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Altos custos 
da educação 
privada elevam  
a exclusão

A Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco) alerta que os 
altos custos da educação priva-
da e a fraca regulamentação dos 
países aumentam a desigualdade 
e a exclusão no ensino em escala 
mundial.

O Relatório de Monitoramen-
to da Educação Global (GEM, 
na sigla em inglês) destaca que os 
estabelecimentos não-estatais ab-
sorvem 40% dos alunos do pré-
-primário, 20% dos que frequen-
tam o ensino fundamental e 30% 
dos níveis médio e superior.

Entre as ações propostas para 
melhorar a regulamentação nas 
escolas, a agência aponta a de-
finição de padrões de qualidade 
que sejam aplicáveis às institui-
ções de ensino estatais e não-
-estatais.

A análise sugere ainda o refor-
ço da capacidade dos governos 
de monitorar e fazer cumprir as 
regulamentações, o incentivo à 
inovação pelo bem comum e a 
união das partes envolvidas para 
o avanço e a “proteção da educa-
ção de interesses ocultos”.

Efeitos da Covid-19 trouxeram 
um fardo adicional aos orçamen-
tos familiares e fizeram disparar 
as despesas escolares. Somente 
27% dos países proíbem expli-
citamente que escolas primárias 
e secundárias privadas atuem 
orientadas ao lucro.

O relatório intitulado “Quem 
escolhe? Quem perde?” enfatiza 
que, ao mesmo tempo, a educa-
ção pública em nações de baixa 
renda tem custos camuflados.

Valor de empresas nas Bolsas 
cresceu 4 vezes mais que receita
Estudo revela disparidade ‘alarmante’, alerta consultoria

Em um momento em que 
o Fed (banco central dos 
Estados Unidos) discute 

o fim da injeção bilionária de di-
nheiro na economia, cresce o ris-
co de uma explosão na bolha de 
imóveis e de ações. Esta última 
pode ser estimada pelo elevado 
crescimento do valor de mercado 
nos dois últimos anos, que não foi 
acompanhado pelos resultados 
das empresas.

O crescimento da capitaliza-
ção de mercado vem superando o 
aumento de receitas em 10 de 15 
setores espalhados por regiões co-
mo Ásia, América Latina, Oriente 
Médio e África do Sul, revela es-
tudo divulgado pela consultoria 
Accenture.

De acordo com o estudo “Para 
Além de 2021”, baseado em da-
dos colhidos junto a 1300 empre-

sas, ainda que muitas companhias 
tenham aumentado sua capitaliza-
ção de mercado de forma signifi-
cativa desde o início da pandemia, 
apenas uma minoria conseguiu 
recuperar suas receitas no mesmo 
ritmo.

A capitalização de mercado 
e as receitas cresceram mais 
ou menos no mesmo ritmo ao 
longo dos três que antecede-
ram a pandemia, com média de 
crescimento de 9,8% e 7,1%, 
respectivamente. Já entre 2019 
e 2020, a capitalização de mer-
cado aumentou quase quatro 
vezes em relação às receitas, 
chegando a uma taxa de 23,7%, 
contra 6,4% entre as empresas 
pesquisadas.

A Accenture alerta para o de-
safio da “velocidade de cresci-
mento”, fenômeno em que a ca-

pitalização de mercado de uma 
empresa cresce substancialmente 
mais rápido do que a receita. Ain-
da que o aumento da capitalização 
de mercado seja um sinal positi-
vo, a incapacidade das receitas de 
acompanhar esse ritmo é um sinal 
de alerta.

“Em outras palavras, quanto 
mais tempo a lacuna persistir, me-
nor será a chance de as empresas 
conseguirem recuperar o atraso 
antes que os investidores come-
cem a questionar sua capacidade 
ao longo dos próximos meses e 
anos”, destaca a consultoria.

“A partir de 2021, o sucesso 
sustentável será determinado pela 
capacidade de execução das em-
presas em um plano de transfor-
mação real”, analisa Gianfranco 
Casati, CEO para Growth Ma-
rkets na Accenture.

