.183 (oito bilhões, trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e treze 
mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Em razão da fração ideal de ação atribuída à Docepar S.A. como resultado da 
aplicação da Relação de Troca e do aumento de capital acima (i.e. 
aproximadamente sessenta e nove décimos de ação) não representar um 
número inteiro, a Vale S.A., acionista controladora da Incorporadora bem 
como da Incorporada, irá doar, caso aprovada a Incorporação, a fração ideal 
complementar aplicável de ação de sua titularidade de emissão da 
Incorporadora, de forma que a Docepar S.A. receba 1 (uma) ação da 
Incorporadora como resultado da Incorporação. 4.4. Em decorrência do 
aumento de capital mencionado no item 4.3 acima, o caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Salobo será alterado, conforme redação abaixo: Artigo 5º O 
capital social é de R$ 7.886.164.682,18 (sete bilhões, oitocentos e oitenta e 
seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
dezoito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 
8.331.813.183 (oito bilhões, trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e treze 
mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. 4.5. As variações patrimoniais incidentes sobre o acervo líquido da 
Incorporada apuradas entre a Data Base e a data da operação serão 
absorvidas pela Incorporadora e transferidas para os seus livros, pelos 
respectivos valores, não modificando os valores adotados neste Protocolo e 
Justificação de Incorporação para a realização da Incorporação. 4.5.1. Na 
data do evento societário que aprovar a Incorporação, a Incorporada deverá 
levantar balanço com a apuração de resultados do período em curso, segundo 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, para fiel cumprimento da legislação 
brasileira, inclusive para apurar os tributos por ela devidos nessa data e, 
sendo o caso, apurar os valores das variações patrimoniais posteriores à Data 
Base de modo a propiciar a transferência dos elementos ativos e passivos 
para a Incorporadora. 4.6. Com a Incorporação e consequente extinção, de 
pleno direito, da Incorporada, a Incorporadora assumirá, incondicionalmente, 
sem solução de continuidade, todos os bens, direitos e obrigações da VMB, de 
ordem legal ou convencional, sucedendo essa última a título universal. 4.7. 
Considerando que as Sociedades envolvidas estão sob controle comum, e 
que a única acionista minoritária, a Docepar S.A., é 100% (cem por cento) 
controlada pela Vale S.A., não há necessidade de se estabelecer disposições 
para o reembolso de acionistas dissidentes para os fins do disposto nos 
artigos 137, II, e 230 da LSA. 4.8. Ainda como resultado da Incorporação, 
embora as atividades sociais (preponderantes e secundárias) da Incorporada 
e Incorporadora sejam convergentes, a Incorporadora alterará seu objeto 
social para (i) refletir que as atividades ali descritas abrangerão a lavra, o 
beneficiamento, a fundição, o refino, o transporte e a comercialização de 
prata, níquel e seus subprodutos; e (ii) para excluir referência à Portaria Lavra 
nº 1121/1987. 4.9. Diante da aprovação do item 4.8 acima, o caput do Artigo 
3º do Estatuto Social da Salobo será alterado, conforme redação abaixo: 
Artigo 3º A Sociedade terá por objeto o aproveitamento de jazidas minerais no 
território nacional compreendo a lavra, beneficiamento, fundição, refino, 
transporte e comercialização de cobre, ouro, prata, níquel e seus subprodutos 
e, em complementação às suas atividades principais, exercer, no país ou no 
exterior, direta ou indiretamente, as atividades de pesquisa, industrialização, 
compra e venda, importação e exportação, prestação de serviços, exploração 
e comercialização de recursos florestais relacionados à implementação das 
demais atividades da Sociedade. 5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 5.1. A 
aprovação da Incorporação pelas respectivas acionistas da Incorporada e 
Incorporadora far-se-á por meio de Assembleias Gerais Extraordinárias da 
VMB e da Salobo, com a respectiva extinção da Incorporada em virtude da 
conclusão da operação de Incorporação, caso aprovada. Fica estabelecido 
que a Incorporação somente poderá ser considerada efetivada caso seja 
aprovada pelos respectivos acionistas representando o quorum de deliberação 
aplicável. 5.2. Competirá à Salobo, na qualidade de Incorporadora da VMB, o 
cumprimento de todos os atos necessários para implementar a Incorporação, 
incluindo o registro e a publicação dos atos societários relacionados à 
Incorporação, cancelamentos, arquivamentos, registros, comunicações e 
aperfeiçoamento da Incorporação perante as agências públicas e autoridades 
competentes. A administração da Incorporadora também ficará responsável 
por manter os livros fiscais, societários e contábeis da Incorporada, bem como 
toda a documentação contábil elaborada durante a Incorporação, pelo prazo 
exigido na legislação aplicável. 5.3. As administrações da Incorporada e da 
Incorporadora entendem que a operação de Incorporação ora pretendida 
atende aos interesses da Incorporada, da Incorporadora e de seus respectivos 
acionistas, pelo que recomendam a sua implementação. 5.4. Este Protocolo e 
Justificação de Incorporação somente poderá ser alterado por instrumento 
escrito, assinado por todas as Partes, e está sujeito às aprovações societárias 
mencionadas no item 5.1 deste instrumento, conforme aplicável. 5.5. Os 
anexos do presente Protocolo e Justificação de Incorporação são considerados, 
para todos os fins e efeitos, como parte integrante e inseparável do mesmo. 
5.6. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste Protocolo e 
Justificação de Incorporação venha ser considerado inválido, as demais 
cláusulas, disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação 
permanecerão válidos. 5.7. As Partes declaram e reconhecem que este 
Protocolo e Justificação de Incorporação poderá ser assinado por meio 
eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, 
validade e eficácia deste Protocolo e Justificação de Incorporação e seus 
termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em 
formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados 
eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos do art. 10, 
§ 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Este Protocolo 
e Justificação de Incorporação produz efeitos para todas as Partes a partir da 
data nele indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura 
eletrônica em data posterior. 5.8. Este Protocolo e Justificação de Incorporação 
será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. 5.9. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente 
instrumento, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim, justas e pactuadas, as Partes firmam, com as duas 
testemunhas abaixo assinadas, o presente instrumento, para um só fim, 
depois de lido e achado conforme. Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2021. 
Incorporada: VALE METAIS BÁSICOS S.A. - Por: José Luiz Marques 
Santana, Cargo: Diretor - Assinado eletronicamente, Por: Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis, Cargo: Diretor - Assinado eletronicamente. 
Incorporadora: SALOBO METAIS S.A. - Por: Marcio Felipe Milheiro Aigner, 
Cargo: Diretor - Assinado eletronicamente, Por: José Luiz Marques Santana, 
Cargo: Diretor - Assinado eletronicamente. Testemunhas: Adriana Nascimento 
Lemos de Moura - Identidade: 25.614.550-9 – DETRAN/RJ,  CPF/ME: 
142.481.967-94 - Assinado digitalmente, Katia Azeredo Diniz - Identidade: 
1.353.220 – IFP/RJ, CPF/ME: 609.504.127-91 - Assinado digitalmente. 
JUCERJA em 24/11/2021 sob o nº 00004653656. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral. 

Empresas abertas na pandemia  
são 452% mais vulneráveis a fraudes

Com a chegada da 
pandemia e o au-
mento do desem-

prego, muitos brasileiros 
viram no empreendedoris-
mo a oportunidade de con-
seguir uma renda mensal. 
A criação de uma empresa, 
mesmo que de pequeno 
porte, traz desafios impor-
tantes como a segurança 
para evitar ataques ciberné-
ticos. Segundo a ClearSale, 
companhia referência em 
soluções antifraude em di-
versos segmentos, empresas 
criadas durante a pandemia 
possuem 452% a mais de 
chances de sofrerem com 
tentativas de fraudes.

De acordo com o Henri-
que Martins, head de Frau-
de Empresarial da Clear-
Sale, o motivo dessa maior 
vulnerabilidade está asso-
ciado a aceleração da digita-

lização das pessoas físicas e 
jurídicas. “Em comparação 
com empresas maiores, as 
de pequeno porte possuem 
orçamentos e equipes re-
duzidas, o que faz com que 
os fraudadores enxerguem 
uma porta de entrada mais 
fácil para a realização de 
fraudes”, afirma o executi-
vo.

Dentre os golpes aplica-
dos em empresas, o executi-
vo destaca os mais comuns:

Roubo de identida-
de/falsidade ideológica: 
quando uma pessoa física 
pega dados de uma empresa 
terceira para tentar se pas-
sar por ela e tirar algum be-
nefício. Isso ocorre a partir 
do fraudador, com o roubo 
desses dados de lojas que 
estão ativas ou, até mesmo, 
por meio de compras ou re-
ativação de CNPJs antigos 

para realizar fraudes;
Fraude de declaração 

de bens: fraudador decla-
ra ter ou movimentar mais 
bens do que tem de fato. 
Com isso ele pode, por 
exemplo, conseguir uma 
concessão de crédito em 
um banco/fintech ou em-
presas de outros segmentos.

Fraude de corrupção 
de agentes: a empresa po-
de ser idônea, mas comete 
fraude no relacionamento 
B2B ou B2C ao abusar de 
um canal ou possível par-
ceiro dando algo a mais do 
que deveria nessa negocia-
ção (chamada de negocia-
ção indevida).

“É preciso estar atento 
às fraudes porque, muitas 
vezes, a empresa pode estar 
interpretando alguma perda 
financeira como inadim-
plência, por exemplo, sen-

do que parte desse preju-
ízo pode estar associado 
à fraude. Recomendamos 
sempre ter o hábito de ana-
lisar possíveis ações fraudu-
lentas dentro das empresas 
e ter profissionais especia-
lizados para apoiar nesse 
processo”, completa o exe-
cutivo.

