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PETROBRAS TAMBÉM 
FOI A LONDRES
Estatal criou subsidiária na década  
de 80 para atuar nas Bolsas.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

O CHANCELER DO 
SUPERBLOCO BRICS
Por Gustavo Galvão (foto), Helio 
Silveira, Rogerio Lessa e Guilherme 
Estrela, página 2

BOLSONARO,
NÃO-PRESIDENTE
Sua próxima candidatura, se houver,  
será absolutamente vazia.  
Por Felipe Quintas, página 2

Congresso dos 
EUA chega a 
acordo sobre 
endividamento

Os legisladores republicanos e 
democratas dos EUA concorda-
ram com um plano para quebrar 
um impasse e aumentar o limite 
da dívida do Governo Federal, in-
formou a Bloomberg News nesta 
terça-feira. O plano vincularia um 
procedimento para aumentar o li-
mite da dívida com votos apenas 
dos democratas a um projeto de 
lei para evitar cortes automáticos 
do Medicare, disse o relatório.

Os legisladores então aprova-
riam um projeto de lei separado 
para aumentar o limite da dívida 
em cerca de US$ 2 trilhões para 
colocar resolver a questão até a 
eleição de meio de mandato em 
novembro do próximo ano.

Se o plano for aprovado, o au-
mento do limite da dívida pode 
ser votado pelo Congresso antes 
de 15 de dezembro, data após a 
qual o Departamento do Tesou-
ro dos EUA disse que o governo 
pode ficar sem autorização para 
pagar suas contas.

“Os Estados Unidos devem 
pagar suas contas em dia e na ín-
tegra. Se não o fizermos, destrui-
remos nossa recuperação atual”, 
disse a secretária do Tesouro dos 
EUA, Janet Yellen, aos legislado-
res na semana passada.

O não pagamento das contas 
do país em dia pode causar efei-
tos colaterais imediatos em toda 
a economia global, especialmente 
durante um período de recupera-
ção econômica e aumento da in-
certeza sobre uma nova variante 
da Covid-19, de acordo com o Bi-
partisan Policy Center, uma insti-
tuição de Washington, DC, citada 
pela agência de notícias Xinhua.

Vagas criadas desde 
2012 são de empregos 
de baixa remuneração

Motorista de aplicativo é 1 das 6 categorias que respondem pelo emprego

Postos de pouco valor agregado comprometem economia

Apenas seis ocupações, en-
tre 2012 e 2019, foram 
responsáveis pela criação 

de 5,25 milhões de postos de tra-
balho. Se for levado em conta que 
o crescimento da população ocu-
pada total no período foi de 4,4 
milhões, significa dizer que todas 
as outras ocupações tiveram perda 
de vagas.

Esses postos de trabalho, que 
hoje correspondem a 18,1% da 
população ocupada (PO), foram 
de: comerciantes e vendedores de 
lojas; outros vendedores; condu-
tores de automóveis, caminhone-
tes e motocicletas; cabeleireiros, 
especialistas e tratamento de bele-
za e afins; cozinheiros; e vendedo-
res de rua.

O levantamento está na Car-
ta do Ibre a ser publicada na re-
vista Conjuntura Econômica deste 
mês, com base em trabalho dos 
pesquisadores Janaína Feijó, Laí-
sa Rachter, Fernando de Holanda 

Barbosa Filho e Fernando Veloso, 
do FGV Ibre.

“O fato de que esse tipo de pos-
to de trabalho – tipicamente no 
setor de serviços, e de baixa pro-
dutividade, pequeno salário e pou-
ca segurança para o trabalhador – 
seja o que mais tenha aumentado 
de 2012 até 2019 caracteriza a bai-
xa qualidade do crescimento bra-
sileiro nesse período”, diz Veloso.

“Todos esses dados mostram 
que as seis ocupações de serviços 
que foram o dínamo da criação de 
empregos no Brasil nos últimos 
anos pré-pandemia se caracteri-
zam, na comparação com a média 
dos postos de trabalho no País, 
por menos renda, menos instru-
ção, mais informalidade e, na crise 
econômica trazida pela Covid-19, 
maior queda de rendimentos e 
mais probabilidade de desempre-
go”, afirma o estudo.

Janaina Feijó observa, segundo 
a Carta, que “enquanto nos países 

desenvolvidos têm ocorrido uma 
revolução nos tipos de emprego 
demandados, com destaque para 
os da área de TI, a geração de em-
prego no Brasil tem sido pautada 
pelo crescimento de postos de tra-
balhos de baixo valor agregado, o 
que, por sua vez, compromete o 
potencial de crescimento da eco-
nomia.”

Estudo divulgado semana pas-
sada pela Associação das Empre-
sas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom) aponta 
que a demanda brasileira por pro-
fissionais nas áreas de software, 
serviços de TIC e similares deverá 
alcançar 797 mil vagas de 2021 a 
2025. De acordo com a associa-
ção, hoje, os cursos presenciais 
e a distância em TIC ofertados 
no Brasil formam anualmente 53 
mil pessoas, um terço da deman-
da anual projetada. Nesses cinco 
anos, isso significará um déficit de 
meio milhão de profissionais.

As comprovações de paga-
mentos indevidos do au-
xílio emergencial no ano 

passado não impediram que a falha 
do Governo Bolsonaro se repetisse 
em 2021. Acompanhamento feito 
pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) mostrou indícios de irregula-
ridades que superam R$ 100 milhões.

A auditoria chegou à conclusão 
de que existem 350.086 beneficiá-
rios do Auxílio Emergencial 2021 
com indícios de descumprimento 
de algum critério de elegibilidade, 
o que perfaz um volume de recur-
sos de cerca de R$ 100 milhões.

Quando comparado ao total de 
aproximadamente 39 milhões de 

beneficiários do auxílio, ou uma 
movimentação de cerca de R$ 
35 bilhões em recursos, o índice 
de erros de inclusão é de 0,31%. 
A fiscalização concluiu que 76% 
desses erros de inclusão no mês 
de julho foram de pagamentos do 
auxílio a beneficiários com indí-
cios de CPF irregular.

Imposto sobre 
exportação de 
petróleo avança 
no Senado

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) aprovou nesta 
terça-feira projeto de lei que cria 
um programa de estabilização 
do preço do petróleo e deriva-
dos no Brasil. O objetivo do PL 
1.472/2021, de autoria do sena-
dor Rogério Carvalho (PT-SE), é 
servir como uma espécie de “col-
chão” para amortecer os impactos 
dos aumentos do preço do barril 
de petróleo e conter a alta nos 
preços dos combustíveis. O PL irá 
ao plenário do Senado.

O relatório do senador Jean 
Paul Prates (PT-RN), na forma 
de um substitutivo, é baseado em 
um tripé. Além do programa de 
estabilização, estabelece uma no-
va política de preços internos de 
venda a distribuidores e empresas 
comercializadoras de derivados 
produzidos no Brasil e apresenta 
possíveis fontes de recursos, entre 
eles um imposto de exportação 
sobre o petróleo bruto, principal 
tema de divergência entre senado-
res, informa a Agência Senado.

O projeto aprovado estabele-
ce alíquotas mínimas e máximas 
para o Imposto de Exportação, 
que será cobrado apenas quando 
o valor do barril ultrapassar US$ 
45. A versão anterior previa que o 
imposto valeria quando a partir de 
US$ 80, o que significava que, na 
prática, não haveria imposto, pois 
os preços têm se mantido abaixo 
deste valor. Outra mudança é rela-
tiva à alíquota máxima, que agora 
será de até 20%, contra os 12,5% 
inicialmente previstos.

A alíquota será de no mínimo 
2,5% e no máximo 7,5%, aplicada 
apenas sobre a parcela do valor do 
petróleo bruto acima de US$ 45 
por barril e abaixo ou igual a US$ 
85 por barril. A alíquota passa pa-
ra no mínimo 7,5% e no máximo 
12,5% quando aplicada sobre a 
parcela do valor do petróleo bruto 
acima de US$ 85 por barril e abai-
xo ou igual a US$ 100 por barril. 
Acima desse valor, será de no mí-
nimo 12,5% e no máximo 20%. A 
cobrança é sobre o que exceder os 
valores estabelecidos.

Para especialistas, sem imposto 
de exportação, que seria uma nova 
fonte de recursos, os preços con-
tinuariam aumentando ou então 
seriam utilizados recursos do Or-
çamento, que poderiam ser trans-
feridos para empresas petrolíferas 
exportadoras e altamente lucrativas.

O imposto também seria uma 
política tributária favorável aos in-
vestimentos no refino e na busca 
da autossuficiência nacional em 
derivados do petróleo.

Pagamentos irregulares do auxílio voltam em 2021
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Por Gustavo 
Galvão, Helio 
Silveira, Rogerio 
Lessa e Guilherme 
Estrela

O acrônimo Bric – 
derivado de tijolo 
(brick) – foi cria-

do, em 2001, pela equipe 
do então economista-chefe 
da Goldman Sachs, Jim 
O’Neil, acreditando no po-
tencial econômico, nas pró-
ximas décadas, dos países 
Brasil/Rússia/Índia/Chi-
na. Em 2008, a ideia foi 
efetivada com o arranjo 
institucional pelos dirigen-
tes Lula/Medvedev/Sin-
gh/Hu Jintao. Em 2011, 
por ocasião da III Cúpula, 
a África do Sul foi incorpo-
rada ao bloco, que adotou a 
sigla Brics.

O potencial de cresci-
mento do bloco, prenun-
ciado por O’Neil em 2001, 
foi confirmado pelo forte 
crescimento chinês e do 
Brasil ao passarem sem 
grandes perdas pela Crise 
de 2008 (em 2010, o Brasil 
cresce 7,5% e traz o imenso 
potencial da província do 
pré-sal). Em 2010, o bloco 
alcançou o PIB conjunto de 
US$ 11 trilhões – 18% do 
PIB mundial, ou US$ 19 tri-
lhões – 25% do PIB mun-
dial pela Paridade do Poder 
de Compra (PPC).

Em 2017, conforme da-

dos do World Economic 
Outlook (WEO), o PIB-
-PPC do Brics alcançou 
29,3% do PIB-PPC mun-
dial, maior do que o dos 
EUA (16,1%) e o da UE 
(12,9%). As estimativas, pa-
ra 2019, eram Brics chegar 
a 30,6%, enquanto EUA 
cairia para 15,9% e UE para 
12,5%.

Atualmente, a China se 
consolida como o maior 
PIB mundial em PPC, ten-
do passado com poucas 
perdas econômicas pelos 
anos da Covid-19. A eco-
nomia russa, apesar de 
perdas pela recessão mun-
dial, tem se consolidado 
como potência energética 
e militar. Já o Brasil, a Ín-
dia e a África do Sul sofre-
ram por falhas políticas e 
administrativas, perden-
do substância econômica 
conjuntural, sem, entre-
tanto, perder seus funda-
mentos de médio prazo.

A China não só revela ao 
mundo a tecnologia do 5G, 
como desenvolve o proje-
to Belt and Road Initiative  
(BRI), significando rotas 
de comércio para o mundo, 
onde os EUA e a UE são 
seus maiores compradores.

Então, o superbloco sig-
nifica comércio&paz para o 
mundo, não? Sim, o comér-
cio entre nações sempre 
significou algo como positi-
vo de interação entre povos 

e desenvolvimento! Só que 
no contexto geopolítico, 
o predomínio de um país 
vendedor sobre outro pode 
significar desequilíbrio no 
poder econômico e político 
global.

E, principalmente, quan-
do um país, a China, ultra-
passa a barreira tecnológica 
da informação e comunica-
ção com o 5G, e a Rússia ou 
equipara ou supera a tecno-
logia bélica da nação ainda 
hegemônica financeiramen-
te. O que dirá se ainda os 3 
países restantes do bloco, 
Brasil, Índia e África do Sul, 
estiverem unidos politica-
mente fortalecendo com 
matérias-primas e combus-
tível o poder econômico e 
comercial do Brics?