Com alta nos preços e queda da
renda, carioca terá ceia menos farta
Para ter comida à mesa, cartão de crédito parcelado

Com o aumento dos pre-
ços dos alimentos, do 
desemprego e da queda 

de renda familiar o carioca terá 
uma ceia de Natal ainda mais 
modesta do que a do ano pas-
sado. É o que mostra pesquisa 
do Clube de Diretores Lojistas 
do Rio de Janeiro (CDLRio) e 
do SindilojasRio que ouviu 350 
consumidores entre a segunda 
quinzena de novembro e a pri-

meira semana dezembro.
Para 76% dos entrevistados 

a ceia será bem menos farta; 
20% que será igual; e 4% que 
será mais farta. Eles apontaram 
o aumento dos preços dos ali-
mentos, o desemprego e a queda 
da renda familiar como os fato-
res determinantes para uma ceia 
menos sortida.

Mesmo diante desse cenário 
difícil 76% dos entrevistados 

pretendem gastar até R$ 250 com 
a Ceia de Natal; 20% entre R$ 
300 e R$ 400, e 4% acima de R$ 
450; 70% pretendem pagar suas 
despesas com cartão de crédito 
parcelado; 24% com cartão ali-
mentação; 5% à vista; e 1% com 
cheque pré-datado.

A alta de preços e a queda dos 
salários reduziram em 76% o con-
sumo de proteína dos brasileiros. 
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ANP confirma 
leilão dos 
campos mais 
produtivos

Onze empresas estão habilita-
das para fazer ofertas pelas áreas 
que serão oferecidas na Segunda 
Rodada de Licitações dos Volu-
mes Excedentes da Cessão One-
rosa da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

Em jogo, duas áreas do pré-sal 
da Bacia de Santos que estão entre 
as mais produtivas do Brasil e do 
mundo: Atapu e Sépia. “Depois 
de tudo pronto, entrega para pe-
trolíferas internacionais. Não faz 
o menor sentido”, argumentou, 
em entrevista exclusiva ao Moni-
tor Mercantil na semana passada, 
o coordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar.

A diferença dessa rodada para 
os demais leilões de partilha já re-
alizados pela ANP ou ainda pre-
vistos é que serão ofertadas áreas 
de desenvolvimento, sem risco 
exploratório. Nas rodadas tradi-
cionais, são ofertados blocos, ou 
seja, áreas ainda não exploradas. 
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TCU não vê 
problemas  
na venda dos 
portos do ES

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) não constatou “irregulari-
dades ou impropriedades que de-
saconselhem o regular prossegui-
mento do processo de outorga” 
dos portos de Vitória e Barra do 
Riacho, ambos no Espírito Santo, 
sintetizou o ministro-relator Bru-
no Dantas.

A desestatização se dará por 
meio da alienação da totalidade 
das ações de titularidade da União, 
emitidas pela Companhia Docas 
do Espírito Santo (Codesa), asso-
ciada à outorga da concessão do 
serviço público de administração 
dos dois portos.

No entanto, a Federação Na-
cional dos Portuários (FNP) de-
nunciou, como noticiado pelo 
Monitor Mercantil, riscos para a 
economia do estado e questionou 
o valor da privatização. Os traba-
lhadores denunciam que o preço 
da Codesa, cujo valor mínimo era 
de R$ 719 milhões, na primeira 
proposta submetida à audiência 
pública, baixou para R$ 471 mi-
lhões.

Arquivo/ABr
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Por Pedro Augusto 
Pinho

Nos anos 1960, o mun-
do ocidental conhecia ine-
gável crescimento e eleva-
ção do padrão de vida das 
populações, em quase todo 
aquele mundo e, em parte, 
também no Oriente.

Uma reduzida parcela 
da sociedade dos Estados 
Unidos da América (EUA) 
se apropriava mais do que 
todas as demais, como é es-
perado em uma sociedade 
capitalista, e, ainda mais, da 
poderosa nação vencedora 
das duas guerras mundiais, 
na primeira metade do sé-
culo 20.

Porém, boa parte da ri-
queza estadunidense tinha 
origem na relação colo-
nial que mantinha com os 
demais países do mundo. 
Uma relação diferente da 
inglesa no século 19, sem a 
ostensiva presença política, 
mas, igualmente, com do-
mínio político, econômico 
e cultural dos poderes lo-
cais.

No Ocidente, a coloniza-
ção ibérica fizera da evan-
gelizadora religião católica 
romana a predominante em 
suas elites e, igualmente, de 
grande aceitação popular, 
muitas vezes na forma de 
sincretismo religioso.