A ClearSale é especialista 
em soluções antifraude nos 
mais diversos segmentos, 
como e-commerce, mer-
cado financeiro, vendas di-
retas, telecomunicações e 
seguros, sendo pioneira no 
mapeamento do compor-
tamento do consumidor 
digital. A empresa equilibra 
tecnologia e profissionais 
especializados para entregar 
os melhores indicadores 
aos clientes e movimentar 
o mercado com segurança e 
confiança.

Casa da Moeda não 
será mais privatizada

O presidente Jair 
Bolsonaro edi-
tou, nesta segun-

da-feira, um decreto que 
acolhe recomendação do 
Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimen-
tos para excluir a empre-
sa pública Casa da Moeda 
do Programa Nacional de 
desestatização (PND). De 
acordo com o Ministério 
da Economia, a medida 
provisória que encerrava a 
exclusividade do órgão na 
fabricação de papel moeda, 
moeda metálica, impressão 
de selos e títulos da dívida 
pública perdeu sua eficácia 
sem ser convertida em lei.

“Por este motivo, enten-
deu-se que há restrição em 

se efetivar eventual parceria 
com a iniciativa privada para 
essas atividades, enquanto se 
mantiver tal exclusividade”, 
reforçou o comunicado.

Ainda segundo a pasta, 
a exclusão no PND e a re-
vogação da qualificação no 
âmbito do PPI são decisões 
que devem ser analisadas 
pelo corpo técnico do mi-
nistério e pelo conselho, 
que se manifesta por meio 
de resolução, a ser convali-
dada por decreto do presi-
dente da República.

Segundo a Agência Bra-
sil, em outubro, o governo 
federal já havia anunciado 
que decidiu retirar a Casa da 
Moeda do seu portfólio de 
privatizações.
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Três perguntas: a reunião do Copom desta semana e a Selic
Por Jorge Priori

Semana de reunião do 
Comitê de Política 
Monetária (Copom). 

Na ata da última reunião, 
realizada em outubro, o Co-
pom anteviu um ajuste de 
1,5 ponto percentual para 
esta reunião, enfatizando 
“que os passos futuros da 
política monetária poderão 
ser ajustados para assegu-
rar o cumprimento da meta 
de inflação e dependerão 
da evolução da atividade 
econômica, do balanço de 
riscos e das projeções e ex-
pectativas de inflação para o 
horizonte relevante da polí-
tica monetária”.

Conversamos com Car-
los Pedroso, economista-

-chefe do Banco MUFG 
Brasil, sobre as expectativas 
para esta reunião, se o ris-
co fiscal está sob controle 
e sobre a possibilidade de 
termos aumentos superio-
res a 1,5 ponto percentual 
para as próximas reuniões, 
já em 2022. Com relação 
ao terceiro ponto de nossa 
conversa, o próprio Copom 
registrou em sua ata que 
“avaliou, inclusive, cenários 
com ritmos de ajuste maio-
res do que 1,50 ponto per-
centual”.

Em conformidade com 
o boletim Focus divulgado 
nesta segunda pelo Banco 
Central (BC), as expectati-
vas de inflação, Selic, PIB 
e câmbio para 2021 são de 
10,18%, 9,25%, 4,71% e 

5,56, respectivamente. Pa-
ra 2022, o mercado espera 
5,02%, 11,25%, 0,51% e 
5,55.

Na ata da sua última 
reunião, o Copom ante-
viu um aumento da Taxa 
Selic de 1,5 ponto percen-
tual para esta reunião. 
Qual a expectativa do 
Banco MUFG para esta 
reunião?

Esperamos um aumen-
to de 1,5 ponto percentual, 
passando a Selic para 9,25%. 
Nos últimos dias se discu-
tia muito se o BC deveria 
acelerar o aperto monetário 
devido ao aumento da infla-
ção e a deterioração das ex-
pectativas para 2022. Ocorre 
que o enfraquecimento da 

atividade econômica, em 
combinação com a incer-
teza gerada pela nova cepa 
da Covid-19, fará com que 
o BC adote uma posição de 
cautela e mantenha o ritmo 
do aumento dos juros.

O Copom destacou que 
“as contas públicas têm 
tido desempenho me-
lhor do que o esperado”, 
mas ressaltou que o “es-
morecimento no esforço 
de reformas estruturais 
e alterações de caráter 
permanente no processo 
de ajuste das contas pú-
blicas podem elevar a ta-
xa de juros estrutural da 
economia”. O risco fiscal 
está sob controle?

As alterações propostas 

pelo congresso com a PEC 
dos Precatórios levaram a 
uma flexibilização do aper-
to fiscal, mas nada muito 
severo. Mesmo porque a 
agência de risco Standard & 
Poor’s não alterou a nota de 
risco Brasil, já considerando 
a alteração feita. Contudo, 
o risco ainda está presente, 
pois não sabemos se novas 
mudanças serão feitas. Isso 
é ruim porque o Brasil é um 
dos países emergentes com 
pior situação fiscal. Qual-
quer mudança precisa ser 
muito bem comunicada.

O Copom deixou cla-
ro que analisou “cená-
rios com ritmos de ajuste 
maiores do que 1,50 pon-
to percentual”. Conside-

rando que a situação se 
deteriorou rapidamen-
te no segundo semestre 
deste ano, como o banco 
enxerga a possibilidade 
de aumentos maiores que 
1,50 ponto percentual pa-
ra as próximas reuniões?

Nesta reunião, não, pelo 
que já dissemos anterior-
mente. Para as próximas, 
vai depender da evolução 
das projeções de inflação, 
o impacto da variante Ômi-
cron na economia e o ritmo 
da atividade econômica. 
A nossa percepção é que 
haverá uma acomodação 
dessas variáveis, pois espe-
ramos que na reunião de fe-
vereiro o BC possa reduzir 
o ritmo de aperto monetá-
rio para 1 ponto percentual.

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

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
A Companhia em observância ao artigo 12 de seu Estatuto Social e na 
forma do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/76, convoca seus acionistas, 
para a Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 10/12/2021, 
às 14 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema/RJ, 
em primeira convocação, para deliberar sobre as seguintes alterações de 
seu Estatuto Social: (i) Aprovar a alteração do artigo 1º para modificar a 
denominação social da empresa para Reit Securitizadora S.A.; e (ii) Aprovar 
a alteração do artigo 2º para a modificar o endereço da sede da empresa, para 
a Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema - RJ, CEP 22.410-
000. As deliberações constante na Ordem do Dia, para serem aprovadas, 
deverão 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 companhia. Rio de Janeiro, 03/12/2021. 
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇAÕ DE LICENÇA
ERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRA – 30.240.444/
0001-65, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS,
através do processo n° 14/001.617/2006, a renovação de Licença
Ambiental Municipal para projeto de grupamento comercial, situado na
Avenida das Américas, 2.480 – Barra da Tijuca, RJ.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 29 de outubro de 2021

(Sumário dos Fatos, Art. 130 §1º da Lei nº 6404/76)
1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de outubro de 2021, às 09:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Leoni Ramos, nº 1, 
parte, Niterói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação 
de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, em decorrência de estar presente a acionista representando 
a totalidade do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de 
Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Carolina Farinas Pinheiro; Secretária: 
Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: (i) Aumento do capital 
social da Companhia, com a consequente modificação do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; e (ii) Aprovação do novo Código de Ética 
da Enel no Brasil. 6. Deliberações: 6.1. Quanto ao item único da Ordem 
do Dia, aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de 
R$ 50.000.000,12 (cinquenta milhões de reais e doze centavos), passando 
dos atuais R$ 252.725.892,10 (duzentos e cinquenta e dois milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e dez 
centavos) para R$ 302.725.892,22 (trezentos e dois milhões, setecentos e 
vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), 
mediante a emissão de 357.142.858 (trezentas e cinquenta e sete milhões, 
cento e quarenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e oito) novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
0,14 (quatorze centavos) cada, fixado com base no art. 170, § 1º da Lei nº 
6.404/76, neste ato, totalmente subscrito pela única acionista, Enel Brasil 
S.A., sendo R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) integralizados neste 
ato, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital (AFAC) e o restante a ser integralizado até dezembro de 2021, em 
moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição, anexo à 
presente ata (Anexo I).  6.1.1 Em razão da deliberação acima, foi aprovada 
a modificação da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passará a vigorar da seguinte forma: “ARTIGO 5º - O capital social é de 
R$ 302.725.892,22 (trezentos e dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, 
oitocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), totalmente subscrito 
e parcialmente integralizado, dividido em 2.153.845.940 (dois bilhões, cento 
e cinquenta e três milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil, novecentas 
e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas com 
direito de voto.” 6.2. No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, após a 
apresentação da Diretoria de Sustentabilidade da Companhia, foi aprovado 
o novo Código de Ética da Enel no Brasil. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada 
pela Presidente da Assembleia, Carolina Farinas Pinheiro, pela Secretária 
da Assembleia, Maria Eduarda Fischer Alcure, e pela acionista presente, 
Enel Brasil S.A., representada por seu Diretor Administrativo, Financeiro 
e de Planejamento e Controle, Raffaele Enrico Grandi. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Niterói, 29 de outubro de 2021. Carolina 
Farinas Pinheiro - Presidente da Assembleia; Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária da Reunião. ANEXO I: BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: 
Parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Enel 
X Brasil S.A., realizada em 29 de outubro de 2021. Emissora: ENEL X 
BRASIL S.A., sociedade por ações constituída sob as leis do Brasil, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.317.250/0001-61, registrada na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 3530057793-1, com sede 
na Av. das Nações Unidas, 14401, 23° andar, conjunto 231, Torre B1, 
Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
04794-000. Data de Emissão: 29 de outubro de 2021. Preço de emissão: 
R$ 0,14 por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76. 
Número total de ações emitidas: 357.142.858 (trezentas e cinquenta 
e sete milhões, cento e quarenta e duas mil, oitocentas e cinquenta e 
oito) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Subscritora: 
ENEL BRASIL S.A., sociedade por ações constituída sob as leis do 
Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.523.555/0001-67, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 
3530057793-1, com sede na Av. das Nações Unidas, 14401, 23° andar, 
conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04794-000. Número de ações subscritas: 
357.142.858 (trezentas e cinquenta e sete milhões, cento e quarenta e 
duas mil, oitocentas e cinquenta e oito) de ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal. Valor total subscrito: R$ 50.000.000,12 (cinquenta 
milhões de reais e doze centavos). Condições da integralização: R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) integralizados neste ato, mediante 
a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), 
e R$ 40.000.000,12 (quarenta milhões de reais e doze centavos) a serem 
integralizados até dezembro de 2021. Niterói, 29 de outubro de 2021. 
ENEL BRASIL S.A. Raffaele Enrico Grandi - Diretor Administrativo, 
Financeiro e de Planejamento e Controle. JUCERJA em 12/11/2021 
sob o nº 4637296. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ENEL X BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.317.250/0001-61