Então o que vemos? Em 
janeiro de 2021, no Fórum 
Econômico Mundial, des-
ta vez realizado na forma 
virtual, Rússia e China, na 
figura de seus dois líderes, 
Putin e Xi Jinping, afirma-
ram a necessidade da multi-
polaridade para o progresso 
do mundo e para o necessá-
rio fortalecimento da gestão 
global de forma relevante 
para o enfrentamento à pes-
te assassina – Covid-19.

Putin lembrou dos riscos, 
inclusive bélicos, ameaçan-
do a existência terrena, pela 
manutenção da unipolarida-
de, e Xi Jinping reafirmou o 
fortalecimento das institui-

ções mundiais para fins da 
gestão global perante a pan-
demia e ofereceu um modo 
de “ganha/ganha” perante 
um mundo ainda desigual 
pelo poder econômico con-
centrado.

A partir de janeiro o que 
vemos até agora é a reação 
do poder unipolar se sen-
tindo ameaçado. Diante 
do impasse, o mundo pos-
terga um enfrentamento 
à pandemia de maneira 
global e se prejudica entre 
perdas humanas e baixa 
recuperação econômica! 
Qual a solução?

1 – Vacinação tecnica-
mente possível: O mundo 
transformou a possibilida-
de de vacinação universal 
em guerra das vacinas. Nos 
últimos 2 anos de pande-
mia, foi dito, inicialmente, 
que uma vacina só apare-
ceria em 4 anos. A Ciência 
surpreendeu e surgiram va-
cinas em menos de 2 anos, 
a vacinação começou, mas 
ainda é claramente insufi-
ciente ou por desigualdade 
econômica&logística ou 
por discussões políticas. O 

fato é que vacinação sempre 
foi um ato de amor à hu-
manidade, mas agora além 
disto é pragmaticamente 
necessária: em um mundo 
globalizado, a não vacina-
ção de forma relevante é, 
simplesmente, a contínua 
geração de novas cepas!

É caro? A OMS estima 
uma necessidade de 8 bi-
lhões de doses, a um custo 
médio de US$ 15 por dose, 
seriam US$ 120 bilhões ou 
0,22% do PIB conjunto de 
EUA, UE e dos Brics, igual 
a US$ 55 trilhões  (vide 
pt.tradingeconomics.com/
matrix). Então, menos de 
1% para salvar a humanida-
de e recuperar a economia!

2 – Comércio mundial 
tecnicamente possível: A 
China é a maior fornece-
dora de produtos para os 
EUA e UE. A Rússia é a 
maior fornecedora de gás 
natural para a UE. O dólar 
é a moeda universal. Con-
sumidores estadunidenses 
estão acostumados a com-
prarem produtos “made in 
China”. Então, como travar 
o que já funciona há déca-
das? Como a administração 
estadunidense pode retrair 
um fluxo de comércio es-
tabelecido e consolidado? 
Como enfrentar uma infla-
ção de custos se retirar pro-
dutos e insumos chineses 
com seus custos reduzidos? 
Só seria possível através de 

constrangimentos políticos 
internacionais gerados por 
parte da administração es-
tadunidense. E esta parte 
administrativa representa os 
interesses verdadeiramente 
estadunidenses?

3 – Comércio e Paz po-
liticamente negociada: Es-
tamos diante de 2 dilemas 
mundiais, a necessidade da 
vacinação universal e a libe-
ração de sanções ao comér-
cio internacional.

Mas quem faria isso? O 
Papa e lideranças mundiais! 
As 2 questões estão lança-
das, se faz necessário uma 
grande concertação mun-
dial, mas ainda falta mais 
alguém, sim o mesmo que 
na primeira década parti-
cipou ativamente de avan-
ços institucionais mundiais, 
sim, falta Lula na grande 
concertação, o mesmo que 
participou da expansão do 
G7 para o G20, o mesmo 
que participou da criação 
do superbloco Brics!

Então, por que não Lula 
como chanceler do Brics? 
Salvem a humanidade!

Gustavo Galvão é doutor em 
Economia, autor do livro Finanças 

Funcionais e a Teoria da Moeda 
Moderna.

Helio Silveira é economista aposentado 
do BNDES.

Rogerio Lessa é jornalista econômico.
Guilherme Estrela é geólogo 

aposentado da Petrobras.

Por Felipe Quintas

O ano é 2018. As 
eleições definem-
-se pelo nojo em 

relação aos setores políticos 
dominantes ao longo da 
Nova República, notada-
mente PT, PSDB e PMDB. 
Esse nojo, que sempre exis-
tiu, era potencializado pela 
Operação Lava Jato, ampla-
mente apoiada pela grande 
mídia, com quem formou 
um consórcio para crimi-
nalizar as grandes empresas 
nacionais e os investimen-
tos públicos e estatais. A 
esquerda, recém-impeach-
mada e com o seu principal 
líder preso, mostra-se acua-
da.

Nesse cenário, Bolso-
naro, o capitão de pijama 

desprezado pelas elites in-
telectuais, arrebata corações 
e mentes desejosos de uma 
renovação moralizadora e, 
insuflado por uma facada 
para lá de duvidosa (embora 
na época poucos ousassem 
levantar dúvidas), quase 
crava a sua vitória eleitoral 
em 1º turno.

Hoje, em 2021, o ce-
nário mostra-se bastante 
diverso. Desvaneceu-se a 
esperança messiânica em 
torno de Bolsonaro, mes-
mo entre seus mais leais 
apoiadores. Os setores po-
líticos dominantes da No-
va República, com apoio 
tácito do presidente Bol-
sonaro, conseguiram reu-
nir forças para derrotar a 
Lava Jato e, assim, impedir 
o completo desmantela-
mento institucional do pa-

ís, mesmo que ao preço de 
aceitar o desmantelamento 
econômico e social. A es-
querda volta ao palco po-
lítico pela reabilitação ju-
dicial e midiática da figura 
de Lula, o franco favorito 
(até o momento) das lon-
gínquas eleições de 2022.

O que aconteceu no meio 
do caminho para haver uma 
reversão tão profunda da 
conjuntura? Resumidamen-
te, Bolsonaro, eleito para 
ser um ditador, para “fe-
char o regime” e sanear a 
política nacional, revelou-se 

aquilo que ele sempre foi, 
um não-presidente, inca-
paz de qualquer comando 
executivo que não seja para 
beneficiar a si e aos filhos, 
um ergófobo avesso às res-
ponsabilidades do cargo 
que ocupa.

A ideologia ultraliberal 
de seu não-governo, sob 
inspiração da caricatural 
Escola Austríaca de Eco-
nomia, desprezada na pró-
pria Áustria, reflete não 
apenas a subserviência às 
finanças transnacionais, 
mas, pior do que isso, a in-
disposição para cumprir o 
mandato institucional que 
lhe foi conferido pelo po-
vo em favor do povo, em 
absoluto desdém pela von-
tade democrática.

Em plena crise pandê-
mica e econômica interna-

cionais, que exigem, como 
nunca, o papel ativo do go-
verno federal para proteger 
os cidadãos e a economia 
nacional, o não-presidente 
Bolsonaro lava as mãos, 
esperando que os milagres 
mercadistas de São Mises 
resolvam os problemas. 
Pior ainda, desfaz-se dos 
instrumentos de proteção 
nacional já existentes, como 
as unidades produtivas da 
Petrobras, criminosamente 
entregues a fundos estran-
geiros em tenebrosas tran-
sações.

Ao que tudo indica, 
Bolsonaro será candidato 
à reeleição. O que ele terá 
a mostrar? Absolutamen-
te nada. Se, em 2018, ele 
representava, pelo menos 
simbolicamente, um an-
seio por melhorias, hoje 

isso não é mais possível, 
pois ele não só se mostrou 
incapaz de melhorias, co-
mo decididamente esco-
lheu não agir para efetivá-
-las.

Sua próxima candidatura, 
se houver, será absoluta-
mente vazia e desproposi-
tada, um peso morto, uma 
verdadeira anticandidatura, 
e tende, pela própria lógica 
de movimentação das for-
ças políticas, a se tornar su-
pérflua e inexpressiva. Caso 
não se torne, apenas mos-
trará a nulidade das demais 
candidaturas e que o buraco 
negro em que mergulhou o 
Brasil é ainda mais devasta-
dor do que se imaginava.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF).
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Necessária  
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vazia
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Bolsonaro, o não-presidente e o anticandidato

O chanceler do superbloco Brics
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Petrobras também foi ao 
mercado em Londres 

Na coluna de ontem, um especialista do setor de pe-
tróleo mostrou como as grandes petroleiras abriram, na 
virada da década de 1970 para 80, companhias financei-
ras, localizadas junto às maiores Bolsas de Valores, para 
influenciar nos preços. Posteriormente, esse braço finan-
ceiro acabou se tornando o principal, com as empresas 
petrolíferas passando a ter como controladores grandes 
gestoras de fundos.

Até a Petrobras embarcou nessa. Quando Ozires Silva 
entrou na estatal, em 1986, pediu para criar uma empresa 
em Londres. A única explicação para ter uma subsidiária 
na capital inglesa era atuar no mercado financeiro. E assim 
foi feito. Era uma equipe de umas 20 pessoas, que opera-
vam 24 horas por dia, em turnos.

As empresas e ativos no exterior acabaram consolida-
dos na PNBV – Petrobras Nederlands BV, que hoje está 
em processo de liquidação. Muitos ativos foram vendidos, 
e os poucos que restam foram para a diretoria interna-
cional da estatal. A atual diretriz é encerrar a participação 
lá fora. “A Petrobras não quer criar competição nem no 
exterior. Está deixando tudo com as gestoras de ativos”, 
lamenta o especialista.

 
Em debate, o piso

Representantes de Santas Casas, hospitais filantrópicos, 
prefeitos e secretários de saúde estarão nesta quarta-feira 
em Brasília para acompanhar a audiência pública na Câma-
ra dos Deputados que vai discutir o projeto que determina 
um piso nacional para a enfermagem.

O presidente da Federação Brasileira de Hospitais 
(FBH), Adelvânio Francisco Morato, lembra que 56,5% 
dos hospitais privados atendem à rede pública: “Sem ter 
como arcar com o aumento de custos, muitos vão encerrar 
as atividades.”

O texto previa um piso de R$ 7.315 com jornada de, no 
mínimo, 30 horas semanais. Após acordos, o valor passou para 
R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos e 
50% para auxiliares e parteiras, sem depender de jornada.

 
Últimos dias

O Laboratório da Consultoria e a Mettodo – Reflexão 
Estratégica, com apoio institucional da ABCO, avisam que 
faltam poucos dias para os consultores participarem da pes-
quisa anual Perfil das Empresas de Consultoria no Brasil.

O estudo apresentará um panorama completo do setor, 
com informações como: motivos que levam à contratação 
das consultorias; honorários e formas de pagamento de 
serviços de consultoria; tendências, perspectivas e percep-
ção do mercado. Para participar, clique aqui.

 
De ocasião

Os juros básicos devem ir a 9,25% nesta quarta. Quan-
do foram para 2%, nenhum economista ortodoxo acusou 
a medida de populista, até porque foi implementada por 
seus pares. Fosse obra de um heterodoxo, estariam agora 
os desenvolvimentistas sendo culpados pela baixa artificial.

 
Rápidas

O ex-presidente Lula confirmou presença na plenária de 
encerramento do 9º Congresso da Força Sindical, que tem 
como tema: “Emprego, Desenvolvimento Sustentável e 
Economia”. Nesta quarta-feira, 9h *** Começa nesta quarta 
e vai até sexta a Abrint 2021, um dos principais encontros de 
provedores de internet do Brasil, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, em São Paulo. O CEO da MK Solutions, Tulio 
Barbosa, fará a palestra “Comprar ou ser comprado? A nova 
realidade dos provedores no Brasil”, no 1º dia do evento, 
às 15h10 *** Será nesta quarta, às 19h, o lançamento do li-
vro Seguro-garantia: eficiência e proteção para o Desenvolvimento, de 
Gladimir Adriani Poletto, que será realizado na Sala do Fu-
turo da Escola de Negócios e Seguros (ENS), em São Paulo.