Nelson Aldrich Rocke-
feller (1908–1979), neto do 
“barão ladrão” John Da-
vison Rockefeller que dei-
xou a fortuna de US$ 25,2 
bilhões (moeda de 2020) e 
que viria a ser vice-presi-
dente de Gerald Ford, era 
então governador de Nova 
York (1959–1973). Como 
participante da elite diri-
gente estadunidense, estu-
dava as questões relativas 
ao poder do país, sua pro-
jeção e manutenção pelo 
mundo, tendo para isso o 
suporte de órgãos públi-
cos, empresas e academias.

Em 20/11/1969, apre-
sentou ao subcomitê de As-
suntos do Hemisfério Oci-
dental do Senado dos EUA 
o Relatório Rockefeller, 
solicitado pelo presidente 
Richard Nixon. Há neste 

documento muitas infor-
mações relevantes para a 
transformação que ocorreu 
no Brasil, por coincidência 
(?), com a denominada re-
democratização. Vamos 
transcrever alguns trechos 
do Relatório Rockefeller:

“Há mais de 400 anos, 
a história dos militares e 
da Igreja Católica, traba-
lhando lado a lado com os 
proprietários de terras para 
proporcionar estabilidade, 
é uma das lendas nas Amé-
ricas”.

“Nos últimos anos, sur-
giram oportunidades para 
jovens ambiciosos e talen-
tosos, vindos de famílias 
pobres que não têm terra 
nem conexões profissio-
nais e comerciais. Esses 
jovens oficiais estão assu-
mindo posições de lide-
rança em quase todos os 
grupos militares do hemis-
fério. Embora sua lealdade 
seja com as Forças Arma-
das, seus laços emocionais 
geralmente são com o po-
vo”.

“Crescente nacionalismo 
que muitas vezes encontra-
rá expressão em termos de 
independência da domi-
nação e da influência dos 
EUA”.

Tratemos de contextuali-
zar o Relatório e as mudan-
ças em curso no ocidente 
naquela década de 1960. 

Em 28/10/1958, o car-
deal Angelo Giuseppe 
Roncalli foi eleito Papa e 
tomou o nome de João 
XXIII. A Teologia da Li-
bertação empolgava parte 
da Igreja Católica, voltada 
para as populações pobres 
que foram excluídas do 
processo de desenvolvi-
mento que ocorrera após a 
II Grande Guerra.

O Papa João XXIII con-
voca o Concílio Vaticano 
II (1962–1965), que trará 
mudanças no apostolado 

católico. Embora o resulta-
do do Concílio tenha sido 
muito mais na esfera do 
comportamento religioso 
dos católicos (participação 
mais ativa dos leigos nos 
cultos e nas ações religio-
sas, aceitação das outras re-
ligiões, vestes sacerdotais), 
a situação política criada 
por Harry Truman (1884–
1972) e Winston Churchill 
(1874–1965) – a Guerra 
Fria – reduziu o Concílio à 
aceitação das comunidades 
eclesiais de base e da Teo-
logia da Libertação. A Igre-
ja Católica passa a ser vista 
como “socialista” pelo po-
der estadunidense.

Delcio Monteiro de Li-
ma (Os Demônios Descem 
do Norte, Francisco Alves 
Editora, RJ, 1987) imputa 
este contencioso religioso 
católico-estadunidense à 
disputa pela influência na 
América Latina, portanto 
bem mais antigo. Ainda, 
Delcio Monteiro de Lima 
afirma que “a hierarquia da 
Igreja Católica da América 
Latina, sem compreender 
as infundadas suspeitas 
manifestadas pelo Relató-
rio Rockefeller (de 1969), 
viu com tristeza maior que 
o Relatório da Santa Sé, 10 
anos depois, não só reafir-
mava, como tornava mais 
enfáticas as desconfian-
ças”.