NIRE 33.3.0027950-4

BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 04.660.182/0001-88 - NIRE: 33.3.0026905-3
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 26 DE OUTUBRO DE 2021. 
1. Data, Hora e Local: No dia 26 de outubro de 2021, às 10:00 horas, foram 
realizadas as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Baovale 
Mineração S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos dos artigos 
121, parágrafo 2º, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76, regulamentados 
pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, na 
forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo 5º do 
artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença, por 
conferência eletrônica, das acionistas representando a totalidade das ações 
emitidas pela Companhia, conforme registros e assinaturas lançadas no 
Livro de Presença de Acionistas, tais sejam: (i) Vale S.A. (“Vale”), 
representada por sua procuradora, Sra. Roberta Gomes de Oliveira, que 
cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, 
Srs. Luciano Siani Pires e Marcello Magistrini Spinelli, conforme Decisão de 
Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 227 de 17/09/2021; e (ii) 
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (“Baoshan”), representada por seu 
procurador, Sr. Zhao Yonghong. Verificado, portanto, quorum suficiente 
para instalação das assembleias gerais e para as deliberações constantes 
da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente, Sr. Carlos Roberto 
Silva Mamede, para prestar os esclarecimentos que se fizessem 
necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 
6.404/76, tendo sido dispensada a presença do representante da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na forma do artigo 134, 
parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Carlos Roberto Silva Mamede 
- Presidente; e Sra. Roberta Gomes de Oliveira - Secretária. 4. Ordem do 
Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) Em Assembleia 
Geral Extraordinária: do orçamento de investimentos da Companhia para 
2021 e 2022; e (ii) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) da proposta da 
Diretoria para a destinação do resultado apurado pela Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da fixação da 
remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2021. 5. Leitura de Documentos: Foi dispensada, por 
unanimidade, a leitura: (i) do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras (BRGAAP) da Companhia, acompanhadas do 
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) da proposta da Diretoria para 
a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, vez que tais documentos foram 
previamente disponibilizados às acionistas, encontrando-se arquivados na 
sede social da Companhia, tendo sido, inclusive, os documentos referidos 
no item (i) acima publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 
no Monitor Mercantil, ambos de 30 de março de 2021, às páginas, 
respectivamente, 9/10 e 12. 6. Deliberações: Instalada as assembleias na 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e 
aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias pela acionista Vale, 
detentora da totalidade das ações ordinárias, com direito a voto, emitidas 
pela Companhia, sem quaisquer objeções ou ressalvas: 6.1. A lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, nos termos artigo 130, parágrafo 1º, 
da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias 
quantas forem necessárias para adimplir com as disposições legais 
aplicáveis. 6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. O orçamento 
de investimentos da Companhia para o exercício de 2021/2022, no montante 
de R$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais); e 6.3. Em 
Assembleia Geral Ordinária: 6.3.1 O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.3.2. A proposta 
da Diretoria para a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 
44.624.377,90 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, 
trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos), a ser distribuído da 
seguinte forma, nos termos do art. 21 do Estatuto Social da Companhia: a) 
Reserva Legal: o montante de R$ 2.231.218,90 (dois milhões, duzentos e 
trinta e um mil, duzentos e dezoito reais e noventa centavos) a ser alocado 
na Reserva Legal, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/1976, cujo saldo passará a ser de R$ 23.032.575,76 (vinte e três 
milhões, trinta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis 
centavos); b) Dividendos Fixos da Acionista Preferencial: o montante de 
R$ 21.196.579,50 (vinte e um milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos 
e setenta e nove reais e cinquenta centavos) a ser distribuído à acionista 
Baoshan a título de dividendos fixos das ações preferenciais, correspondente 
a 50% (cinquenta por cento) do saldo remanescente do lucro líquido 
apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020 após a dedução dos valores destinados à Reserva Legal, conforme 
descrito no item (a) acima, a ser pago no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contado a partir desta data, nos termos do arts. 5º, parágrafo 2º, e 22 do 
Estatuto Social da Companhia; c) Dividendos Obrigatórios: o montante 
de R$ 5.299.144,88 (cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e 
quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) a ser distribuído à Vale a 
título de dividendos obrigatórios, correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do saldo remanescente do lucro líquido apurado pela Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 após a dedução dos 
valores destinados à Reserva Legal e dos dividendos fixos do acionista 
preferencial, conforme descrito nos itens (a) e (b) acima, a ser pago no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir desta data, nos termos 
do art. 22 do Estatuto Social da Companhia; e d) Reserva de Investimentos: 
o montante de R$ 15.897.434,63 (quinze milhões, oitocentos e noventa e 
sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) a 
ser retido na Reserva de Investimentos, nos termos do art. 196 da Lei nº 
6.404/1976, conforme orçamento de investimentos da Companhia para 
2021 e 2022 aprovado no item 6.2.1 acima, cujo saldo passará a ser de R$ 
40.523.590,10 (quarenta milhões, quinhentos e vinte e três mil, quinhentos 
e noventa reais e dez centavos), para suportar parte dos investimentos 
estimados para o período 2021/2022 e englobados no referido orçamento; 
e 6.3.3. A fixação da remuneração global e anual dos administradores da 
Companhia para o exercício social de 2021, no montante de R$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais), a ser distribuída igualmente entre os 
Diretores da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente da Mesa declarou que as assembleias atenderam a todos os 
requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, 
de 10 de junho de 2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta foi lida, 
achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 26 
de outubro de 2021. Assinaturas: Mesa: Carlos Roberto Silva Mamede - 
Presidente - Assinada digitalmente; Roberta Gomes de Oliveira - 
Secretária - Assinada digitalmente. Acionistas: Vale S.A. - p.p. Roberta 
Gomes de Oliveira - Assinada digitalmente; Baoshan Iron & Steel Co., Ltd 
- p.p. Zhao Yonghong - Assinada digitalmente. Jucerja em 26/11/2021 sob 
o nº 4656008. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – APACEF

CNPJ 27.150.796/0001-15
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas da Caixa 
Econômica Federal/RJ - APACEF, CNPJ 27.150.796/0001-15, com sede na 
Av. Almirante Barroso, 6 – 4º andar – Gr. 403/411- Centro – Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 20031-000, no uso das atribuições que lhe confere seu Estatuto 
Social, Art. 20, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII convoca os associados quites 
com as obrigações sociais, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021,  de forma 
presencial e também virtual, pela plataforma ZOOM, em razão da pandemia, 
que será aberta em 1ª convocação às 11h00, e em 2ª convocação, às 
11h30, com qualquer número de associados presentes, com a seguinte 
ordem do dia: 1 - CENÁRIO ATUAL DA APACEF; Preenchimento do Quadro 
do Conselho Fiscal com associados que tenham formação na área contábil, 
conforme estabelece  nosso estatuto. Apresentação dos  Diretores atuais, 
Situação da Diretoria Financeira (preenchimento efetivo do cargo) 2 - NOVAS 
DIRETRIZES DE ATUAÇÃO; Ações conjuntas com outras entidades; 
Busca da maior participação/protagonismo dos economiários na condução 
do SAÚDE-CAIXA e  da FUNCEF; Foco permanente na recuperação 
de perdas, com a instituição de    Grupos de Trabalho específicos, 3 - 
MEDIDAS A SEREM ADOTADAS A CURTO PRAZO; Recadastramento 
dos participantes do Quadro Social, Alteração do layout das instalações da 
APACEF, criando um Espaço exclusivo para os associados com Instalação 
de CAIXA DE SUGESTÕES, visando interagir mais diretamente com os 
associados. Intensificar as ações permanentes da área de assistência social 
no acompanhamento de associados, nas suas doenças ou na recuperação 
da saúde física ou mental, com a manutenção efetiva de um  calendário 
anual de eventos.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021
Vera Lúcia Faria de Moraes - Presidente da APACEF

 SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS ESTABELECI-
MENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -

SEMERJ - CNPJ: 42.586.511/0001-87 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
Considerando a pandemia do Coronavírus, mantendo-se o Estado do
Rio de Janeiro em situação de emergência conforme Decreto Estadual
nº 47027 publicado no dia 13/04/2020 no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, que reedita normas anteriores no que se refere a adoção
de medidas para o enfrentamento da propagação da COVID-19, tais
como a suspensão de eventos e atividades com a presença de públi-
co; Considerando o direito das Instituições associadas poderem deci-
dir e votar, bem como a aprovação através da AGE de 30/03/2020 do
formato de Convocação/Edital e realização de Assembleias por meio
virtual; Resolve: A Diretoria Colegiada do SEMERJ convoca os Srs.
Mantenedores associados em condição de voto,
para a Assembleia Geral Ordinária a ser real izada 
por meio virtual no dia 13 de dezembro de 2021, 
através da plataforma Zoom, através do link: https://us02web.zoom.us/
j/89045391404?pwd=Y1gwd3lTODVCT2NSUHlneXdHemVXUT09
Para deliberar sobre:  - Apreciação e votação da proposta or-
çamentária do Sindicato para o ano de 2021. A Assembleia virtual
será realizada em primeira chamada às 10h45min e às 11h00 em se-
gunda e última chamada, com qualquer número de participantes.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2021. 
Rui Otávio Bernardes de Andrade

Presidente

STARCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE

FUTEBOL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 34.748.885/0001-23

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA O
PRESIDENTE DA STARCOOP- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE FUTEBOL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE
CONFORMIDADE COM A DIRETORIA CONVOCA OS COOPERADOS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A REALIZAR-SE NO DIA 13DE DEZEMBRO
DE 2021, RUA DA QUITANDA 56, - CENTRO/RJ AS 08:00h EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE 2/3(DOIS TERÇOS)DO NUMEROS DE
ASSOCIADOS AS 09:00h EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA
DA METADE MAIS UM DOS ASSOCIADOS E AS 10:00H EM TERCEIRA E
ULTIMA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA MINIMA DE 08 (OITO)
ASSOCIADOS PARA DELIBERAR SOBRE AS SEGUINTE ORDEN DO DIA
:1)PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2020 DEMONSTRATIVO DE
SOBRAS E PERDAS E PARECER DO CONSELHO FISCAL: 2)ELEIÇÃO DO
CONSELHO FISCAL:3)PLANO DE ATIVIDADES PARA EXERCICIO DE
2022:4)ASSUNTOS GERAIS. RIO DE JANEIRO 02 DE DEZEMBRO DE 2021.

ILDECIR RANGEL SIAS-DIRETOR PRESIDENTE.

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
 JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta por ROBERTO GOMES RUIVO em face de JACILDA
GOMES PRATA - Processo nº. 0023182-09.2016.8.19.0209,
passado na forma abaixo: O DR ARTHUR EDUARDO
MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de Direito Titular da Vara acima,
FAZ  SABER por este edital aos interessados, de que nos dias
14/12/2021 e 16/12/2021 a  partir das 12:40 horas, com término
às 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
APARTAMENTO 301 DO PRÉDIO SITUADO  À RUA MÁRIO
FAUSTINO, 625 - RECREIO DOS BANDEIRANTES, AVALIAÇÃO:
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). O edital na
integra está afixado no  Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do  Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – CNPJ 33.342.023/
0001-33, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n° 14/
200.148/2009, a renovação da Licença LMI nº 2138/2021 com validade de 24/
11/2027 para construção de centro comercial composto de shopping-center
e duas torres comerciais, situado na Avenida n-s PAA 10292/PAL 38883, 135
– Barra da Tijuca em substituição a licença LMI nº 1742/2016.

COMPART S/A COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ nº 30.262.695/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem no dia 17/12/2021, 
às 11:00 horas, na sede social, na Av. Rio Branco, nº 26 - 16º andar, Rio de Janeiro, 
RJ, em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: a) Eleição da diretoria e fixação da respectiva remuneração; b) Assuntos de 
interesse geral. Rio de Janeiro, 06/12/2021. A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo
IX, Artigo 33, Letra (E), convoca seus 120 (cento e vinte) cooperativados,
no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia Geral
Extraordinária, dia 18 de dezembro de 2021, que se realizará em sua
Sede Social, sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00
horas em 1º convocação, com a presença mínima de 2/3 dos
cooperativados, ou às 8:00 horas em 2º convocação com presença
mínima de metade e mais um dos cooperativados, ou às 9:00 horas em 3°
e última convocação com a presença mínima de 10 cooperativados, em
condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 –
Autorização para abertura de novo CNPJ; 2 – Votação para encerramento
ou não do fundo FAC; Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2021.

Marcelo de Carvalho Reis
Presidente
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Petrobras poderá se tornar uma empresa suja
Plano estratégico não prevê investimento na transição energética 

A Petrobras anun-
ciou no último dia 
24 de novembro 

seu plano estratégico 2022-
2026, com investimentos 
previstos de US$ 68 bi-
lhões nos próximos 5 anos. 
O valor é 24% superior ao 
mesmo período do plano 
anterior, que tinha um or-
çamento de US$ 55 bilhões. 
Porém, é infinitamente me-
nor que o montante inves-
tido entre 2010-2014 que 
chegava a US$ 230 bilhões. 
“Sinaliza o encolhimento 
que passará a empresa nos 
próximos anos”, prevê o 
coordenador-geral da Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar. 

No segmento E&P (ex-
ploração em produção de 
petróleo e gás natural), serão 
investidos US$ 57 bilhões 
em 2022 a 2026, sendo que 
67% desse valor para o pré-
-sal. Em entrevista à reporta-
gem do Monitor Mercantil, 
Bacelar destacou os pontos 
importantes que ficaram de 
fora do novo plano de negó-
cio e gestão da estatal.

O aumento de 24% no 
orçamento da Petrobras 
em relação ao plano an-
terior é suficiente para 
mudanças importantes 
na companhia?

- Em nossa avaliação 
houve aumento dos inves-
timentos sobre o plano de 

negócio e gestão anterior, 
mas é um montante infe-
rior ao volume investido, 
por exemplo, de 2010-2014, 
de quase US$ 230 bilhões. 
Sinaliza o encolhimento 
da empresa nos próximos 
anos. Nos planos anteriores 
o investimento não ficava 
restrito ao pré-sal. Era dire-
cionado também aos cam-
pos produtores e ao refino.

O que você destacaria 
de muito importante que 
não foi contemplado no 
novo plano?

- Os planos anteriores vis-
lumbravam uma Petrobras 
mais integrada, que investia 
na exploração e produção de 
petróleo e gás natural, no re-
fino e na transição energética. 
Eram feitos investimentos 
não só em biocombustíveis, 
mas também em energias re-
nováveis como eólica, solar 
e em pesquisa e desenvol-
vimento de novas fontes de 
energia limpa ou renovável. 
Isso se perdeu nesse plano. 
Mostra uma Petrobras mais 
apequenada. Focada na ex-
ploração e produção no pré-
-sal e com a metade de sua 
capacidade de refino. 

Que impacto terá essa 
redução de investimento na 
transição energética?

- Será vista como uma 
empresa suja, porque está 
cortando investimento na 
contramão do que as gran-

des empresas do setor fazem 
hoje. Lembro-me de uma 
apresentação de um CEO 
da Total que citou que o seu 
plano de negócio e gestão 
reservava 10% para o pro-
cesso de transição energéti-
ca. A Petrobras investe me-
nos de1% nessa área. É uma 
vergonha. Acabam conde-
nando o futuro da empresa. 
É um atraso de décadas.

Como avalia o volume 
de dividendos que a Pe-
trobras promete entregar 
aos acionistas?

- Eles focam em um re-
torno de curto prazo para 
os acionistas e não obser-
vam que os acionistas na 
Europa focam em empresas 
que estão fazendo transição 
energética. As grandes com-
panhias estão observando 
isso. A Petrobras prevê dis-
tribuir entre US$ 60 bilhões 
e US$ 70 bilhões em divi-
dendos entre 2022 e 2026. 
Deste total, de R$ 20 bi-
lhões a R$ 25 bilhões serão 
destinados à União, princi-
pal acionista da empresa.  O 
novo plano diz que serão 
distribuídos no mínimo 
US$ 4 bilhões anualmente 
caso o Brent esteja acima de 
40 dólares o barril. Já quan-
do a companhia tiver uma 
dívida bruta menor que sua 
meta (como é o caso no 
momento), serão distribuí-
dos 60% da diferença entre 

o fluxo de caixa operacional 
e os investimentos. A Petro-
bras ainda comunicou que 
dividendos extraordinários 
poderão ser distribuídos 
independente de seu endi-
vidamento, desde que não 
comprometa sua sustenta-
bilidade financeira.

No refino, a Petrobras 
disse que investirá US$ 
6,1 bilhões nos próximos 
5 anos. Do total, US$ 1,5 
bilhão serão gastos na 
integração entre a Reduc 
(Refinaria Duque de Ca-
xias) e o GasLub Itabo-
raí, na região metropo-
litana do Rio de Janeiro. 
Como a FUP analisa essa 
estratégia?

- Essa gestão não faz 
questão de investir em refi-
no. Está se retirando do re-
fino para investir apenas no 
pré-sal. Isso faz com que o 
país fique mais dependente 
da importação de derivados 
de petróleo. Não faz o me-
nor sentido. Das oito refi-
narias da Petrobras coloca-
das na lista de privatização, 
três (Rlam, Reman e SIX) já 
foram vendidas. 