CAE aprova projeto que muda  
política de preço da Petrobras
FUP considerou decisão um avanço

“Um avanço”, 
considerou 
o coor-

denador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar, ao 
comentar a aprovação, por 
unanimidade, na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado Fede-
ral, nesta terça-feira, do 
Projeto de Lei N° 1472/ 
2021, que cria o programa 
da estabilização do preço 
do petróleo e de derivados 
no Brasil. O projeto segue 
agora para o plenário do 
Senado.

O projeto muda a política 
de preços da Petrobras, para 
venda de gasolina, diesel e 
gás de cozinha, com o obje-
tivo de reduzir a volatilida-
de dos preços. Com adoção 
de regra que leve em conta 
os custos internos de pro-
dução, as cotações médias 
do mercado internacional e 
os custos de importação, o 
texto segue agora para vota-
ção no plenário do Senado. 
“Essa é outra luta: pautá-lo, 
votá-lo, e aprová-lo no ple-
nário para ir, então, para a 
Câmara”, acrescenta Bace-
lar. O projeto de lei, relata-
do pelo senador Jean Paul 
Prates (PT-RN) e proposto 

por Rogério Carvalho (PT-
-SE), contou com trabalho 
de articulação da FUP e sin-
dicatos filiados. 

Desde outubro de 2016, 
a Petrobras adota a política 
de paridade de importação 
(PPI), implantada pelo go-
verno Temer e mantida pelo 
presidente Jair Bolsonaro, e 
pela qual os preços variam 
de acordo com a cotação in-
ternacional do petróleo, va-
riação do dólar e os custos 
de importação, mesmo o 
Brasil sendo autossuficiente 
em petróleo.

Somente neste ano, a ges-
tão da Petrobras reajustou 
gasolina e diesel 11 vezes 
entre janeiro e outubro. Ao 
longo de 2021, até outubro, 
a alta acumulada da gasolina 
já era de 73,4% e de 65,3% 
no diesel. O PL 1472 mu-
da a lógica de preços, pela 
adoção de uma nova regra 
que leve em conta os custos 
internos de produção, as 
cotações médias do merca-
do internacional e os custos 
de importação, desde que 
aplicáveis. 

Política de preços

“O texto apresenta uma 
cesta de ferramentas para o 

governo atacar o problema 
e ajudar milhões de brasi-
leiros”, afirmou o relator, 
Senador Jean Paul Prates. 
Entre elas, um sistema de 
bandas como ferramenta de 
Estabilização, custeado pela 
criação de Imposto de Ex-
portação sobre o petróleo 
bruto. 

O projeto ainda cria um 
sistema de bandas como 
ferramenta de estabiliza-
ção, custeado pela criação 
de Imposto de Exportação 
sobre o petróleo bruto. O 
PL trabalha com um tripé: 
estabelecimento de uma 
política de preços para de-
rivados do petróleo; criação 
de um mecanismo de ban-
das para amortecimento da 
volatilidade temporária dos 
preços dos combustíveis; e 
apresentação de fontes de 
recursos suplementares ex-
traordinariamente para as-
segurar o cumprimento do 
plano de estabilização. 

O conceito básico é que 
a política de preços inter-
nos de venda para agentes 
distribuidoras e empresas 
comercializadoras de deri-
vados deve pautar-se pelos 
interesses do consumidor e 
do parque de refino nacio-
nal. 

O relator do projeto es-
clareceu que, conforme sua 
proposta, o governo será o 
responsável pela gestão da 
política de preços de com-
bustíveis, adotando um 
sistema de banda para dar 
estabilidade aos preços dos 
derivados do petróleo.

Exportação 

Caso os valores do barril 
estejam em alta no merca-
do, entra em campo o Im-
posto de Exportação, para 
subsidiar a estabilização 
dos preços e incentivar o 
atendimento ao mercado 
doméstico. Para tanto, o PL 
cria uma alíquota máxima 
de impostos de exportação 
sobre o petróleo bruto, que 
deverá ser zerada até que 
o valor do barril de petró-
leo bruto atinja US $45. 
Aplica-se uma alíquota mí-
nima de 2,5% e de no máxi-
mo 7,5% quando o petróleo 
bruto estiver acima de US$ 
45 e abaixo de US$ 85. Se 
o barril for negociado en-
tre US $80 e US $100, será 
aplicada uma alíquota míni-
ma de 7,5 e 12,5%. Acima 
de US $100, o valor mínimo 
será de 12,5% e máximo de 
20%.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL
CNPJ 04.521.883/0001-36

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
A ABRACIM – Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social 
convoca os Sócios fundadores e efetivos para a Assembleia Extraordinária 
no dia 15/12/2021, em sua sede na Praça Floriano, 51 – 19º andar, Centro, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-050, às 14h em primeira convocação e 
14h30 em segunda convocação, cumprindo o que determina o Capítulo 
V, artigos 23, 24 e 25 de seu Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1) Alteração da composição da Diretoria Executiva;  2) Mudança de 
endereço; 3) Assuntos Gerais. 

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
30/11/2021: Data, Local e Horário: Ao 30/11/2021, às 12:00h, na sede social da 
Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – 
Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: 
Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
as seguintes propostas realizadas pela Diretoria: (1) A submissão à aprovação da 
Assembleia Geral para pagamento de juros sobre o capital próprio; (2) Distribuição 
de dividendos intercalares com base em balanço trimestral correspondente ao 
terceiro trimestre de 2021. Deliberações: Considerando a recomendação dos 
Diretores da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprova-
ram por unanimidade de votos e sem ressalvas: (1) Submeter à aprovação da 
Assembleia Geral a proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio 
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser registrado nas de-
monstrações financeiras da Companhia em novembro de 2021 e a ser pago em 
ou antes de 31/12/2021; (2) Ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2022, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 770 
milhões à conta de lucros auferidos até o terceiro trimestre de 2021, com base 
em balanço trimestral, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 
6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a serem 
pagos aos acionistas em ou antes de 31/12/2021. Encerramento: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel 
Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, 
Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou 
Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que 
a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 30/11/2021. Carolina 
Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 4659706 em 03/12/2021.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

Ata da RCA em 02/07/21. Data, Horário e Local: Em 02/07/21, às 10h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 
7º andar, Centro/RJ. Presença: Presente a totalidade dos membros inte-
grantes do Conselho de Administração da Cia.. Mesa: Presidente: Marcos 
de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem do Dia: 
Exame, discussão e votação sobre a reeleição dos membros da Diretoria da 
Cia.. Deliberações: Após exame e discussão da matéria apresentada, os 
Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) 
Reeleger para um novo mandato de 3 anos, a contar desta data, os integran-
tes da Diretoria da Cia., que ocuparão os seguintes cargos, até 02/07/24: 
Para o cargo de Diretor Presidente: Sr. Bartolomeu Charles Lima Brede-
rodes, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 1.601.497, SSP/
PE, CPF/MF 167.859.244-72; e Para o cargo de Diretor Executivo Jurídico: 
Sr. Amilcar Bastos Falcão, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE 10.128 
e CPF/MF 284.573.744-00, ambos com endereço profissional na Rua Santa 
Luzia, nº 651, 7º andar, Centro/RJ. A remuneração da Diretoria da Cia. será 
fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral. Os Diretores 
ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assina-
tura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Cia.. 
Declaração de Desimpedimento: Os Diretores ora eleitos atendem aos re-
quisitos do art. 147 da Lei 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer a 
administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação crimi-
nal, ou por se enquadrarem  sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proprie-
dade; e (b) Aprovar a lavratura desta Ata, determinando o arquivamento na 
Cia., depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à 
Assembleia Geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: 
Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Gal-
vão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; 
Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz 
Galvão, Mauricio José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e 
Roberto de Queiroz Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da 
Mesa. Jucerja em 06/07/21 sob o nº 4108235. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO WIDE RESIDENCES 

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empreen-
dimento Residencial em construção “WIDE RESIDENCES”, situado na Aveni-
da José Luiz Ferraz, nº 300, lote 02 do PAL 47003 – Barra Bonita – Recreio
dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a
ser realizada em formato virtual, no dia 20 de dezembro de 2021 (segunda
feira), com início às 18:00h em primeira convocação com a presença da
metade dos condôminos e às 18:30h em segunda convocação com qual-
quer número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: · Apresentação fotográfica
da Obra; · Apresentação do Cronograma da Obra - Próximas ativi-
dades. O link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados
para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos para
participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1.A
participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os
condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar e se-
rem votados; 2.Os condôminos poderão nomear um procurador legal para
representa-lo na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada
com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento para o endereço
eletrônicocrc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido
documento internamente; 3.No dia da assembleia, ao ingressar na platafor-
ma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil para seu “nome
completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante
for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e deve-
rá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação na
lista de presença; 4.Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a
plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o
condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião.
5.Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino
utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a
transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6.O
presidente da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes”
da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar
n e c e s s á r i o .  R e s s a l t a m o s  a  i m p o r t â n c i a  d a  p a r t i c i p a ç ã o
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações toma-
das obrigarão a todos. 

Cordialmente, C37 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

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.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

Ata da RCA em 29/07/21. Local, Dia e Hora: Sede da Queiroz Galvão 
S.A. (“Cia.”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 8º andar, Rio de Janeiro/RJ, no 
dia 29/07/21, às 09h. Presença: Presentes os integrantes do Conselho de 
Administração, abaixo assinados. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz 
Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem do Dia: Exame, 
discussão e votação acerca da composição da Diretoria da Cia.. Delibe-
rações: À unanimidade, os Conselheiros decidiram: (a) Consignar o acei-
te ao pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente Bartolomeu 
Charles Lima Brederodes, agradecendo-lhe pelos relevantes e excelentes 
serviços prestados e outorgando-lhe a mais plena, rasa, geral, irrevogável 
e irretratável quitação para nada mais reclamar com relação ao período em 
que figurou como Diretor Presidente da Cia.; (b) Eleger para o cargo de 
Diretor Presidente da Cia., para o exercício do atual mandato em curso da 
Diretoria, com término em 02/07/24, o Sr. André de Oliveira Câncio, brasi-
leiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de 
empresas, RG 2.637.967, SSP/PE, CPF/MF 427.729.234-87, com endereço 
profissional na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro/RJ. O Diretor ora 
eleito atende aos requisitos do art. 147 e §§ da Lei 6.404/76 e será inves-
tido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse 
no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Cia.; (c) Em vista da eleição 
do novo Diretor Presidente acima deliberada, consolidar a composição da 
Diretoria da Cia., cujo mandato vigorará até 02/07/24, que passa a ser a 
seguinte: Diretor Presidente: André de Oliveira Câncio, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG 
2.637.967, SSP/PE, CPF/MF 427.729.234-87, com endereço profissional na 
Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro/RJ; e Diretor Executivo Jurídico: 
Amilcar Bastos Falcão, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE 10.128 e 
CPF/MF 284.573.744-00, ambos com endereço profissional na Rua Santa 
Luzia, nº 651, 7º andar, Centro/RJ. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assina-
turas: Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de 
Queiroz Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Quei-
roz Galvão; Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de 
Queiroz Galvão, Mauricio José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Gal-
vão e Roberto de Queiroz Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário 
da Mesa. Jucerja em 05/08/21 sob o nº 4271514. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.
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Custo médio da cesta 
básica aumentou  
em nove cidades

O custo médio da cesta 
básica de alimentos 
aumentou em no-

ve cidades, de acordo com a 
Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos, reali-
zada mensalmente pelo De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese) em 17 
capitais.

As maiores altas foram re-
gistradas nas cidades do Norte 
e do Nordeste: Recife (8,13%), 
Salvador (3,76%), João Pessoa 
(3,62%), Natal (3,25%), Forta-
leza (2,91%), Belém (2,27%) e 
Aracaju (1,96%). Florianópolis 
(1,40%) e Goiânia (1,33%) tam-
bém apresentaram elevação no 
custo médio. As reduções mais 
importantes ocorreram em Bra-
sília (-1,88%), Campo Grande 
(-1,26%) e no Rio de Janeiro 
(-1,22%).