“A missão de evangeli-
zar, que é próprio da Igre-
ja, exige não apenas que 
o Evangelho seja pregado 
em espaços geográficos 
cada vez mais vastos e a 
multidões de homens sem-
pre maiores, mas que sejam 
também impregnados pela 
virtude do mesmo Evan-
gelho os modos de pesar, 
os critérios de julgar e as 
normas de agir; numa pa-
lavra, é necessário que toda 
a cultura do homem seja 
penetrada pelo Evangelho. 
O ambiente cultural em 
que vive o homem exerce 
uma grande influência no 
seu modo de pensar e, con-
sequentemente, na sua ma-
neira de agir; por isso o dis-
sídio entre a fé e a cultura 
constitui um não pequeno 

obstáculo para a evange-
lização, ao passo que uma 
cultura imbuída de espírito 
cristão favorece a difusão 
do Evangelho. Além dis-
so o Evangelho de Cristo, 
que é destinado a todos os 
povos de todos os tempos 
e de todas as latitudes, não 
está ligado de modo ex-
clusivo a nenhuma cultura 
particular, mas sim pode 
permear todas as culturas 
para iluminá-las com a luz 
da Revelação divina e pu-
rificar em Cristo os costu-
mes dos homens” (Sapien-
tia Christiana, Vaticano, 29 
de abril de 1979).

O Relatório Rockefeller 
apresenta um item especí-
fico sobre Nacionalismo, 
onde se lê: “Tudo é inten-
sificado pelo espírito de 
nacionalismo”, e o que en-
contramos no documento 
pontifício senão o respeito 
e a adoção das culturas, das 
identidades dos povos, de 
seu modo de viver e pen-
sar, em uma palavra: nacio-
nalismo.

Podemos ver aí uma das 
ações agressivas do co-
lonialismo estadunidense 
com o uso das denomina-
ções protestantes, em espe-
cial a neopentecostal.

Mas há um equívoco da 
análise rasteira e precon-
ceituosa, buscando apenas 
justificativa para o uso da 
força, quer armada, mili-
tar, tão comum na Améri-
ca Central e na Colômbia, 
quanto à força do dinheiro, 
por bloqueios, subvenções 
e, muito mais usual, da cor-
rupção pura e simples.

No aspecto da corrup-
ção, o Relatório nem mes-
mo oculta quanto àquela 
no meio militar ao “pro-
por” “a exposição às con-
quistas fundamentais do 
modo de vida dos EUA”, 
estes recebidos “por meio 
de programas de treina-
mento”.

Quando as finanças 
substituem os EUA no 
poder colonial da Amé-
rica Latina, estes “proce-
dimentos” são mantidos, 
pela eficácia comprovada. 
Veja-se hoje não somente o 

Governo Bolsonaro, mas a 
equipe do candidato Sergio 
Moro.

Um pouco mais de es-
tudo e estes conselheiros 
veriam que as Américas ca-
tólicas eram e são distintas, 
em especial as espanholas 
da portuguesa. Se, no lado 
espanhol, a espoliação era 
direta no sentido da metró-
pole, pois a Espanha já era 
um grande Império, desde 
a fusão das coroas de Cas-
tela (antes Castela, Leão e 
parte da Galiza) com a de 
Aragão (antes Aragão, Bar-
celona, Valência e Maior-
ca), do lado português era 
um pequeno reino, em ter-
mos territorial e populacio-
nal.

Disto resultou que parte 
da aristocracia portuguesa 
se transferiu, antes mesmo 
da família real, para o Bra-
sil e aqui formaram seus 
“feudos” e uma casta que 
ainda hoje se verifica nos 
comportamentos arro-
gantes e discriminadores 
até da classe média. Esta 
situação já era retratada 
em 1732 por Julião Rangel 
de Souza, procurador da 
Câmara do Rio de Janei-
ro (Arquivo Histórico Ul-
tramarino, Coleção sobre 
o Rio de Janeiro, in João 
Fragoso e Maria de Fátima 
Silva Gouvêa, Nas Rotas 
da Governação Portugue-
sa: Rio de Janeiro e Costa 
da Mina, séculos XVII e 
XVIII, em Nas Rotas do Im-
pério, organizado por João 
Fragoso, Manolo Florenti-
no, Antônio Carlos Jucá e 
Adriana Campos, Edufes 
– Editora da Universidade 
Federal do Espírito Santo, 
Vitória, 2006). 

Nestes registros vemos 
que “a ocupação das posi-
ções cimeiras do governo 
era um privilégio decor-
rente da descendência de 

conquistadores” (os Al-
buquerque, Coutinho, Sá, 
Souza etc.) “de reconheci-
da e antiga nobreza e não 
de títulos da Universidade 
de Coimbra”.

O procurador Rangel de 
Souza também enfatiza a 
distinção entre a nobreza 
principal da terra e a no-
breza advinda pela ciência, 
pela milícia ou pelo exercí-
cio de certos ofícios.