A Petrobras diz que 
a venda de ativos é para 
reduzir sua dívida. Como 
a FUP avalia esses desin-
vestimentos?

- Não havia necessidade 
de vender esse monte de 
ativos somente no governo 

Bolsonaro. O faturamento 
do pré-sal fez o endivida-
mento despencar abaixo de 
US$ 60 bilhões. Não há ne-
cessidade de a empresa con-
tinuar vendendo ativos nes-
se novo plano de negócio e 
gestão. Em dois anos desse 
governo foram US$ 26 bi-
lhões de ativos privatizados. 

Qual a expectativa da 
FUP sobre o leilão da 
cessão onerosa marcado 
para 17 de dezembro?

- Como sempre tentamos 
fazer com que os leilões não 
tenham o êxito que o gover-
no quer. Tentamos ingres-
sar com ações para barrar 
os leilões por diversos moti-
vos. E neste caso específico 
da cessão onerosa nos pre-
ocupa ainda mais porque 
são os campos mais produ-
tivos que nós temos (antigo 

campo de Lula que hoje se 
chama Tupi, e do campo de 
Búzios maiores produtores 
da Petrobras hoje). Depois 
de tudo pronto entrega para 
petrolíferas internacionais. 
Não faz o menor sentido.

Que outros pontos im-
portantes não foram cita-
dos no plano apresentado?

- Os temas PPI (Preço 
de Paridade e Importação) 
e trabalhadores não foram 
citados. Se nós temos ho-
je essa escalada de preços 
dos derivados de petróleo 
– principalmente gasolina 
e gás de cozinha, esse últi-
mo com mais de 200% de 
reajuste –mostra que essa 
gestão não está preocupada 
com a população. 

De Regina Teixeira – Especial para o 
Monitor Mercantil

Deyvid Bacelar:  ‘Acabam condenando  
o futuro da empresa’

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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Lendas das small caps – market timing, recuperação e liquidez
Por Jorge Priori.

O Monitor Mer-
cantil publica a 
segunda parte 

do trabalho, iniciado no dia 
18 de novembro, feito pela 
Trígono Capital sobre as 
sete lendas das small caps. 
Frederico Mesnik, CEO e 
sócio cofundador da Trígo-
no Capital, gestora especia-
lizada em investimentos em 
small e micro caps, analisa 
as lendas de que as ações de 
small caps são válidas ape-
nas para market timing; que 
as large caps se recuperam 
mais rapidamente em uma 
grande crise; e que as small 
caps não têm liquidez.

É importante ressaltar 
que não existe uma defi-
nição de qual seria o valor 
de mercado que determi-
na qual companhia é uma 
small cap. Isso fica a crité-
rio de cada gestor. Assim, 
em conformidade com 
os critérios adotados pela 
Trígono Capital, que possui 
R$ 2 bilhões sob gestão e 
90 mil cotistas, small cap é 
uma companhia com valor 
de mercado de até R$ 10 
bilhões, e micro cap, uma 
companhia com valor de 
até R$ 3 bilhões.

A Trígono lançou recen-
temente o fundo Trígono 
Horizont Micro Cap FIA, 

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

A primeira parte do arti-
go, que trata das lendas de 
que small caps têm maior 
risco, menor consistência, 
são economicamente frá-
geis e não tem governança, 
pode ser acessada aqui.

Melhor fazer  
market timing

Muitos atores do merca-
do financeiro acreditam que 
as ações de small caps são 
válidas apenas para market 
timing – prática de tentar 
comprar ativos na baixa e 
vender na alta. No entanto, 
não há por que esperar o 
melhor momento para en-
trar, vender e ficar operan-
do. Bolsa é um investimen-
to de longo prazo, sendo 
assim essa prática não faz 
sentido, inclusive para as 
small caps.

A crença equivocada se 
baseia em muitos investi-
dores que não conseguem 
lidar com os altos e baixos 
do mercado ou não com-
preendem o raciocínio de 

longo prazo dos investi-
mentos na bolsa – e nas 
small caps. Grande parte do 
crescimento está concentra-
do em poucos meses, o que 
reforça a tese do horizonte 
de longo prazo, com o in-
tuito de não perder em mo-
vimentos específicos. Por 
exemplo, caso um investi-
dor tenha ficado fora dos 
13 pregões mais rentáveis 
de um total de 3.322 pre-
gões, ele teria uma queda de 
3% de retorno no acumula-
do do SMLL, consideran-
do o período analisado de 
agosto de 2008 a setembro 
de 2021.

Todos sabem que o mer-
cado se comporta como 
rebanho, o famoso efeito 
manada, vendendo quando 
estão assustados e com-
prando quando estão con-
fiantes, situação ou com-
portamento que nada tem 
a ver com os fundamentos 
das empresas, mas meras 
expectativas, e que na maior 
parte das vezes não se con-
firmam. Tal comportamen-
to gera custos de transação 
desnecessários e ineficiên-
cia na gestão dos portfólios.

Large caps recuperam 
mais rapidamente

Além do menor risco, as 
pequenas possuem uma alta 
capacidade de recuperação 

em períodos de crises. Se-
gundo o levantamento da 
Trígono Capital, em três 
das quatro últimas grandes 
crises, as small caps se re-
cuperaram com o dobro ou 
até quatro vezes mais velo-
cidade que o IBOV.

Na crise da bolha imobili-
ária dos Estados Unidos, ou 
subprime, desencadeada em 
2008, o Ibovespa caiu 59% 
e precisou de 618 pregões 
para se recuperar. Enquan-
to o índice SMLL caiu 63% 
e levou apenas 381 pregões 
para retomar ao seu pata-
mar original. A exceção foi 
na crise do coronavírus em 
2020, em que o tempo de 
retomada das pequenas foi 
mais longo, porém, seguido 
por uma safra de balanços 
positivos a partir de agosto. 
Prova disso, é que todos os 
fundos da gestora encerra-
ram o ano com resultados 
positivos. Ou seja, mais 
uma lenda jogada por ter-
ra, pois além de cair menos 
nas crises, as small caps se 
recuperam com mais força 
e rapidez.

Small caps não  
têm liquidez

Mesmo com excelente 
performance, as small caps 
costumam ser preteridas em 
comparação às blue chips, 
como Vale e Petrobras, e os 

grandes bancos. Entretanto, 
esse cenário está mudando. 
A liquidez dessas compa-
nhias vem aumentando e 
nunca esteve tão elevada. 
Vários índices e pesquisas 
de mercado atestam o ex-
celente desempenho dessas 
empresas que apresentam 
rentabilidade fora da cur-
va mesmo em períodos de 
turbulência atual. Elas atra-
em a cada dia mais olhares 
de investidores e atores do 
mercado financeiro, nota-
damente consultorias inde-
pendentes, que atuam em 
nichos desprezados por 
corretoras, que estão inte-
ressadas nas empresas de 
maior liquidez justamente 
pelo ganho de corretagem e 
oportunidades de negócios 
com o conglomerado finan-
ceiro aos quais pertencem, 
mas não necessariamente 
no melhor interesse dos 
clientes e investidores. As 
corretoras estimulam o giro 
das carteiras, em óbvio be-
nefício próprio, e para tan-
to, privilegiam as análises e 
recomendações das empre-
sas com maior liquidez.

É verdade que o volume 
de compras e vendas de 
ações das small caps não 
se compara ao de papéis 
de alguns dos nomes mais 
conhecidos da Bolsa; con-
tudo isso está longe de sig-
nificar que não haja liquidez 

no mercado. O mercado é 
muito mais líquido hoje do 
que era há 10 anos, e exis-
te um mercado amplo para 
explorar. Por exemplo, das 
85 empresas contidas atu-
almente no índice TRIG, a 
liquidez diária média foi de 
R$ 20 milhões nos últimos 
12 meses. O número repre-
senta um free float de R$ 
107 bilhões.