A cesta mais cara foi a de 
Florianópolis (R$ 710,53), se-

guida pelas de São Paulo (R$ 
692,27), Porto Alegre (R$ 
685,32), Vitória (R$ 668,17) e 
Rio de Janeiro (R$ 665,60). En-
tre as capitais do Norte e Nor-
deste, onde a composição da 
cesta tem algumas diferenças 
em relação às demais cidades, 
Aracaju (R$ 473,26), Salvador 
(R$ 505,94) e João Pessoa (R$ 
508,91) registraram os meno-
res custos.

Ao comparar novembro de 
2020 e novembro de 2021, o pre-
ço do conjunto de alimentos bá-
sicos subiu em todas as capitais 
que fazem parte do levantamen-
to. Os maiores percentuais foram 
observados em Curitiba (16,75%), 
Florianópolis (15,16%), Natal 
(14,41%), Recife (13,34%) e Be-
lém (13,18%). Entre janeiro e no-
vembro de 2021, todas as capitais 
acumularam alta, com taxas entre 
4,44%, em Aracaju, e 18,25%, em 
Curitiba.

FGTS: 
Termina 
prazo para 
quitar 
parcelas

Os empregadores que 
aderiram à suspensão tem-
porária da arrecadação 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
tiveram prazo para efetuar 
o pagamento que termi-
nou nesta última terça-fei-
ra. Implementada pela Me-
dida Provisória 1.046/21, 
a suspensão por quatro 
meses do pagamento das 
contribuições ao FGTS 
foi tomada para ajudar 
empresas afetadas pela se-
gunda onda da pandemia 
de covid-19. Para fazer o 
pagamento, o empregador 
deve acessar a plataforma, 
gerar a guia “GRFGTS” e 
realizar o pagamento. Para 
evitar o acréscimo de en-
cargos e multa, o banco 
alerta que a quitação deve 
ser feita dentro do prazo.

A Caixa alerta que caso 
existam parcelas em aber-
to, é necessário regularizar 
até esta terça-feira, garan-
tindo as condições espe-
ciais da Medida Provisória. 
O não recolhimento dos 
valores ao fundo gera im-
pedimento ao empregador 
para emitir o Certificado 
de Regularidade do FGTS 
(CRF). Ao todo, segundo 
a Caixa, R$ 5,9 bilhões 
em recolhimentos do FG-
TS foram suspensos por 
quatro meses, entre maio 
e agosto deste ano. Cerca 
de 100 mil empregadores 
aderiram à medida criada 
para preservar cerca de 7 
milhões de empregos. A 
Caixa disponibiliza a Car-
tilha Operacional do Em-
pregador em Downloads 
– FGTS – Manuais e Car-
tilhas.

Petrobras fecha venda 
do Polo Miranga

A Petrobras reportou que fina-
lizou a venda da totalidade 
de sua participação em no-

ve campos terrestres de exploração 
e produção, conjuntamente denomi-
nados Polo Miranga, localizados no 
estado da Bahia, para a SPE Miranga 
S.A., subsidiária integral da PetroRe-
côncavo S.A. (PetroRecôncavo).

Após o cumprimento das condi-
ções precedentes, a operação foi con-
cluída com o pagamento de US$ 47,7 
milhões para a Petrobras, já com os 
ajustes previstos no contrato. O valor 
recebido no fechamento se soma ao 
montante de US$ 11 milhões pagos à 
Petrobras na assinatura do contrato de 
venda. A companhia ainda receberá as 
seguintes parcelas, sujeitas a ajustes: 
(i) US$ 80,1 milhões que serão pagos 
parcelados em doze, vinte quatro e 
trinta e seis meses; e (ii) até US$ 85 
milhões de pagamentos contingentes 
relacionados a preços futuros do pe-
tróleo.

O Polo Miranga compreende os 
campos terrestres de Miranga, Fazen-
da Onça, Riacho São Pedro, Jacuípe, 

Rio Pipiri, Biriba, Miranga Norte, 
Apraiús e Sussuarana, localizados no 
estado da Bahia. A Petrobras é ope-
radora com 100% de participação 
nessas concessões. A produção mé-
dia do Polo Miranga em 2021 foi de 
aproximadamente 691 barris de óleo 
por dia (bpd) e 362,3 mil m³/dia de 
gás natural.

PetroRecôncavo 

A PetroRecôncavo é uma empresa 
brasileira de óleo e gás, listada no No-
vo Mercado da bolsa brasileira - B3, 
com atuação na revitalização e aumen-
to no fator de recuperação de campos 
maduros onshore, sendo atualmente 
uma das maiores produtoras indepen-
dentes do ramo.

A empresa adquiriu a participação 
da Petrobras no Polo Riacho da For-
quilha em 2019. Em 2020, adquiriu 
novo bloco exploratório na Bacia Po-
tiguar, e assinou contrato de compra e 
venda referente a participação da Pe-
trobras no Polo Remanso.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 14.105.758/0001-07 / NIRE nº 33.3.0029883-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 06/10/2021, às 09h:00, na 
sede da Austral Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 
401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de 
editais de convocação em razão da presença dos acionistas representantes de 100% do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia, na forma do disposto no §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.’s”), bem 
como nos termos do §3º do art. 8º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretária: Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Or-
dem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a lavratura da ata na forma de 
sumário; (ii) o recebimento, a aceitação e a ratificação da renúncia da Sra. Annette Merz e do Sr. 
Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho aos cargos de membros do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) a eleição da Sra. Laura Flavia Ge e do Sr.Vinicius José de Almeida Albernaz, 
abaixo qualificados, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) 
a ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: To-
das as deliberações foram tomadas e aprovadas,sem quaisquer restrições, pela totalidade dos 
acionistas da Companhia: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. Os acionistas aprovam a 
lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme § 1º do art. 130 da Lei das S.A.’S. (ii) 
Renúncia da Sra. Annette Merz e do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho. Os acionistas 
tomaram ciência da renúncia da Sra. Annette Merz, alemã, solteira, administradora, passaporte 
nº C4YLOHTKV, emitido pela República Federal da Alemanha, residente e domiciliada em Chlen-
glerweg 83, CH-8240, Thayngen, Suíça, conforme carta de renúncia entregue à Companhia em 
31/08/2021, e do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI nº 
11.568.592-7, IFP/RJ, e CPF/ME nº 056.577.087-09, com endereço comercial na Av. Bartolomeu 
Mitre, nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, conforme carta de renúncia entregue à 
Companhia nesta data, ambos aos cargos de membros do Conselho de Administração da Com-
panhia, cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia. (ii) Eleição da Sra. Laura Flavia 
Ge e do Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz aos cargos de membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Os acionistas aprovaram a eleição da Sra. Laura Flavia Ge, 
argentina, casada, contadora pública, passaporte nº AAG742886, emitido pela República Argenti-
na, residente e domiciliada na Av. Pueyrredón 2459, Piso 13, Buenos Aires, República Argentina, 
Código Postal 1119, e do Sr. Vinicius José de Almeida Albernaz, brasileiro, casado, economista, 
CI nº 08.191.044-0, DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 013.908.097-06, com endereço comercial na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 2.277 - 14º andar - Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-000, aos 
cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social 
em vigor, do Regulamento do Novo Mercado e da Lei das S.A.’S. O mandato dos membros do 
Conselho de Administração ora eleitos será unificado ao dos demais membros, encerrando-se na 
data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. A Sra. Laura Flavia Ge e o Sr. Vinicius 
José de Almeida Albernaz assinam os respectivos Termos de Posse, que constam nos “Anexos 
I e II” desta ata, respectivamente, e que deverão ser lavrados em livro próprio, tendo sido a dis-
pensa de sua publicação aprovada pelos acionistas. Cada um dos conselheiros ora eleitos decla-
rará, nos termos e para os fins da Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, que: (i) não 
está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º 
do art. 147 da Lei das S.A.’S; (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação tem-
porária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia 
aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.’S; (iii) atende ao requisito de repu-
tação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.’S; e (iv) não ocupa cargo em socie-
dade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interes-
se conflitante com o da Companhia, na forma do §3º, incisos I e II, do art. 147 da Lei das S.A.’S. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaram estar sujeitos à cláusula com-
promissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Com-
panhia. Por fim, os acionistas consignam que a Sra. Laura Flavia Ge, em razão do exercício do 
referido cargo, fará jus ao recebimento de uma remuneração anual, cujo montante está incluído 
no valor da remuneração global da administração para o exercício de 2021 aprovada em assem-
bleia geral ordinária da Companhia realizada em 30/04/2021, e que o Sr. Vinicius José de Almei-
da Albernaz não fará jus ao recebimento de qualquer remuneração em razão do exercício do 
referido cargo. (iii) A ratificação da composição do Conselho de Administração da Compa-
nhia. Em razão das deliberações acima, os acionistas decidiram ratificar a composição do Con-
selho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a data da assembleia geral 
ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021, que será composto por: A) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasilei-
ro, divorciado, economista, CI nº 08.423.755-1, IFP/RJ, e CPF/ME nº 034.032.377-96, com ende-
reço comercial na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002; B) Ga-
briel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 11.883.694-9, IFP/RJ, CPF/ME nº 
081.208.657-07, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, 
CEP 22.431-002; C) Michel Cukierman, brasileiro, em união estável, engenheiro, CI nº 
03.99.99.02-4, Detran/RJ, e CPF/ME nº 016.377.457-96, com endereço comercial na Av. Bartolo-
meu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002; D) Margo Isabel Black, cidadã britâni-
ca, divorciada, securitária, Documento de Identidade RNE nº V319283-C, emitido pela Polícia 
Federal, e CPF/ME nº 057.475.247-12, residente e domiciliada na Av. Aquarela do Brasil, nº 333, 
Bloco 1, apartamento 2.002, São Conrado, RJ/RJ, CEP 22.610-010; E) Sérgio Goldenstein, 
brasileiro, casado, economista, CI nº 07669138-5, IFP/RJ, e CPF/ME nº 013.868.647-57, residen-
te e domiciliado à Rua Almirante Guilhem nº 421, apartamento 704, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.440-
000; F) Laura Flavia Ge, argentina, casada, contadora pública, passaporte nº AAG742886, emi-
tido pela República Argentina, residente e domiciliada na Av. Pueyrredón 2459, Piso 13, Buenos 
Aires, República Argentina, Código Postal 1119; e G) Vinicius José de Almeida Albernaz, brasi-
leiro, casado, economista, CI nº 08.191.044-0, DETRAN/RJ, e CPF/ME nº 013.908.097-06, com 
endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 - 14º andar - Jardim Paulistano, São 
Paulo/SP, CEP 01452-000. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente; e Sra. Daniella Lugarinho 
Fischer Matos – Secretária. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimen-
to em Participações, representado, neste ato, por seu gestor Vinci Capital Gestora de Recursos 
Ltda., Gilberto Sayão da Silva, neste ato por seu procurador, Alessandro Monteiro Morgado Horta, 
Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavier, neste ato por seu procurador, Mar-
cello Carvalho de Almeida, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Michel Cukierman, Fernando Mar-
condes Monteiro Chibante, neste ato por seu procurador, Pedro de Sousa Doria Dreux, José 
Guilherme Cruz Souza, Felipe Sousa Bittencourt, Gabriel Felzenszwalb, Sérgio Passos Ribeiro, 
Daniel Guerra Linhares, neste ato por seu procurador, Michele Monteiro da Cunha de Oliveira, 
Rafael Rodrigues do Espírito Santo, neste ato por seu procurador, Carlos Eduardo Martins e Silva, 
Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, Antonio Bernardo Braga de Albuquerque Mayer, Beny Po-
dlubny, neste ato por seu procurador, International Finance Corporation, neste ato representado 
por seu representante legal, Bruno de Abreu Freire, Marcelo Dodsworth Penna, neste ato por seu 
procurador, Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira, neste ato por seu procurador, Plural Holding 
de Seguros e Resseguros Ltda., representada, neste ato, por seus representantes legais, Fundo 
de Investimento em Participações Terra Brasis Re 1 – Multiestratégia, representado, neste ato, 
pelos representantes do seu administrador, Fundo de Investimento em Participações Terra Brasis 
Re 2 – Multiestratégia, representado, neste ato, pelos representantes do seu administrador, Ro-
dolfo Riechert e André Schwartz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Rio de Janeiro, 06/10/2021. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Da-
niella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4551081 em 
22/10/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da AGE em 29/07/21. Data, Horário e Local: Em 29/07/21, às 10h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 
8º andar, Centro/RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, por estarem presentes todos 
os acionistas da Cia., representando assim a totalidade do seu capital so-
cial. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo 
de Queiroz Galvão. Ordem do Dia e Deliberações: Eleger, para compor o 
Conselho de Administração da Cia., para um mandato de 3 anos a contar 
desta data, as pessoas a seguir qualificadas: Para o cargo de Presidente: 
Marcos de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente 
na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Cam-
pos Bicudo, 98, conjunto 161, Jardim Europa, RG 1.339.984, SSP/PE, CPF/
ME 475.316.904-97; Para o cargo de Conselheiros: (a) Antonio Augusto de 
Queiroz Galvão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 007633D, CREA/
PE, CPF/ME 173.714.734-34, residente na Rua Santa Luzia nº 651, 8º an-
dar, Centro/RJ; (b) Fernando de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, enge-
nheiro, residente na Rua Padre Carapuceiro, 706, 17º andar, Boa Viagem, 
Recife/PE, RG 17.409-D, CREA/PE, CPF/ME 165.109.684-87;(c) Maurício 
José de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Rua 
Santa Luzia nº 651, 8º andar, Centro/RJ, RG 10.046-D, CREA/PE, CPF/ME 
233.110.534-00; (d) Ricardo de Queiroz Galvão, brasileiro, engenheiro, 
RG 85-1-04280-6-D, CREA/RJ, CPF/ME 784.917.977-34, residente na Rua 
Santa Luzia nº 651, 8º andar, Centro/RJ; (e) Roberto de Queiroz Galvão, 
brasileiro, casado, empresário, residente na Cidade e Estado de São Pau-
lo, com endereço profissional na Rua Campos Bicudo, 98, conjunto 161, 
Jardim Europa, RG 1.587.542, SSP/PE, CPF/ME 497.104.944-49; e (f) Bar-
tolomeu Charles Lima Brederodes, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG 1.601.497, SSP/PE, CPF/ME 167.859.244-72, residente na 
Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro/RJ. Os conselheiros ora eleitos 
atendem aos requisitos do art. 147 da Lei 6.404/76, isto é, não estão impe-
didos de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se enquadrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. Os conselheiros eleitos tomam posse de seus 
cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de 
Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia.. A remuneração glo-
bal anual da administração da Cia. será fixada posteriormente e em ato pró-
prio da Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais havendo a aprovar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumá-
rio nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e as-
sinada pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia.. 
Assinaturas: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo 
de Queiroz Galvão. Acionistas: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Maria 
Dulce de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Fernando de 
Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Ro-
berto de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza Leão, Ricardo de 
Queiroz Galvão, Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves, Cristina de Queiroz 
Galvão Mariz, e Paulo Cesar Viana Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - 
Secretário da Mesa. Jucerja em 10/08/21 sob o nº 4314674. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da RCA em 10/06/21. Data, Horário e Local: Em 10/06/21, às 11h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 7º 
andar, Centro/RJ. Presença: Presente a totalidade dos membros integrantes 
do Conselho de Administração da Cia.. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz 
Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre a Análise Crítica do Sistema de Gestão de Compliance da sua sociedade 
controlada Construtora Queiroz Galvão S.A. (“CQG”). Deliberações: Após 
exame e discussão das matérias apresentadas, os Conselheiros aprovaram, 
por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) Aprovar, na qualidade de Ór-
gão Diretivo de Compliance da Cia. e de suas subsidiárias, após explanação 
realizada pelo Diretor de Compliance da Cia., a Análise Crítica do Sistema 
de Gestão de Compliance da sociedade controlada CQG, baseada na aná-
lise submetida previamente à Diretoria da CQG (“Alta Direção”, para fins de 
Compliance), que se encontra em consonância com os requisitos pertinentes 
da Norma ISO 37.001, conforme apresentação que fica arquivada na sede da 
Cia.. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz 
Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; 
Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Gal-
vão, Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto 
de Queiroz Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da Mesa. Jucerja 
em 23/06/21 sob o nº 4090500. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