Obs.: milícia tomou no 
Rio de Janeiro deste século 
21 o sentido de marginal, 
mas no texto referido tem 
o sentido de “oficial ou sar-
gento que não faz parte do 
quadro permanente”. Veja-
-se o excelente romance de 
Manuel Antônio de Almei-
da (1830-1861), Memórias de 
um Sargento de Milícias.

Ainda hoje, em pleno 
século 21, a sociedade bra-
sileira resiste à democrati-
zação, à cidadania, o que se 
verifica na rejeição de Lula, 
de Brizola, de Arraes, até 
pelos que só teriam a lucrar 
com seus governos, como 
a ascensão social na Era 
Vargas.

Mas a soberba estaduni-
dense nem mesmo soube 
colocar a seu favor estes 
verdadeiros reacionários, 
entraves ao desenvolvi-
mento da sociedade. Ago-
ra, com a concentração 
de renda, surge outro tipo 
de descriminação, desta 
vez com apoio das finan-
ças, onde não é pequena 
a participação de capi-
tais marginais, das drogas, 
prostituição, contrabando, 
corrupção etc.

O que fica bastante claro 
é o projeto de poder que 
irá se contrapondo aos go-
vernos militares, especial-
mente de Médici e Geisel, e 
da conquista e doutrinação 
da oposição que assume o 
país após as desregulações 
financeiras, isto é, com Fer-
nando Collor e sucessores, 
com o projeto decorrente 
do Relatório Rockefeller 
de 1969, e das surpresas da 
história, como Lula.

Pedro Augusto Pinho é 

administrador aposentado.
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Ações agressivas 
do colonialismo 
estadunidense 
com o uso das 
denominações 
protestantes

Relatório 
Rockefeller 

explicita corrupção 
‘por meio de 
programas de 
treinamento’

Terça-feira, 14 de dezembro de 2021
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Eletrobras perde  
R$ 230 bi na privatização

A gestão da Eletrobras tem adotado práticas que se 
aproximam do limite da irresponsabilidade, denuncia 

a Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL). 
Tais práticas foram formalizadas em denúncias ao TCU, 
CGU, Casas Legislativas, CVM e SEC. A entidade destaca 
13 irregularidades, entre as quais:

– Renúncia de receita da União na chamada “descotiza-
ção” das usinas da Eletrobras. “As usinas em cotas tinham 
contratos já assinados até 2042, o que faz com que esta lei 
imponha à União uma gigantesca renúncia de receita em 
prol dos outros [acionistas] ordinaristas e preferencialistas 
a preço de banana”. Num cálculo rápido feito pela AEEL, 
com receita anual de R$ 1,5 bilhão até 2042, seriam R$ 
83,2 bilhões. Considerando um aumento anual do preço 
de 5%, o valor chegaria no fim da concessão a R$ 230 
bilhões.

– Drenagem de ativos físicos da companhia para 
maximizar a distribuição de dividendos, através de pro-
gramas de desinvestimentos. A Associação calcula que a 
Eletrobras potencializou a infraestrutura elétrica brasileira 
investindo R$ 100 bilhões de 2004 a 2019.

– Pedalada fiscal do CNPE ao exigir a antecipação de 
R$ 5 bilhões na CDE no ano eleitoral de 2022, para repre-
sar o aumento tarifário.

– Contratar sem licitação, como no caso da contratação 
do BTG e de outros bancos por inexigibilidade. “Cumpre 
destacar o grave conflito do BTG, que é acionista repre-
sentativo de uma grande concorrente da Eletrobras”.

Câmara empresarial

Luiz Gustavo Bichara, presidente do Conselho Empre-
sarial Jurídico e Estratégico da Associação Comercial do 
Rio (ACRJ), comemorou a criação, aprovada no último dia 
3, de câmara com competência exclusiva e especializada 
para analisar matérias de direito empresarial no âmbito do 
Tribunal de Justiça do estado. A especialização proporcio-
nará “uniformização de jurisprudência, previsibilidade e, 
portanto, a segurança jurídica que incentiva investimen-
tos”.