*Alguns dos principais 
filtros na seleção dos ati-
vos que compõe o ETF 
TRIG11 são: 1) empresas 
que possuem liquidez men-
sal superior a R$ 50 milhões 
e free float maior do que 
20%; 2) que não estejam 
passando por processos de 
recuperação judicial e 3) 
que não possuam patrimô-
nio líquido negativo. Atual-
mente, a carteira abrange 16 
setores do mercado. Dentre 
elas, estão empresas ligadas 
mais diretamente ao setor 
produtivo e negócios, co-
mo a Kepler Weber, Mar-
copolo, Randon, Brasilagro 
e Vulcabras, até marcas de 
consumo mais conhecidas 
pelo público, caso da Camil, 
Marisa, C&A, CVC, Bur-
ger King e Track & Field, 
além de novatas oriundas 
de IPOS recentes como Es-
paçolaser, Ambipar, 3Ten-
tos, BR Partners, Clearsale e 
Eletromidia.
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LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
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SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
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SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 08 
DE NOVEMBRO DE 2021. 1. Data, Hora e Local: No dia 08 de novembro de 
2021, às 14:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da 
Salobo Metais S.A. (“Salobo” ou “Incorporadora”) de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, nos termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 
6.404/1976. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 
6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Salobo, 
sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador, Sr. 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, e sua controlada Docepar S.A. 
(“Docepar”) representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de 
Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, 
que cumprem orientação de voto nos termos da Decisão da Diretoria Executiva 
da Vale (“DDE”) nº 210, de 03 de novembro de 2021. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para as 
deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de 
Moura e Cunha, Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, 
Secretário. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e, se for o caso,aprovar: (i) o 
Protocolo e Justificação de Incorporação da Vale Metais Básicos S.A., 
sociedade por ações de capital fechado constituída de acordo com as leis do 
Brasil, com sede na  cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na 
Praia de Botafogo nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 21.982.604/0001-50 e registrada na Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE nº 33.3.0031504-7 (“VMB” 
ou “Incorporada”), pela Salobo, datado de 07/11/2021 (“Protocolo e Justificação 
de Incorporação”); (ii) a ratificação da nomeação da Macso Legate Auditores 
Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, estado de 
São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 1.200, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 23.037.018/0001-63 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo sob o nº CRC 2SP033482/O-3 e na Comissão de 
Valores Mobiliários sob o nº 12432, com seus atos constitutivos registrados no 
9º Oficio de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Capital do Estado de São Paulo sob o nº 41.387, em 06/08/2015 (“Macso 
Legate”), como empresa especializada contratada para proceder à avaliação 
do patrimônio líquido da VMB; (iii) o laudo de avaliação elaborado a valor 
contábil pela Macso Legate em 05/10/2021 com base nos elementos ativos e 
passivos da VMB (“Laudo de Avaliação”); (iv) a incorporação da VMB pela 
Salobo (“Incorporação”); (v) em decorrência da Incorporação, a relação de 
troca de 1 (uma) ação de emissão da Incorporada por, aproximadamente, 0,69 
(sessenta e nove décimos) de ação de emissão da Incorporadora, nos termos 
do Protocolo e Justificação de Incorporação (“Relação de Troca”); (vi) em 
razão da Incorporação, o aumento do capital social da Salobo no valor de R$ 
2.809.310,74 (dois milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e dez reais e 
setenta e quatro centavos) correspondente ao valor contábil do acervo líquido 
da Incorporada, com a emissão de 1.449.094 (um milhão, quatrocentas e 
quarenta e nove mil, noventa e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, as quais serão entregues às acionistas da Incorporada (as 
quais são as mesmas da Incorporadora), na proporção de suas respectivas 
participações no capital social da Incorporada, conforme a Relação de Troca, 
com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do seu Estatuto Social; 
(vii) a doação, pela Vale, acionista controladora da Incorporadora e da 
Incorporada,  de fração ideal complementar aplicável de ação de sua 
titularidade de emissão da Incorporadora, de forma que a Docepar S.A. receba 
1 (uma) ação da Incorporadora como resultado da Incorporação; (viii) como 
resultado da Incorporação, a alteração do objeto social da Salobo com a 
decorrente alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social; (ix) a ausência 
de direito de retirada e pagamento de reembolso de ações; (x) a prática pela 
administração da Salobo de todos os atos necessários para a devida 
formalização da Incorporação, caso aprovada. 5. Leitura de Documentos: As 
acionistas representantes da totalidade do capital social da Salobo 
dispensaram a leitura do Protocolo e Justificação de Incorporação e do Laudo 
de Avaliação elaborado pela Macso Legate, uma vez que esses documentos 
foram previamente disponibilizados às acionistas, encontrando-se arquivados 
na sede da Salobo. 6. Deliberações: As acionistas representantes da 
totalidade do capital social da Salobo aprovaram, por unanimidade e sem 
quaisquer ressalvas: 6.1. A lavratura dessa ata sob a forma de sumário dos 
fatos ocorridos, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. 
6.2. Nos termos dos Artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/1976, o Protocolo e 
Justificação de Incorporação contendo todos os termos e condições para a 
incorporação da VMB pela Salobo, conforme Anexo I desta ata. 6.3. A 
ratificação da nomeação da empresa especializada Macso Legate contratada 
para proceder à avaliação do patrimônio líquido da VMB para fins de 
incorporação da VMB à Salobo. 6.4. O Laudo de Avaliação a valor contábil da 
VMB elaborado pela Macso Legate com base os elementos ativos e passivos 
da VMB. 6.5. A Incorporação da VMB pela Salobo com a consequente versão 
da integralidade do patrimônio da VMB para a Salobo. Em decorrência, a VMB 
é extinta e a Salobo a sucederá a título universal, em todos os seus bens, 
direitos e obrigações, de ordem legal ou convencional, nos termos da 
legislação vigente. 6.6. A Relação de Troca em decorrência da Incorporação, 
nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. 6.7. Em virtude da 
Incorporação, o aumento do capital social da Salobo de R$ 7.883.355.371,44 
(sete bilhões, oitocentos e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco 
mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 
7.886.164.682,18 (sete bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), 
mediante aumento de R$ 2.809.310,74 (dois milhões, oitocentos e nove mil, 
trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos) correspondente ao valor 
contábil do acervo líquido da VMB,com a emissão de 1.449.094 (um milhão, 
quatrocentas e quarenta e nove mil, noventa e quatro) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,938667015, 
com base no valor do patrimônio líquido por ação,nos termos do Artigo 170, 
parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/1976, as quais serão entregues às 
acionistas da Incorporada (as quais são as mesmas da Incorporadora), na 
proporção de suas respectivas participações no capital social da Incorporada, 
conforme a Relação de Troca, de modo que o capital social total da 
Incorporadora após a Incorporação seja dividido em 8.331.813.183 (oito 
bilhões, trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e treze mil, cento e oitenta 
e três) ações ordinárias, nominativas e sem valornominal. 6.8. Em razão da 
fração ideal de ação atribuída à Docepar S.A. como resultado da aplicação da 
Relação de Troca e do aumento de capital acima (i.e. aproximadamente 
sessenta e nove décimos de ação) não representar um número inteiro, a 
doação, pela Vale S.A., acionista controladora da Incorporadora bem como da 
Incorporada, de fração ideal complementar aplicável de ação de sua 
titularidade de emissão pela Incorporadora, de forma que a Docepar S.A. 
receba 1 (uma) ação da Incorporadora como resultado da Incorporação. As 
deliberações 6.7 e 6.8 estão devidamente refletidas no Boletim de Subscrição 
anexo a esta ata como AnexoII. 6.9. Em decorrência do aumento de capital 
aprovado no item 6.7 acima, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Salobo, conforme redação abaixo: Artigo 5º: O capital social é de R$ 
7.886.164.682,18 (sete bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 8.331.813.183 (oito bilhões, 
trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e treze mil, cento e oitenta e três) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valornominal. 6.10. Ainda como 
resultado da Incorporação, embora as atividades sociais da Incorporada e 
Incorporadora sejam convergentes, aprovar a alteração do objeto social da 
Incorporadora para (a) refletir que as atividades ali descritas abrangerão a 
lavra, o beneficiamento, a fundição, o refino, o transporte e a comercialização 
de prata, níquel e seus subprodutos; e (b) excluir referência à Portaria Lavra 
nº 1121/1987, com a consequente alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto 
Social da Incorporadora, conforme abaixo: Artigo 3º: A Sociedade terá por 
objeto o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional compreendo 
a lavra, beneficiamento, fundição, refino, transporte  e comercialização de 
cobre, ouro, prata, níquel e seus subprodutos e, em complementação às suas 
atividades principais, exercer, no país ou no exterior, direta ou indiretamente, 
as atividades de pesquisa, industrialização, compra e venda, importação e 
exportação, prestação de serviços, exploração e comercialização de recursos 
florestais relacionados à implementação das demais atividades da Sociedade. 
6.11. Consignar a ausência de direito de retirada e pagamento de reembolso 
de ações considerando a aprovação de todos os acionistas da Incorporada. 
6.12. Autorizar os administradores da Incorporadora a praticarem todos os 
atos conexos, correlatos, necessários, complementares e/ou convenientes à 
consecução e implementação da Incorporação da VMB pela Salobo, conforme 
estabelecido no Protocolo e Justificação de Incorporação, incluindo, sem 
limitações, a assinatura de todos e quaisquer documentos, contratos, aditivos 
e/ou distratos, instrumentos, certificados, notificações e formulários que se 
façam necessários em razão da referida operação, assim como proceder com 
as atualizações cadastrais pertinentes da Incorporadora. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata 
que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros 

da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de Janeiro, RJ, 08 de novembro de 
2021. Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Presidente - 
Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário 
- Assinado digitalmente; Acionistas: Vale S.A. - p.p. Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis - Assinado digitalmente; Docepar S.A. João Marcelo de Moura 
e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. ANEXO I - 
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA VALE METAIS 
BÁSICOS S.A. PELA SALOBO METAIS S.A. - Pelo presente instrumento 
particular, (1) VALE METAIS BÁSICOS S.A., sociedade por ações de capital 
fechado constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, sala 
701, Botafogo, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
21.982.604/0001-50, e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE nº 33.3.0031504-7, neste ato representada 
por seus Diretores, Sr. José Luiz Marques Santana, brasileiro, casado, 
analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº MG-10.507.321, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 049.582.476-37, com 
endereço comercial no município de Parauapebas, estado do Pará, na Rua 
Grajaú nº 63, Núcleo Urbano de Carajás, CEP 68.515-000, e Sr. Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, economista, portador da 
carteira de identidade nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 083.336.487-11,  com endereço comercial no município 
do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, sala 
701, Botafogo, CEP 22.250-145 (“VMB” ou “Incorporada”); e (2) SALOBO 
METAIS S.A., sociedade por ações de capital fechado constituída de acordo 
com as leis do Brasil, com sede no município do Rio de Janeiro, estado do Rio 
de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-
145, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.931.478/0001-94 e registrada na 
JUCERJA sob o NIRE nº 33.3.0016452-9, neste ato representada por seus 
Diretores, Sr. Marcio Felipe Milheiro Aigner, brasileiro, casado, administrador, 
portador da carteira de identidade nº 2040824-2, expedida pelo CRA/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 035.853.907-22, com endereço comercial no 
município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 
nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, e Sr. José Luiz Marques 
Santana, devidamente qualificado acima (“Salobo” ou “Incorporadora”); 
Salobo e VMB doravante denominadas, em conjunto, como “Sociedades” ou 
“Partes” e, individualmente, “Sociedade” ou “Parte”, conforme o caso; 
RESOLVEM firmar o presente Protocolo e Justificação de Incorporação 
(“Protocolo e Justificação de Incorporação”) que consubstancia as condições 
ajustadas pelos administradores das Sociedades com relação à incorporação 
da VMB pela Salobo, na forma e para os fins dos artigos 224, 225 e 227 da 
Lei nº 6.404/1976 (“LSA” e “Incorporação”, respectivamente) e demais 
disposições legais aplicáveis, conforme segue: 1. DA JUSTIFICAÇÃO DA 
INCORPORAÇÃO: 1.1. A Incorporadora é uma sociedade por ações de 
capital fechado, cujo capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 7.883.355.371,44 (sete bilhões, oitocentos e oitenta e três milhões, 
trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e 
quatro centavos), dividido em 8.330.364.089 (oito bilhões, trezentos e trinta 
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e oitenta e nove) ações ordinárias, 
todas nominativas, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus ou gravames, assim distribuídas:

Acionista Ações Percentual*
Vale S.A. 8.330.364.088 99,99999999%
Docepar S.A. 1 0,00000001%
Total 8.330.364.089 100%
*Percentual aproximado.
1.2. A Incorporada é uma sociedade por ações de capital fechado, cujo 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.110.000,00 (dois 
milhões, cento e dez mil reais), dividido em 2.110.000 (dois milhões, cento 
e dez mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, assim distribuídas:

Acionista Ações Percentual*
Vale S.A. 2.109.999 99,99995261%
Docepar S.A. 1 0,00004739%
Total 2.110.000 100%
*Percentual aproximado.
1.3. O objeto do presente Protocolo e Justificação de Incorporação é a 
proposta de incorporação da VMB pela Salobo, a qual, sujeita aos termos e 
condições descritos neste Protocolo e Justificação de Incorporação, resultará 
na extinção da Incorporada com versão da totalidade do seu patrimônio para 
a Incorporadora, na qualidade de sucessora a título universal de todos seus 
bens, direitos e obrigações, sem qualquer solução de continuidade. 1.4. A 
pretendida Incorporação é da maior conveniência aos interesses de ambas as 
Sociedades, as quais pertencem ao mesmo grupo econômico, considerando 
que tal Incorporação importará na redução de custos de gestão em função 
das simplificação da estrutura societária envolvendo tais Sociedades, com 
maior eficiência administrativa e operacional. 1.5. As administrações da 
Salobo e VMB têm analisado alternativas para a melhor condução das 
atividades e políticas gerenciais da VMB, levando-se em conta a intenção de 
se racionalizar recursos financeiros e de gestão. Nesse contexto, ficou 
evidenciado que a manutenção de diversas estruturas administrativas levaria 
a um acréscimo de custos de gestão, ao mesmo tempo em que implicaria na 
perda de sinergias relevantes na condução dos  assuntos de seus interesses. 
1.6. Por tais razões, com o objetivo de reduzir os custos operacionais, otimizar 
a organização administrativa e financeira e fluxo de informações, é intenção 
da Salobo e da VMB a efetivação da Incorporação. 1.7. A Incorporação 
possibilitará a absorção, pela Salobo, de todos os elementos ativos e passivos 
integrantes do patrimônio da VMB, com efeitos econômicos e fiscais a partir 
da data da eventual aprovação da Incorporação pelos acionistas das 
Sociedades. Após a conclusão da Incorporação, a VMB será extinta para 
todos os fins de direito, sendo que a Salobo a sucederá, a partir da referida 
data, em todos os seus direitos, bens e obrigações, sem solução de 
continuidade. 1.8. Os saldos das contas credoras e devedoras, que atualmente 
consistem nos ativos e passivos da VMB, uma vez concluída a operação de 
Incorporação, deverão ser refletidos nos livros contábeis da Salobo, sendo 
transferidos para as contas correspondentes, sujeitos aos eventuais ajustes 
necessários. 2. DO OBJETO E DA DATA BASE DA OPERAÇÃO: 2.1. A 
operação tem por objeto a incorporação integral do patrimônio líquido da VMB 
pela Salobo, com a consequente extinção, de pleno direito, para todos os fins 
e efeitos legais, da Incorporada, que será sucedida em todos os seus direitos 
e obrigações pela Incorporadora, nos termos do artigo 227 da LSA, motivo 
pelo qual as Sociedades, por seus representantes acima qualificados, firmam 
o presente documento de acordo e para os fins dos artigos 224 e 225 da LSA.. 
2.2. Para fins da presente incorporação será considerada como data base o 
dia 30 de setembro de 2021 (“Data Base”), data do levantamento do acervo 
líquido formado pelos ativos e passivos da VMB, que servirá de base para 
realização da avaliação do patrimônio líquido da Incorporada requerida pela 
legislação. 3. DA AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA 
INCORPORADA: 3.1. Em observância às exigências legais, notadamente as 
disposições constantes dos artigos 8º e 227 da LSA, a Incorporação tem 
como base a avaliação do acervo líquido da Incorporada, a valor contábil, em 
observância às práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, com base no 
balanço patrimonial da Incorporada levantado na Data Base. 3.2. Foi 
contratada para realizar a avaliação do acervo líquido da Incorporada a Macso 
Legate Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 1.200, 2º andar, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63 e registrada no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC 2SP033482/O-3 e na 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 12432, com seus atos 
constitutivos registrados no 9º Oficio de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo sob o nº 41.387, 
em sessão de 06/08/2015 (“Empresa Especializada”), que elaborou, na forma 
dos artigos 8º, 226 e 227 da LSA, o laudo de avaliação, a valor contábil, do 
patrimônio líquido da Incorporada, datado de 05 de outubro de 2021, com 
base nos elementos ativos e passivos constantes do balanço patrimonial da 
VMB levantado em 30 de setembro de 2021 (“Laudo de Avaliação”), que 
consta do Anexo I a este Protocolo e Justificação de Incorporação. A 
contratação da Empresa Especializada e o Laudo de Avaliação serão 
submetidos à aprovação ou ratificação, conforme o caso, dos acionistas da 
Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa Especializada avaliou o 
acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor contábil, consoante do 
balanço levantado pela Incorporada na Data Base, sendo certo que tal 
balanço patrimonial foi preparado de forma independente e de acordo com os 
princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De acordo com as 
informações constantes do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa 
Especializada, o valor contábil do acervo líquido da Incorporada, na Data 
Base, corresponde a R$ 2.809.310,74 (dois milhões, oitocentos e nove mil, 
trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos). 3.5. Para fins de referência, 
o Anexo II a este Protocolo e Justificação de Incorporação contém a descrição 