ARD em 02/08/21. Local, Dia e Hora: Sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), 
na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro/RJ, no dia 02/08/21, às 10h. 
Presença: Presentes os integrantes da Diretoria da Cia. abaixo assinados. 
Deliberações: Após exame e discussão das matérias apresentadas, os Di-
retores aprovaram, por unanimidade, a seguinte deliberação: (a) Aprovar a 
abertura de filial da Cia., com endereço na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
nº 750, Edifício Lexington, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lida, aprovada e assinada esta 
ata. Assinaturas: Diretoria: Diretor Presidente: André de Oliveira Câncio; e 
Diretor Executivo Jurídico: Amilcar Bastos Falcão. André de Oliveira Cân-
cio, Queiroz Galvão S.A. - Diretor Presidente; Amilcar Bastos Falcão, 
Queiroz Galvão S.A. - Diretor Executivo Jurídico. Jucerja em 03/09/21 
sob nº 4449611, 35920126668. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO WIDE RESIDENCES 

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empreen-
dimento Residencial em construção “WIDE RESIDENCES”, situado na Aveni-
da José Luiz Ferraz, nº 300, lote 02 do PAL 47003 – Barra Bonita – Recreio
dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a
ser realizada em formato virtual, no dia 20 de dezembro de 2021 (segunda
feira), com início às 18:00h em primeira convocação com a presença da
metade dos condôminos e às 18:30h em segunda convocação com qual-
quer número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: · Apresentação fotográfica
da Obra; · Apresentação do Cronograma da Obra - Próximas ativi-
dades. O link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados
para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos para
participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1.A
participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os
condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar e se-
rem votados; 2.Os condôminos poderão nomear um procurador legal para
representa-lo na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada
com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento para o endereço
eletrônicocrc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido
documento internamente; 3.No dia da assembleia, ao ingressar na platafor-
ma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil para seu “nome
completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante
for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e deve-
rá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação na
lista de presença; 4.Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a
plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o
condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião.
5.Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino
utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a
transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6.O
presidente da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes”
da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar
n e c e s s á r i o .  R e s s a l t a m o s  a  i m p o r t â n c i a  d a  p a r t i c i p a ç ã o
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações toma-
das obrigarão a todos. 

Cordialmente, C37 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
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Três perguntas: economia brasileira – desafios e perspectivas
Por Jorge Priori

Estamos chegando 
ao final de 2021 
com a impres-

sionante deterioração da 
economia brasileira ocor-
rida no segundo semestre 
deste ano. Agora é olhar 
para 2022, ano de eleição 
presidencial. Conversa-
mos com Cecilia Machado, 
economista-chefe do banco 
Bocom BBM, sobre o que 
aconteceu com a economia 
neste trimestre; a Selic de 
11,25% esperada para 2022 
(último boletim Focus) e 
seu impacto no risco fiscal; 
e as expectativas do banco 
para o próximo ano.

Tendo como referên-
cia os boletins Focus, no 
início do ano as expec-
tativas para 2021 eram 
de um IPCA de 3,32%, 
um crescimento do PIB 
de 3,4%, uma taxa de 
câmbio de R$ 5 e uma 
Selic de 3%. Hoje, as ex-
pectativas são que 2021 

feche com um IPCA de 
10,18%, um crescimen-
to do PIB de 4,71%, 
uma taxa de câmbio de 
R$ 5,56 e uma Selic de 
9,25%. O que aconteceu 
com a economia, prin-
cipalmente no segundo 
semestre? Quais são as 
lições que podem ser ti-
radas desse processo?

O segundo semestre foi 
marcado por muitos cho-
ques externos relacionados 
à recuperação dos países 
desenvolvidos no pós-Co-
vid. Do ponto de vista de 
crescimento, a economia 
brasileira se favoreceu do 
excelente desempenho do 
setor externo e da melhora 
dos termos de troca, com 
o aumento da demanda (e 
preço) das commodities 
que exportamos, como mi-
nério de ferro e soja.

Com relação a inflação, já 
era esperado que o processo 
de reabertura fosse acom-
panhado por uma inflação 
mais elevada, especialmente 
quando o setor de serviços 

e o mercado de trabalho se 
recuperassem, mas o que se 
viu foi também uma enor-
me ruptura nas cadeias de 
suprimento e gargalos na 
produção e distribuição de 
insumos e bens. Com es-
tímulos fiscais generosos, 
muitas famílias consegui-
ram sustentar o consumo, 
o que adicionou ainda mais 
pressão à inflação pelo lado 
da demanda.

Tivemos também a crise 
energética nas economias 
desenvolvidas, que se re-
fletiu no preço de com-
modities energéticas como 
petróleo e carvão. No Bra-
sil, a crise energética foi 
adicionalmente alimentada 
por mudanças climáticas e 
níveis de reservatórios pre-
ocupantemente baixos para 
a geração das hidrelétricas.

Em conjunto, 2021 foi 
marcado por uma sucessão 
de choques que detonaram 
um processo inflacionário 
que se alimentava em vá-
rias frentes: da recuperação 
econômica interna e de um 

setor externo favorável, de 
um câmbio que se mante-
ve depreciado por conta do 
risco fiscal, e de uma suces-
são de choques de oferta, 
como rupturas nas cadeias 
produtivas e crise energéti-
ca.

Soma-se a este cenário o 
fato de termos iniciado to-
do processo de recuperação 
praticando taxas de juros 
extremamente baixas, o que 
tornou o processo inflacio-
nário no Brasil muito supe-
rior ao que se viu no resto 
do mundo, e que agora exi-
ge uma política monetária 
muito mais restritiva.

A situação fiscal está 
sob controle? A expec-
tativa da Selic para 2022 
é de 11,25%. Caso esse 
número se confirme, co-
mo ele impactará o risco 
fiscal?

O cenário adiante segue 
desafiador, já que as expec-
tativas de inflação para 2022 
descolaram do centro da 
meta, e há riscos de desan-

coragem. Neste caso, o fim 
do ciclo pode exigir taxas 
terminais ainda mais eleva-
das, em torno de 12-13%. 
Por outro lado, a regulariza-
ção das cadeias produtivas 
e a normalização do preço 
das commodities energé-
ticas são forças que atuam 
na direção oposta. Em todo 
caso, a manutenção de uma 
taxa de juros no patamar 
de 11% por muito tempo 
compromete a sustentabi-
lidade fiscal principalmente 
através de um maior serviço 
da dívida.

Qual a avaliação do 
banco para a economia 
em 2022? Quais são os 
principais pontos de 
atenção para o próximo 
ano?

Nosso cenário para 2022 
é de um crescimento de 
0,7%, uma inflação de 5% e 
uma taxa Selic de 12%. São 
três os principais pontos de 
atenção: dois do cenário ex-
terno e um do cenário do-
méstico.

Primeiro: há incerteza 
sobre a recuperação da 
economia global, especial-
mente sobre os impactos 
da desaceleração da eco-
nomia chinesa na atividade 
de países emergentes, co-
mo o Brasil, já que a Chi-
na é seu principal parceiro 
comercial.

Segundo: a política do 
Fed e demais bancos cen-
trais irá ditar a severidade 
do aperto de liquidez in-
ternacional e a eficácia no 
combate à inflação, que ro-
da elevada também nos paí-
ses desenvolvidos.