Lula e Alckmin juntos

O 6º Congresso Nacional do Sindicato dos Aposen-
tados, de quarta a sexta, em Mongaguá, litoral paulista, 
contará com as participações do ex-presidente Lula e do 
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

Rápidas

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
(AHK Paraná) realizará nesta quarta, 16h, o webinário 
“Reflexão: os benefícios da biodiversidade”. Inscrições: 
bit.ly/3DXbICI *** O urologista carioca Dr. Alfredo 
Félix Canalini assumiu neste domingo a presidência da 
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) para o biênio de 
2022 e 2023 *** O FGV-Ibre realizará nesta quinta, 10h, 
o webinário “Produtividade e Mercado de Trabalho”, 
sobre os problemas estruturais que mantêm baixo cresci-
mento de produtividade. Fernando Veloso, Fernando de 
Holanda Barbosa Filho e Silvia Matos debatem o tema. 
Detalhes em evento.fgv.br/ibre_mercadotrabalho *** O 
Richet Medicina & Diagnóstico inaugurou em Ipanema a 
primeira unidade do seu centro de vacinas. Quem realizar 
exames laboratoriais ou se vacinar na unidade em dezem-
bro poderá receber, sem custo, a vacina da gripe.

EXPRESSO 2222 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/ME nº 16.366.249/0001-55

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação. 
Ficam os Senhores Acionistas da EXPRESSO 2222 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, que se realizará no próximo 20 de dezembro de 2021, às 10 
horas, na sede social da Sociedade, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 
290, sala 101-A, Leblon, nesta Cidade, CEP 22.430-060, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I - Tomar as contas dos administradores e 
deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; II - Deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício encerrado em 31.12.2020; III - Deliberar sobre a remuneração dos 
administradores para o exercício; IV - Deliberar sobre a eleição do Conse-
lho Fiscal para o presente exercício social. Aos acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de 
procuração com 72 horas de antecedência da realização da Assembleia, 
para comprovação da legitimidade da representação exercida. Diretoria. DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação. São 
convidados os Srs. Acionistas da De Millus S.A. Indústria e Comércio a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 20 
de dezembro de 2021, às 14:00 horas, em sua sede social à Av. Lobo Júnior, 
1672, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos 
acionistas. Em Assembleia Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação 
de Lucros; c) Eleição da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse dos 
acionistas presentes. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Criação 
de Reserva de Investimentos; b) Destinação e pagamento de dividendos; 
c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Rio de Janeiro, 
09 de dezembro de 2021. Guilherme Colonna Rosman - Diretor Presidente.

CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ 33.219.809/0001-68 - NIRE 33.3-0008084-8

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação. São convidados 
os Srs. Acionistas da Chantal Participações Societárias S.A a se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 20 de dezembro de 
2021, às 12:00 horas, em sua sede social à Av. Apiaí, 134, Penha, nesta cidade, a 
fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos acionistas. Em Assembleia 
Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria; d) Outros 
assuntos de interesse dos acionistas presentes. Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: a) Criação de Reserva de Investimentos; b) Destinação e pagamento de 
dividendos c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Rio de Ja-
neiro, 09 de dezembro de 2021. Laura Juanita Wacheleski - Diretora - Presidente.

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes e propagandistas de
qualquer ramo econômico do Estado de Pernambuco, para participar de
reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser realizada no dia
23/12/2021 na Avenida Capitão Oswaldo Freire 338, Cajá, Carpina/PE, CEP
55813-550, com início às 17:00h em primeira chamada, 18:00h em segunda
chamada e as 19:00h em terceira e última chamada. Os interessados deverão
levar documentação pessoal necessária em conformidade com a Lei 5.764/
71, Lei 10.406/02 e lei número 8.934/94, quando no ato da fundação haverá
formação de chapas, candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato.

Mario Terencio Albuquerque Cavalcante – CPF 976.139.324-00 –
Recife/PE – 14 de dezembro de 2021.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS
PARA FINS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de novembro de
2021, na sede da entidade, na Av. Calógeras, n. º 15 - 12º andar, foram
aprovadas, por unanimidade, a RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021 e a
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2022 assim como os Pareceres do
Conselho Fiscal, conforme valores a seguir:

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021
ISAAC PLACHTA

Presidente
PAUL ANTOINE MARON GÉDÉON

Tesoureiro
ANDERSON FABIANO DE LIMA
Contador CRC-RJ 098504/0-8

DISCRIMINAÇÃO               RETIFICAÇÃO/2021               PREVISÃO/2022
      RECEITAS
TRIBUTÁRIA                                     116.393,52                         119.303,36
SOCIAL                                            331.051,81                         339.328,10
PATRIMONIAL                                  149.148,44                         152.877,16
TOTAL                                              596.593,77                         611.508,62
      DESPESAS
ADMINISTRAÇÃO GERAL                536.253,85                         549.660,19
CONT.REGULAMENTARES                50.837,77                           52.108,71
APLICAÇÃO DE CAPITAIS                    9.502,15                             9.739,71
          TOTAL                                    596.253,77                         611.508,62