dos direitos minerários de titularidade da Incorporada que serão transferidos à 
Incorporadora por meio da Incorporação, caso aprovada. 4. DAS CONDIÇÕES 
BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO: 4.1. Em decorrência da Incorporação, cada 
ação de emissão da Incorporada será substituída por, aproximadamente, 0,69 
(sessenta e nove décimos) de ação ordinária de emissão da Incorporadora 
(“Relação de Troca”). A Relação de Troca foi estabelecida com base no valor 
patrimonial das ações. As administrações da Incorporada e Incorporadora 
consideram a operação equitativa não havendo relação de troca diferenciada 
para qualquer dos acionistas das Sociedades, nem diluição de qualquer dos 
acionistas da Incorporada. 4.2. Em sendo aprovada a Incorporação, a 
Incorporada será extinta e as 2.110.000 (dois milhões, cento e dez mil) ações 
ordinárias representativas de seu capital social serão canceladas. 4.3. No 
âmbito da Incorporadora, a Incorporação, caso aprovada, resultará em 
aumento do seu capital social de R$ 7.883.355.371,44 (sete bilhões, oitocentos 
e oitenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta 
e um reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 7.886.164.682,18 (sete 
bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), mediante aumento de R$ 
2.809.310,74 (dois milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e dez reais e 
setenta e quatro centavos) correspondente ao valor contábil do acervo líquido 
da Incorporada, apurado com base no balanço patrimonial da Incorporada 
levantado na Data Base devidamente confirmado pelo Laudo de Avaliação, 
com a emissão de 1.449.094 (um milhão, quatrocentas e quarenta e nove mil, 
noventa e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem  valor nominal, 
as quais serão entregues às acionistas da Incorporada (as quais são as 
mesmas da Incorporadora), na proporção de suas respectivas participações 
no capital social da Incorporada, conforme a Relação de Troca, de modo que 
o capital social total da Incorporadora após a Incorporação seja dividido em 
8.331.813.183 (oito bilhões, trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e treze 
mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Em razão da fração ideal de ação atribuída à Docepar S.A. como resultado da 
aplicação da Relação de Troca e do aumento de capital acima (i.e. 
aproximadamente sessenta e nove décimos de ação) não representar um 
número inteiro, a Vale S.A., acionista controladora da Incorporadora bem 
como da Incorporada, irá doar, caso aprovada a Incorporação, a fração ideal 
complementar aplicável de ação de sua titularidade de emissão da 
Incorporadora, de forma que a Docepar S.A. receba 1 (uma) ação da 
Incorporadora como resultado da Incorporação. 4.4. Em decorrência do 
aumento de capital mencionado no item 4.3 acima, o caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Salobo será alterado, conforme redação abaixo: Artigo 5º: 
O capital social é de R$ 7.886.164.682,18  (sete  bilhões, oitocentos e oitenta 
e seis milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais 
e dezoito centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 
8.331.813.183 (oito bilhões, trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e treze 
mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. 4.5. As variações patrimoniais incidentes sobre o acervo líquido da 
Incorporada apuradas entre a Data Base e a data da operação serão 
absorvidas pela Incorporadora e transferidas para os seus livros, pelos 
respectivos valores, não modificando os valores adotados neste Protocolo e 
Justificação de Incorporação para a realização da Incorporação. 4.5.1. Na 
data do evento societário que aprovar a Incorporação, a Incorporada deverá 
levantar balanço com a apuração de resultados do período em curso, segundo 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, para fiel cumprimento da legislação 
brasileira, inclusive para apurar os tributos por ela devidos nessa data e, 
sendo o caso, apurar os valores das variações patrimoniais posteriores à Data 
Base de modo a propiciar a transferência dos elementos ativos e passivos 
para a Incorporadora. 4.6. Com a Incorporação e consequente extinção, de 
pleno direito, da Incorporada, a Incorporadora assumirá, incondicionalmente, 
sem solução de continuidade, todos os bens, direitos e obrigações da VMB, de 
ordem legal ou convencional, sucedendo essa última a título universal. 4.7. 
Considerando que as Sociedades envolvidas estão sob controle comum, e 
que a única acionista minoritária, a Docepar S.A., é 100% (cem por cento) 
controlada pela Vale S.A., não há necessidade de se estabelecer disposições 
para o reembolso de acionistas dissidentes para os fins do disposto nos 
artigos 137, II, e 230 da LSA. 4.8. Ainda como resultado da Incorporação, 
embora as atividades sociais (preponderantes e secundárias) da Incorporada 
e Incorporadora sejam convergentes, a Incorporadora alterará seu objeto 
social para (i) refletir que as atividades ali descritas abrangerão a lavra, o 
beneficiamento, a fundição, o refino, o transporte e a comercialização de 
prata, níquel e seus subprodutos; e (ii) para excluir referência à Portaria Lavra 
nº 1121/1987. 4.9. Diante da aprovação do item 4.8 acima, o caput do Artigo 
3º do Estatuto Social da Salobo será alterado, conforme redação abaixo: 
Artigo 3º: A Sociedade terá por objeto o aproveitamento  de  jazidas  minerais 
no território nacional compreendo a lavra, beneficiamento, fundição, refino, 
transporte e comercialização de cobre, ouro, prata, níquel e seus subprodutos 
e, em complementação às suas atividades principais, exercer, no país ou no 
exterior, direta ou indiretamente, as atividades de pesquisa, industrialização, 
compra e venda, importação e exportação, prestação de serviços, exploração 
e comercialização de recursos florestais relacionados à implementação das 
demais atividades da Sociedade. 5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. A 
aprovação da Incorporação pelas respectivas acionistas da Incorporada e 
Incorporadora far-se-á por meio de Assembleias Gerais Extraordinárias da 
VMB e da Salobo, com a respectiva extinção da Incorporada em virtude da 
conclusão da operação de Incorporação, caso aprovada. Fica estabelecido 
que a Incorporação somente poderá ser considerada efetivada caso seja 
aprovada pelos respectivos acionistas representando o quorum de deliberação 
aplicável. 5.2. Competirá à Salobo, na qualidade de Incorporadora da VMB, o 
cumprimento de todos os atos necessários para implementar a Incorporação, 
incluindo o registro e a publicação dos atos societários relacionados à 
Incorporação, cancelamentos, arquivamentos, registros, comunicações e 
aperfeiçoamento da Incorporação perante as agências públicas e autoridades 
competentes. A administração da Incorporadora também ficará responsável 
por manter os livros fiscais, societários e contábeis da Incorporada, bem como 
toda a documentação contábil elaborada durante a Incorporação, pelo prazo 
exigido na legislação aplicável. 5.3. As administrações da Incorporada e da 
Incorporadora entendem que a operação de Incorporação ora pretendida 
atende aos interesses da Incorporada, da Incorporadora e de seus respectivos 
acionistas, pelo que recomendam a sua implementação. 5.4. Este Protocolo e 
Justificação de Incorporação somente poderá ser alterado por instrumento 
escrito, assinado por todas as Partes, e está sujeito às aprovações societárias 
mencionadas no item 5.1 deste instrumento, conforme aplicável. 5.5. Os 
anexos do presente Protocolo e Justificação de Incorporação são considerados, 
para todos os fins e efeitos, como parte integrante e inseparável do mesmo. 
5.6. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste Protocolo e 
Justificação de Incorporação venha ser considerado inválido, as demais 
cláusulas, disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação 
permanecerão válidos. 5.7. As Partes declaram e reconhecem que este 
Protocolo e Justificação de Incorporação poderá ser assinado por meio 
eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, 
validade e eficácia deste Protocolo e Justificação de Incorporação e seus 
termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em 
formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados 
eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos do art. 10, 
§ 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Este Protocolo 
e Justificação de Incorporação produz efeitos para todas as Partes a partir da 
data nele indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura 
eletrônica em data posterior. 5.8. Este Protocolo e Justificação de Incorporação 
será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. 5.9. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente 
instrumento, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim, justas e pactuadas, as Partes firmam, com as duas 
testemunhas abaixo assinadas, o presente instrumento, para um só fim, 
depois de lido e achado conforme. Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2021. 
Incorporada: VALE METAIS BÁSICOS S.A. Por: José Luiz Marques Santana, 
Cargo: Diretor - Assinado eletronicamente; Por: Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis, Cargo: Diretor - Assinado eletronicamente; Incorporadora: 
SALOBO METAIS S.A. Por: Marcio Felipe Milheiro Aigner, Cargo: Diretor - 
Assinado eletronicamente; Por: José Luiz Marques Santana Cargo: Diretor - 
Assinado eletronicamente; Testemunhas: Adriana Nascimento Lemos de 
Moura - Identidade: 25.614.550-9 - DETRAN/RJ, CPF/ME: 142.481.967-94 - 
Assinado digitalmente; Katia Azeredo Diniz - Identidade: 1.353.220 – IFP/RJ 
CPF/ME: 609.504.127-91 - Assinado digitalmente. JUCERJA em 25/11/2021 
sob o nº 4654441. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Vendas de carros importados caem 3,9% em novembro

As 11 marcas filiadas 
à Associação Brasi-
leira das Empresas 

Importadoras e Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Abeifa), com licenciamen-
to de 5,76 mil unidades, das 
quais 1,86 mil importadas e 
3,89 mil veículos de produ-
ção nacional, anotaram em 
novembro último queda em 
suas vendas de 8,6% ante 
outubro de 2021, quando 
foram comercializadas 6,30 
mil unidades. Comparado a 
novembro de 2020, a queda 

é de 3,9%: 5,76 mil unida-
des contra 5,99 mil veículos.

Na importação, as 1,86 
mil unidades vendidas signi-
ficaram aumento de 16,8% 
ante as 1,59 mil unidades de 
outubro de 2021, mas redu-
ção de 26,1% ante novem-
bro de 2020; enquanto na 
produção nacional – com 
3,89 mil unidades – a queda 
de vendas foi de 17,2% an-
te as 4,71 mil unidades do 
mês anterior e aumento de 
12,3% em relação a novem-
bro de 2020.

Com essas parciais men-
sais, os dados do acumula-
do de janeiro a novembro, 
as unidades importadas sig-
nificaram queda de 7%: no 
período, foram registradas 
23,25 mil unidades contra 
25,01 mil emplacamentos de 
importados em igual perí-
odo de 2020. Já a produção 
nacional das associadas à 
Abeifa acumula, no mesmo 
período, 43,85 mil unidades 
licenciadas contra 27, 06 mil 
unidades dos primeiros on-
ze meses de 2020, alta de 

61,2%. Somadas as unida-
des importadas e as nacio-
nais, com total de 67,10 mil 
veículos nos primeiros onze 
meses de 2021, as associadas 
à Abeifa registram percentual 
positivo de 28,5%. Em 2020, 
em igual período comparati-
vo, o total de licenciamentos 
foi de 52,22 mil unidades.

Na avaliação de João Hen-
rique Oliveira, presidente da 
entidade, “diante do cenário 
de instabilidade tanto na im-
portação como na produção 
local, nossa expectativa é que, 

ao menos, saia o mais rápido 
possível a renovação da lista 
de exceção aos produtos hí-
bridos e elétricos, cujo im-
posto de importação é de 0% 
a 4%, dependendo da efici-
ência energética dos produ-
tos, e que vence no dia 31 de 
dezembro próximo”.

Em novembro último, 
com 5,76 mil unidades licen-
ciadas (importados + produ-
ção nacional), a participação 
das associadas à Abeifa foi 
de 3,6% do mercado total 
de autos e comerciais leves 

(160,37 mil unidades). Se 
consideradas somente as 1,86 
mil unidades importadas, as 
associadas à entidade respon-
deram por apenas 1,16% do 
mercado interno brasileiro, 
enquanto as unidades nacio-
nais, com 3,89 mil veículos, 
significaram marketshare de 
2,4%. No acumulado dos 
primeiros 11 meses, com 
67,10mil unidades, as asso-
ciadas à Abeifa representam 
3,77% do mercado interno 
brasileiro, de 1,78 milhão de 
veículos emplacados.
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