Terceiro: temos em 
2022 um cenário de elei-
ção bastante polarizado, 
para o qual ainda não co-
nhecemos a agenda de 
governo e os quadros da 
equipe econômica. Será 
importante monitorar o 
posicionamento dos can-
didatos com relação à dis-
ciplina fiscal e às reformas 
que ainda não consegui-
ram avançar, como a ad-
ministrativa e tributária.

JUÍZO DE DIREITO DA 40ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL – RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALPHA III que move

em face do ESPÓLIO DE FERNANDO FERREIRA DIAS
e HILDA SOUZA EIRAS DIAS

(processo nº 0015678-67.2007.8.19.0208) na forma abaixo:
A DRA. ADMARA FALANTE SCHNEIDER Juíza de Direito Titular na
Quadragésima Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janei-
ro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conheci-
mento tiverem e interessar possa, especialmente aos executa-
dos: ESPÓLIO DE FERNANDO FERREIRA DIAS (CPF: 008.649.787-
15), HILDA SOUZA EIRAS DIAS: 025.220.087-06), e ao Credor Hi-
potecário: ITAÚ RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO suprindo a exigên-
cia contida no artigo 889, I e V do NCPC, que no dia 14/12/2021  às
15:00 horas  será aberto na “modalidade eletrônico” o  1º Leilão
Público, através do site de leilões: www.facanhaleiloes.com.br,
tendo como Leiloeira Pública Oficial CRISTINA FAÇANHA, matri-
culada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no
TJRJ sob o nº 205, com escritório na Rua República do Líbano nº
16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 16/12/
2021, no mesmo horário pela “melhor oferta” à partir de 60% da
avaliação do imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO DE
AVALIAÇÃO INDIRETA: Trata-se de imóvel situado na RUA DOIS DE
FEVEREIRO, 616 – APARTAMENTO: 105 – BAIRRO: ENCANTADO –
RJ, com área edificada de 37m2, área do terreno de 612m, sendo
apartamento de fundos. Considerando que se trata de Avaliação
Indireta, visto o prédio pela sua parte externa, trata-se de um pré-
dio de 5 andares, com apartamentos com varanda, com dois
portões de garagem mais um de pedestre, com uma portaria,
com portas de vidros, não havendo playground. Avalio, indireta-
mente o imóvel em R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil re-
ais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial
os executados e o Credor Hipotecário INTIMADOS por intermé-
dio do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a
exigência contida no artigo 889, I e V do NCPC. Dado e passado,
Rio de Janeiro, aos 09 (nove) dias do mês de novembro do
ano de dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos
legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado
eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha,
pelo Chefe da Serventia e pelo MMª. Dra. Admara Falante
Schneider– Juíza de Direito.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da RCA em 08/09/21. Data, Horário e Local: Em 08/09/21, às 8h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 7º 
andar, Centro/RJ. Presença: Presente a totalidade dos membros integrantes 
do Conselho de Administração da Cia., abaixo assinados. Mesa: Presidente: 
Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a alteração da composição; renovação do mandato; 
e consolidação dos membros do Comitê de Ética da Cia., instituído e organi-
zado conforme as deliberações tomadas na Ata de Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 29/08/18, registrada na JUCERJA em 11/10/18, 
sob o nº 00003397197 (“ARCA de 29.08.18”) e na Ata de Reunião do Con-
selho de Administração realizada em 26/03/20, registrada na JUCERJA em 
18/05/20, sob o nº 00003874206 (“ARCA de 26.03.20”). Deliberações: Após 
exame e discussão das matérias apresentadas, os Conselheiros aprovaram, 
por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) Alterar a atual composição 
do Comitê de Ética da Cia., cujos membros foram eleitos conforme delibera-
ções havidas na ARCA de 29.08.18 e ARCA de 26.03.20, de forma a des-
tituir, a partir da presente data, o seu membro suplente, o Sr. Thiago Luiz 
Regueira dos Santos, agradecendo-lhe, nesta oportunidade, por todos os 
serviços prestados durante o respectivo mandato; (b) Em consequência da 
deliberação anterior, nomear o novo membro suplente do Comitê de Ética, 
em substituição ao membro destituído, o Sr. Alexandre de Araújo Noguei-
ra, brasileiro, separado, cientista da computação, RG 9000301607-8, SSP/
CE, CPF/MF 289.246.813-20, com endereço profissional na Rua Padre Ca-
rapuceiro, nº 706, 8º andar, Boa Viagem, Recife/PE. (c) Reeleger para um 
mandato de 2 anos a contar desta data, os atuais membros do Comitê de 
Ética, ficando ratificados todos os atos praticados desde a última eleição, re-
alizada conforme deliberações tomadas na ARCA de 29.08.18 e na ARCA de 
26.03.20; (d) Consolidar a composição do Comitê de Ética da Cia., cujo man-
dato vigorará até o dia 08/09/23, conforme segue: Membros Titulares: (i) Luiz 
Felipe Rocha Seabra, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ 80.176 e CPF/
MF 865.021.237-91, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 
2º mezanino, Centro/RJ; (ii) Décio Vieira de Araújo, brasileiro, casado, ana-
lista de sistemas, RG 3717606, SSP/MG, CPF/MF 745.464.736-72, residente 
nesta cidade e domiciliado na Rua Santa Luzia nº 651 - 5º andar - Centro/
RJ; e (iii) Lisiane Maria Rodrigues Gonzaga, brasileira, casada, arquiteta, 
RG 1037844436, SSP/RS e CPF 646.560.200-87, com endereço profissional 
na Av. Rio Branco, 156, salas 3001 a 3005, Centro/RJ. Membro Suplente: (i) 
Alexandre de Araújo Nogueira, brasileiro, separado, cientista da computa-
ção, RG 9000301607-8, SSP/CE, CPF/MF 289.246.813-20, com endereço 
profissional na Rua Padre Carapuceiro, nº 706, 8º andar, Boa Viagem, Recife/
PE. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz 
Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; 
Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Gal-
vão, Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto 
de Queiroz Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário. Jucerja em 
20/09/21 sob o nº 4458330. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da RCA em 10/06/21. Data, Horário e Local: Em 10/06/21, às 10h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 
7º andar, Centro/RJ. Presença: Presente a totalidade dos membros inte-
grantes do Conselho de Administração da Cia.. Mesa: Presidente: Marcos 
de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. (a) Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) a inclusão das empresas subsidiárias da Cia., Fron-
tis Construções e Montagens Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 04.408.681/0001-82, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651, 3° 
mezanino - parte, Centro/RJ (“FRONTIS”), e Orbis Ambiental S.A., socieda-
de anônima inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.984.726/0001-92, com sede 
na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, Sala 609, Torre A, Vila da Ser-
ra, Nova Lima/MG (“ORBIS”), no rol de empresas subordinadas à estrutura 
funcional do Programa de Compliance da QGSA (“Programa de Complian-
ce da QGSA”), organizada conforme as deliberações tomadas na Ata de 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/08/18, registrada 
na JUCERJA em 11/10/18, sob o nº 00003397197 (“ARCA 29.08.2018”); e 
(ii) a revisão do Sumário de Diretrizes; Manual de Governança, Regimen-
to Interno e Políticas que integram o Programa de Compliance da Cia. e 
de suas sociedades controladas (“Documentos de Compliance da QGSA”), 
aprovados por meio da ARCA de 29.08.18 e posteriormente revisados pela 
ARCA de 19.12.19. Deliberações: Após exame e discussão das matérias 
apresentadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes 
deliberações: (b) Autorizar a inclusão das empresas FRONTIS e ORBIS, no 
rol das sociedades subsidiárias da Cia., que passam a se sujeitar à estrutu-
ra unificada do Programa de Compliance da QGSA, implementado confor-
me deliberações tomadas na ARCA de 29.08.18; e (c) Em decorrência da 
deliberação anterior, consolidar a lista de sociedades subsidiárias da Cia., 
que atualmente integram o Programa de Compliance da QGSA: Construtora 
Queiroz Galvão S.A.; Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. – 
em recuperação judicial –; Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios 
S.A., Vital Engenharia Ambiental S.A., Engetec Construções e Montagens 
S.A., Queiroz Galvão Naval S.A., Frontis Construções e Montagens Ltda., e 
Orbis Ambiental S.A.. (d) Aprovar a revisão dos Documentos de Complian-
ce da QGSA que integram o Programa de Compliance da Cia. e de suas 
sociedades controladas, na forma proposta pelo Diretor de Compliance da 
Cia., conforme apresentação que fica arquivada na sede da Cia.. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente 
ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presi-
dente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; 
Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Conse-
lheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, 
Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de 
Queiroz Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da Mesa. Jucerja 
em 23/06/21 sob o nº 4090539. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da AGE em 29/10/21. Data, Horário e Local: Em 29/10/21, às 10h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 
8º andar, Centro/RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, por estarem presentes todos 
os acionistas da Cia., representando assim a totalidade do seu capital so-
cial. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de 
Queiroz Galvão. Ordem do Dia e Deliberações: (a) Consignar o aceite ao 
pedido de renúncia apresentado pelo Conselheiro Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes, em razão de motivos pessoais e com efeitos a partir da presen-
te data, agradecendo-lhe pelos relevantes e excelentes serviços prestados 
e outorgando-lhe a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quita-
ção para nada mais reclamar com relação ao período em que figurou como 
membro do Conselho de Administração da Cia.; (b) Em vista da renúncia 
acima deliberada, consolidar a composição do Conselho de Administração 
da Cia., cujo mandato vigorará até 29/07/24, que passa a ser a seguinte: 
Presidente do Conselho de Administração: Marcos de Queiroz Galvão, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na Cidade e Estado de São 
Paulo, com endereço profissional na Rua Campos Bicudo, 98, conjunto 161, 
Jardim Europa, RG 1.339.984, SSP/PE, CPF/ME 475.316.904-97; Conse-
lheiros: (a) Antonio Augusto de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, RG 007633D, CREA/PE, CPF/ME 173.714.734-34, com endere-
ço profissional na Rua Santa Luzia nº 651, 8º andar, Centro/RJ; (b) Fernan-
do de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Rua 
Padre Carapuceiro, 706, 17º andar, Boa Viagem, Recife/PE, RG 17.409-D, 
CREA/PE, CPF/ME 165.109.684-87;(c) Maurício José de Queiroz Galvão, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente na Rua Santa Luzia nº 651, 8º 
andar, Centro/RJ, RG 10.046-D, CREA/PE, CPF/ME 233.110.534-00; (d) 
Ricardo de Queiroz Galvão, brasileiro, engenheiro, RG 85-1-04280-6-D, 
CREA/RJ, CPF/ME 784.917.977-34, residente na Rua Santa Luzia nº 651, 
8º andar, Centro/RJ; e (e) Roberto de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, 
empresário, residente na Rua Campos Bicudo, 98, conjunto 161, Jardim Eu-
ropa/SP, RG 1.587.542, SSP/PE, CPF/ME 497.104.944-49. Encerramento: 
Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
a presente ata, na forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei 
6.404/76, que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia.. Assinaturas: Presidente: Marcos de 
Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Acionistas: Anto-
nio Augusto de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Maurício 
José de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz 
Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Roberto de Queiroz Galvão, Carmen 
Lúcia Galvão de Souza Leão, Ricardo de Queiroz Galvão, Suzana de Quei-
roz Galvão Gonçalves, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, e Paulo Cesar 
Viana Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da Mesa. Jucerja 
em 04/11/21 sob nº 4600922. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da RCA em 10/06/21. Data, Horário e Local: Em 10/06/21, às 11h, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 7º 
andar, Centro/RJ. Presença: Presente a totalidade dos membros integrantes 
do Conselho de Administração da Cia.. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz 
Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre a Análise Crítica do Sistema de Gestão de Compliance da sua sociedade 
controlada Engetec Construções e Montagens S.A. (“Engetec”). Deliberações: 
Após exame e discussão das matérias apresentadas, os Conselheiros aprova-
ram, por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) Aprovar, na qualidade de 
Órgão Diretivo de Compliance da Cia. e de suas subsidiárias, após explanação 
realizada pelo Diretor de Compliance da Cia., a Análise Crítica do Sistema de 
Gestão de Compliance da sociedade controlada Engetec, baseada na análi-
se submetida previamente à Diretoria da Engetec (“Alta Direção”, para fins de 
Compliance), que se encontra em consonância com os requisitos pertinentes 
da Norma ISO 37.001, conforme apresentação que fica arquivada na sede da 
Cia.. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 
a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz 
Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; 
Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Gal-
vão, Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto 
de Queiroz Galvão. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da Mesa. Jucerja 
em 22/06/21 sob nº 4089537. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CNPJ: 31.345.064/0001-58 - NIRE 353.005.206-53

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 24 de Setembro de 2021

CERTIDÃO: Certifico o registro na JUCESP sob nº 504.269/21-5 em 
15/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da RCA em 1º/07/21. Data, Horário e Local: 1º/07/21, às 10h, na sede 
da Queiroz Galvão S.A. (“Cia.”), localizada na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, 
Centro/RJ. Presença: Presente a totalidade dos membros integrantes do Con-
selho de Administração da Cia. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; 
Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem do Dia: Exame, discussão e 
votação acerca da: (i) Estruturação da Área de Proteção de Dados da Cia. e 
de suas sociedades controladas; (ii) Aprovação das Diretrizes do Programa 
de Proteção de Dados da QGSA e das Políticas de Proteção de Dados e de 
Segurança da Informação; (iii) Nomeação do Data Protection Officer (DPO); 
(iv) Instalação do Comitê de Proteção de Dados da Cia. e de suas sociedades 
controladas; e (v) Nomeação dos membros titulares e suplentes do Comitê 
de Proteção de Dados da Cia.. Deliberações: Considerando a necessidade 
de promover a continuidade do processo de implementação e adequação à 
Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGDP”), no âmbito da 
Cia. e de suas sociedades controladas, tendo em vista a busca pela contí-
nua adequação às melhores práticas de mercado, os integrantes do Conselho 
de Administração, à unanimidade, resolveram: (i) Aprovar a organização e a 
estruturação da Área de Proteção de Dados da Companhia e de suas socie-
dades controladas, que, mantida a vinculação ao Conselho de Administração, 
passará a responder pelas atividades conforme apresentação realizada aos 
Conselheiros nesta data, que permanecerá arquivada na sede da Cia. (“Área 
de Proteção de Dados da QGSA”); (ii) Autorizar a publicação das Diretrizes do 
Programa de Proteção de Dados da QGSA, bem como das Políticas de Prote-
ção de Dados e de Segurança da Informação, que serão arquivadas na sede 
da Cia.; (iii) Nomear para exercer a função de Data Protection Officer (DPO), o 
Sr. Marcello José da Fonsêca Borges, brasileiro, casado, cientista da com-
putação, RG 4.629.068, SDS/PE, CPF/ME 007.469.804-42, com endereço na 
Rua Santa Luzia, 651, 3º Mezanino, Centro/RJ, que atuará também na função 
de Coordenador do Comitê de Proteção de Dados, e atuará no cumprimento e 
execução das normas de proteção de dados, nos limites nelas estabelecidos; 
(iv) Aprovar a instalação do Comitê de Proteção de Dados, que prestará apoio 
à atuação do DPO, e que a partir desta data passa a ter competência sobre as 
atividades de proteção de dados da Cia. e de suas sociedades controladas; (v) 
Nomear para compor o Comitê de Proteção de Dados da Cia., por um prazo 
de 2 anos, a contar desta data, os seguintes membros titulares e suplentes: 
Membros Titulares: Sr. Marcello José da Fonsêca Borges, brasileiro, casa-
do, cientista da computação, RG 4.629.068, SDS/PE, CPF/ME 007.469.804-
42, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, 651, 3º Mezanino, Cen-
tro/RJ; Fábio Tomita, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 
14.484.963-x, SSP-SP, CPF/MF 282.372.168-14 com endereço profissional 
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 – Itaim/SP. Flávia Ramos Galvão, 
brasileira, casada, advogada, OAB/RJ 108.074 e CPF/ME 071.166.117-03, 
com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro/RJ; 
Membros Suplentes: Lisiane Maria Rodrigues Gonzaga, brasileira, casada, 
arquiteta, RG 1037844436, SSP/RS e CPF/MF 646.560.200-87, com endere-
ço profissional na Av. Rio Branco, 156, 30º andar, salas 3035 e 3036, RJ; Ju-
liano Gomes Meirelles, brasileiro, casado, engenheiro, RG 095569448, IFP/
RJ, CPF/MF 071.791.837-84, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, 
nº 651, 6º andar, Centro/RJ; Patrícia Passeri Valentim, brasileira, divorciada, 
advogada, OAB/RJ 103.696, e CPF/ME 075.713.757-11, com endereço profis-
sional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro/RJ. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata lida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Marcos de Quei-
roz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Conselho de Administra-
ção: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Conselheiros: Antonio Augusto 
de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz 
Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão. Ricardo de 
Queiroz Galvão - Secretário da Mesa. Jucerja em 20/09/21 sob o nº 4458052. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Itaú: Custo do crédito continuará subindo
Banco apurou crescimento de 3,6% no terceiro trimestre

O Itaú entregou 
um resultado de 
R$6.8 bilhões no 

terceiro trimestre, cresci-
mento de 3.6% em relação 
ao trimestre passado e um 
crescimento de aproxima-
damente 35% compara-
do ao ano contra ano. “A 
gente atingiu consolidado 
um ROE de 19.7%, é um 
incremento de 0.8 pontos 
percentuais e no Brasil a 
operação vem performan-
do muito bem já com ROE 
acima de 20% (20,5), é um 
crescimento de 1.1 pontos 
percentuais no trimestre”, 
disse Milton Maluhy Filho, 
presidente do banco, ao co-
mentar os números durante 
coletiva de imprensa nesta 
terça-feira .

O principal destaque di-
vulgado foi a carteira de 
crédito, um crescimento de 
5.9% no trimestre. “No tri-
mestre passado eu já tinha 
comentado com vocês toda 

a nossa mudança de estraté-
gia de portfólio em cartões 
e a gente já vem acompa-
nhando de forma relevante 
os resultados, seja no vo-
lume, mas, principalmen-
te, na quantidade de novos 
clientes. Então, o cartão de 
crédito cresceu 9.8 e a gen-
te viu uma boa acelerada 
no consumo, sobretudo na-
queles segmentos de média 
e alta renda, que ficaram re-
almente muito impactados 
em função da pandemia, a 
gente percebeu uma grande 
retomada do consumo”, re-
portou Maluhy. 

Segundo ele, o crédito 
imobiliário continua sendo 
uma alavanca importante de 
crescimento. “como vocês 
podem observar, a gente 
vem tendo recordes e assu-
mindo um papel de lideran-
ça aqui entre os bancos 
privados na produção de 
crédito imobiliário, a cartei-
ra cresce 2.2%. lembrando 

que esse é um produto de 
altíssima fidelização, longo 
prazo, e aumenta o lifetime 
do cliente com o banco”. 

O cheque especial subiu 
2.2 no tri, 1.3 ano a ano. 
“No crediário, a gente pra-
ticamente empata com o 
que era o saldo médio de 
2019, tem um leve aumento 
de 1.9, por outro lado, tem 
um crescimento ano contra 
ano de 64.7 e no trimestre 
de 27.3, dentro daquela ló-
gica de reocupar os canais, 
reocupar o espaço, voltar 
naqueles clientes que a gen-
te tem altíssimo relacio-
namento e conhecimento, 
então, de novo, aquela boa 
ambição de crescer que eu 
tenho falado tanto para vo-
cês aí nos últimos calls”, fri-
sou o executivo.

O banco apresentou os 
compromissos assumidos 
com o Itaú Net Zero 2050, 
de reduzir em 50% as emis-
sões até 2030 e atingir a meta 

de carbono neutro até 2050. 
A mensagem da instituição 
sobre esse programa é apoiar 
os clientes na transição, es-
timular plano de transição, 
novos produtos e times dedi-
cados para apoio da transição 
dos clientes, todo o agrone-
gócio, recuperação de pasta-
gem, restauração ecológica e 
incentivo aos mercados vo-
luntários de compensação de 
emissões.

PIB

Perguntado sobre a pre-
visão de queda do PIB para 
2022, Maluhy disse que o 
economista chefe da insti-
tuição, o Mário Mesquita, 
soltou uma revisão do PIB 
para o ano que vem, uma 
queda de menos 0,5, mais 
juros obviamente tentando 
colocar a inflação de volta 
no lugar onde tem que es-
tar, então isso naturalmente 
vai ter um impacto na ativi-

dade. Como é que a gente 
trabalha o modelo de perda 
esperada? “Ele tem uma 
série de parâmetros, parâ-
metros dos próprios clien-
tes, informações públicas 
de clientes, informações 
proprietárias, mas a gente 
também tem parâmetros 
macro e estatísticos que a 
gente usa no nosso mode-
lo, tá, então na medida que 
o macro piora para frente, 
o nosso modelo é agrava-
do em função disso e isso é 
levado em consideração em 
todo provisionamento que 
o banco faz. Então, por um 
lado, a gente está sempre na 
frente do ciclo no conceito 
de perda esperada com a 
nossa melhor projeção pos-
sível e aí acertos, correções 
são feitas no tempo natural-
mente”, explicou.

O executivo vislumbra 
um cenário de menor li-
quidez. “Quando eu olho 
para 2022 é um cenário em 

que a gente verá sim uma 
piora na inadimplência, é 
esperado que seja assim, a 
gente está preparado para 
isso do ponto de vista de 
provisionamento no ba-
lanço, o modelo de perda 
esperada já capturou uma 
boa parte disso, a própria 
previsão Covid tem muito 
a ver com isso porque não 
deixa de ser um modelo 
de perda esperada a gente 
dando choques no PIB em 
todas as variáveis olhando 
para frente, fato é que veio 
muito melhor”. 

Maluhy afirmou que a 
gente vai ver um aumento no 
custo do crédito, seja em fun-
ção de uma piora natural da 
economia, mas fundamen-
talmente por um crescimen-
to de carteira. “O custo do 
crédito tende a continuar su-
bindo e, enfim, é esperado na 
mesma forma que a margem 
com clientes também tende a 
continuar subindo”.

Com quatro pregões 
de alta, em sequên-
cia que não era vista 

há dois meses, o Ibovespa já 
ganhou quase 6 mil pontos 
em dezembro. Após cin-
co meses consecutivos de 
queda, o sonho do rali de 
fim de ano parece estar em 
andamento, acredita o eco-
nomista Alexsandro Nishi-
mura, head de conteúdo e 
sócio da BRA. Às 16h38 
desta terça-feira o Ibovespa 
marcava 107.661,75 pontos.

E explica que o ânimo 
dos investidores vem da 
diminuição dos receios da 
variante Ômicron, do novo 
coronavírus, o que impul-
siona bolsas estrangeiras e 
se reflete por aqui. Isso por-
que as autoridades de saúde 
e nomes da indústria farma-
cêutica indicam que, apesar 
de maior transmissibilidade, 
os casos da variante não 

vêm se mostrando graves. 
Nishimura acrescenta que 
o Ibovespa foi novamente 
impulsionado pelo salto das 
ações da mineradora Vale, 
que acompanhou os preços 
do minério de ferro e voltou 
a ultrapassar US$ 110 por 
tonelada, atingindo o maior 
preço em mais de cinco se-
manas. “Este movimento 
da commodity ocorreu de-
vido à expectativa de que o 
plano do governo chinês de 
aliviar as restrições ao setor 
imobiliário aumente a de-
manda”. A VALE 3 era co-
tada a R$ 76,46 no final do 
dia desta terça-feira. 

PEC 

“O Ibovespa, entretan-
to, se afastou das máximas 
por causa do impasse em 
torno da promulgação da 
PEC dos Precatórios, além 

do arrefecimento de ou-
tras blue chips”, citou. As 
ações da Petrobras conse-
guiram se manter em cam-
po positivo, acompanhando 
a valorização do petróleo, 
mas com alta reduzida em 
reflexo à aprovação em co-
missão do Senado de pro-
jeto de lei que estabelece 
alíquotas mínimas para o 
imposto de exportação de 
petróleo bruto e altera a po-
lítica de preços da estatal. 
Já o setor financeiro passou 
a registrar perdas durante a 
tarde, às vésperas da divul-
gação pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
da nova Selic. Quase antes 
de fechar o pregão, a ação 
PETR4 (da Petrobras) era 
cotada a R$ 29,27.

Ibovespa conquista quase  
6 mil pontos em dezembro

CVM lança agenda  
regulatória para 2022

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) lançou nesta 

terça-feira sua Agenda Re-
gulatória 2022, listando suas 
prioridades normativas para 
o ano. Para audiência públi-
ca (em que participantes 
do mercado e a sociedade 
como um todo participam 
com sugestões e comen-
tários), estão três temas: 
transferência de custódia, 
revisão de produtos des-
tinados para investidores 
de varejo e do conceito de 
investidor qualificado e re-
gulamentação específica do 
Fiagro (Fundo de Investi-
mento em Cadeias Agroin-
dustriais).

“Em 2021, a Assessoria 
de Análise e Gestão de Ris-

cos – ASA – da autarquia 
promoveu estudo sobre 
transferência de custódia 
e todo o feedback enviado 
pelo mercado auxiliará na 
minuta proposta na Audi-
ência Pública. Além disso, 
o número de investidores 
pessoa física vem crescendo 
no Brasil, como pode ser 
visto nos dados da B3, que 
destacou o atingimento de 
quase 4 milhões no 1º se-
mestre de 2021. Então, são 
temas de grande relevância 
para o mercado de capitais, 
apontou o superintenden-
te de Desenvolvimento de 
Mercado da CVM, Antonio 
Berwanger.

Segundo o superinten-
dente, os debates sobre 
a definição de investidor 

qualificado também têm 
se intensificado, assim co-
mo os avanços dos Fiagro. 
“Desde que lançamos a 
norma provisória e experi-
mental que possibilitou o 
a constituição de Fundos 
de Investimento nas Ca-
deias Produtivas Agroin-
dustriais – Fiagro, já tive-
mos quase 30 registros, 
revelando o potencial des-
se veículo de investimento 
coletivo especificamente 
criado para aplicar recur-
sos no agronegócio bra-
sileiro”, indicou Berwan-
ger. Foram priorizados na 
agenda os seguintes temas: 
companhias abertas, ofer-
tas públicas, fundos de 
investimento e mercados 
organizados.

XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 34.475.373/0001-30 - NIRE 35300580303

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2021. 1. Horário, Data e Local: Às 19 (dezenove) horas do dia 03 de dezembro de 2021, no escritório 
da sede da XP Comercializadora de Energia S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre 
Sul, 29º andar (parte), CEP 04.543-010. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença do único acionista, a XP Investimentos S.A., detentor da totalidade do capital social da 
Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Kristian Orberg, Secretário: Sr. Fabricio Cunha de Almeida. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 1a (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de melhores 
esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), no montante 
total de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como a fixação dos termos e condições da Emissão 
e da Oferta; (ii) caso aprovada a Emissão e a Oferta, a aprovação da minuta do respectivo “Instrumento Particular de Escrttura da 1a (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, da XP 
Comercializadora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão” ou “Escritura”); e (iii) caso aprovada a Emissão e a Oferta, a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas 
e quaisquer medidas, praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar 
aditamentos à Escritura de Emissão, além de formalizar e efetivar a realização da Oferta, para isso podendo realizar a contratação do Coordenador Líder (conforme abaixo 
definido), do Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta, podendo, para tanto, negociar e 
assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos, além de quaisquer documentos necessários à realização da Oferta. Decisões: Foram 
tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) provar a realização da Oferta, conforme previsto na Escritura de Emissão, a ser 
formalizada pela Companhia, que terá as seguintes características e condições:
Número da Emissão 1a (primeira) emissão de debêntures da Companhia.
Número de Séries A Emissão será realizada em série única.

Valor Total da Emissão e 
Quantidade de Debêntures

Serão emitidas até 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão 
(conforme definido abaixo), observada a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme definida abaixo), nos termos da Escritura. O valor total da 
Emissão será de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Total 
da Emissão”).

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço de capital de giro e/ou alongamento do 
passivo financeiro da Companhia.

Data de Emissão Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures será 08 de dezembro de 2021 (“Data de Emissão”).

Forma, Tipo e 
Comprovação de 
Titularidade

As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de 
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador (conforme abaixo definido), e, 
adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 (conforme definido abaixo), conforme o caso, será 
expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures.

Conversibilidade As Debêntures serão simples e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia.
Espécie As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei n° 6.404/76.

Prazo e Data de 
Vencimento

Observado o disposto na Escritura, as Debêntures terão prazo de vencimento de 2 (dois) anos, contados da Data de Emissão, vencendo- se, portanto, 
em 8 de dezembro de 2023 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado da totalidade das 
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

Valor Nominal Unitário O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).

Forma de Subscrição e de 
Integralização e Preço de 
Integralização

As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscricão (“Data de Integralização”), de acordo 
com as normas de liquidação aplicáveis à B3, pelo seu Valor Nominal Unitário, para as Debêntures que forem integralizadas na primeira Data de 
Integralização. Caso qualquer Debênture venha ser integralizada em data diversa e posterior à primeira Data de Integralização, a integralização 
deverá considerar o Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporisdesde a primeira Data de 
Integralização até a respectiva Data da Integralização, podendo, ainda, em qualquer Data de Integralização, ser subscritas com ágio ou deságio, 
sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou o deságio, conforme o caso, será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma 
mesma Data de Intearalizacão (“Preço de Integralização”).

Atualização Monetária O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente.

Remuneração das 
Debêntures

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das 
taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupd’, expressas na forma percentual ao ano, base de 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI-Over”), acrescida de spread (sobretaxa) de 2,50% (dois inteiros 
e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a 
primeira Data de Integralização (inclusive) até a Data de Vencimento, ou até a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um 
Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido), data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) ou 
na data de realização de resgate antecipado obrigatório, nos termos da Escritura, o que ocorrer primeiro. A Remuneração será calculada de acordo 
com o disposto na Escritura.

Pagamento da 
Remuneração das 
Debêntures

A Remuneração das Debêntures será paga pela Emissora em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

Repactuação Programada As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

Amortização O Valor Nominal Unitário será pago pela Emissora em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

Condições de Pagamento

Local e Horário de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem ius as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) 
os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, 
para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. 
Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures, 
pela Companhia, até o primeiro dia útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia que não seja dia útil para 
fins de pagamentos, sem qualquer acréscimo ou penalidade ao valor a ser pago.

Encargos Moratórios
Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão 
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, acrescido da Remuneração devida, que 
continuará a incidir sobre o valor original do débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Publicidade

Todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão 
ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos nos Jornais de Publicação (“Aviso aos Debenturistas”), bem como na página da Companhia na 
rede mundial de computadores (https://www.xpi.com.br/compliance), observado o estabelecido no artigo 289 da Lei n° 6.404/76 e as limitações 
impostas pela Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta e os prazos legais, devendo a Companhia comunicar o Agente Fiduciário e a 
B3 a respeito de qualquer publicação na data da sua realização, sendo certo que, caso a Companhia altere os Jornais de Publicação após a Data de 
Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo para divulgação de suas informações.

Classificação de Risco A Emissão não contará com classificação de risco (rating) para as Debêntures e/ou para a Companhia.

Aquisição Facultativa
Observado o previsto na Instrução da CVM n° 620, de 17 de março de 2020, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, observado o disposto no 
artigo 55, parágrafo 3°, da Lei n° 6.404/76, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM, adquirir as Debêntures 
por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da 
Emissora, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM.

Amortização Extraordinária 
Facultativa Não haverá amortização extraordinária facultativa das Debêntures.

Resgate A Emissora poderá, a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado
Antecipado Facultativo 
Total facultativo da totalidade das Debêntures, observados o disposto nos demais itens da Escritura de Emissão.

Oferta de Resgate 
Antecipado

Alternativamente, caso a Emissora tenha interesse, poderá realizar, a qualquer tempo, uma oferta de resgate antecipado facultativo da totalidade 
das Debêntures, a qual deverá ser direcionada à totalidade das Debentures, podendo os Debenturistas aceitar ou não a oferta de resgate 
antecipado, observadas as demais disposições da Escritura de Emissão.

Garantia As Debêntures não contarão com qualquer garantia, real ou fidejussória, incluindo aval ou fiança, nem qualquer tipo de preferência.
Liquidez e Estabilização Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.
Fundo de Amortização Não será constituído fundo de amortização para a Emissão.

Colocação e Procedimento 
de Distribuição

As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, em regime de melhores esforços 
de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública da 1a (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, Sob o Regime de Melhores 
Esforços de Colocação, da XP Comercializadora de Energia S.A”, a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder.

Distribuição Parcial

Será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta (“Distribuição Parcial”). Na eventualidade de nenhuma Debênture ser colocada no âmbito 
da Oferta, a Oferta será cancelada, sendo todas as intenções de investimento automaticamente canceladas. Eventual saldo de Debêntures não 
colocado no âmbito da Oferta até o final do Prazo Máximo de Colocação (conforme definido na Escritura de Emissão) será cancelado pela Emissora 
por meio de aditamento a esta Escritura de Emissão, sem a necessidade de qualquer deliberação societária adicional da Emissora ou Assembleia 
Geral de Debenturistas.

Depósito para Distribuição, 
Negociação, Custódia 
Eletrônica e Liquidação

As Debêntures serão depositadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”) para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - 
Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da 
B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

Vencimento Antecipado 
Automático

A Escritura de Emissão será considerada antecipadamente vencida e as obrigações da Emissora devidas no âmbito da Emissão, imediatamente 
exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, bem como ficará a Emissora obrigada ao imediato 
pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, 
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido dos Encargos 
Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura, na ocorrência de qualquer uma das 
hipóteses a serem previstas na Escritura de Emissão (“Eventos de Vencimento Antecipado Automático”):

Vencimento Antecipado 
Não- Automático

Observados os eventos previstos na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data em 
que tomar ciência da ocorrência de qualquer um dos eventos a serem previstos na Escritura de Emissão (cada um desses eventos, um “Evento 
de Vencimento Antecipado Não-Automático” e, em conjunto com os Eventos de Vencimento Antecipado Automático, “Eventos de Vencimento 
Antecipado”), convocar Assembleia Geral de Debenturistas, de acordo com o disposto na Escritura de Emissão, para deliberar sobre a eventual 
declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures.

Escriturador A Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 
3500, 3° andar, parte, inscrita no CNPJ sob o n.° 61.194.353/0001-64..

Agente Fiduciário A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na Avenida das Américas, 3.434, Bloco 07, Grupo 
201, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 36.113.876/0001-91.

Banco Liquidante O Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, 
Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ sob o n° 60.701.190/0001 04.

(ii) aprovar a celebração da Escritura de Emissão, a ser assinada pela Diretoria da Companhia; e (iii) os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a adotar todas e 
quaisquer medidas, praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Assembleia, podendo, inclusive, 
celebrar aditamentos à Escritura de Emissão, além de formalizar e efetivar a realização da Oferta, para isso podendo realizar a contratação do Coordenador Líder, do Agente 
Fiduciário e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta, tais como Escriturador, Banco  Liquidante, a B3, dentre outros, podendo, 
para tanto, negociar e assinar todos os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos, além de quaisquer documentos necessários à realização 
da Oferta. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, vai 
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Kristian Orberg, e Secretário: Fabricio Cunha de Almeida. Acionista: XP Investimentos S.A. (p. Bernardo Amaral 
Botelho e Fabricio Cunha de Almeida). A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Mesa: Kristian Orberg 
- Presidente. Fabricio Cunha de Almeida - Secretário. Acionista Presente: XP Investimentos S.A. - Representada por Bernardo Amaral Botelho e Fabricio Cunha de Almeida.
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