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA ILHA DO GOVERNADOR

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por EMILDO VIEIRA DE AZEVEDO em face de
WLADIMIR JOSÉ DA SILVA SOUZA, processo
nº 0012061-63.2011.8.19.0207, na forma abaixo:
O Dr. ANTONIO DA ROCHA LOURENÇO NETO, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a WLADIMIR JOSÉ DA SILVA
SOUZA, MARCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO e PINAUD
ADM. E EMPREEND. LTDA, que em 25/01/22, às 11:00 hs., no
site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 27/01/22, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891
§ único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 9º
RGI, matrícula nº 36.572, situado no Largo do Machado nº 29
cob. 02 – Catete - RJ, avaliado as fls. 351/353 em 15/10/19, por
R$ 3.300.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no
Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos:
à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%,
ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para
conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará
afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos,
ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência
contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta
cidade, em 30/11/21. Eu, Cristina Carla Rodrigues, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ANTONIO DA ROCHA
LOURENÇO NETO, Juiz de Direito.

Varejo deve criar 40 mil 
empregos no 4º trimestre
Apesar da inflação e 

do endividamento, 
que podem atingir 

o ritmo de recuperação de 
vendas e, consequentemen-
te, dos investimentos em 
mão de obra formal, o va-
rejo paulista deve criar 40 
mil postos de trabalho no 
último trimestre do ano, de 
acordo com estimativa da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Segundo 

dados da Pesquisa do Em-
prego (PESP), realizada pe-
la entidade, em outubro, o 
varejo foi responsável por 
13.952 novas vagas. Se a 
perspectiva de crescimen-
to para o trimestre se con-
firmar, o resultado ficará 
próximo ao de 2019, quan-
do houve criação de 41 mil 
empregos nos últimos três 
meses do ano.

Até o fim de outubro, no 
acumulado do ano, o co-
mércio registrava criação 

de 119.344 empregos. O 
varejo contava com saldo 
de 70.723 vagas, enquan-
to o atacado, de 34.691 
postos de trabalho, ao 
passo que o comércio de 
peças e veículos, 13.930. 
Os destaques ficaram por 
conta do varejo de ferra-
gens, madeira e materiais 
de construção (13.810), 
do atacado de resíduos e 
sucatas (2.673) e do co-
mércio de peças e acessó-
rios novos para veículos 

(4.396). Em 12 meses, fo-
ram criadas 177,7 mil va-
gas – quase 120 mil apenas 
no varejo, com significati-
vo avanço dos segmentos 
de materiais de construção 
(15.629).

Em 12 meses, foram 
423.525 mil vagas criadas 
no setor, com destaque pa-
ra os serviços de escritório 
e apoio administrativo em-
presarial (58.534) e ativida-
des de atendimento hospi-
talar (23.000).

BC: Previsão da inflação  
cai para 10,05% em 2021

A previsão do merca-
do financeiro para 
o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, dimi-
nuiu de 10,18% para 10,05% 
neste ano. Essa é a primeira 
redução depois de 35 sema-
nas consecutivas de alta.

A estimativa está no Bo-
letim Focus desta segunda-
-feira, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), em Brasília, 
com a expectativa das ins-
tituições para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimati-
va de inflação, do Focus, 
manteve-se em 5,02%. Para 
2023, a previsão apresentou 
uma redução de 3,50% para 
3,46%. Em 2024 registrou 
uma pequena variação de 
3,10%, para 3,09%.

A previsão para 2021 es-
tá acima da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou se-

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

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, definida em 
9,25% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom), na última reunião do 
Copom deste ano, realizada 
na semana passada.

Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica 
chegue a 11,50% ao ano (na 
semana passada a estimativa 
era de 11,25%). E para 2023 
e 2024, a previsão é de Selic 
em 8% ao ano e 7% ao ano, 
respectivamente.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 4,71% 
para 4,65%. Para 2022, a 
expectativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) – a so-
ma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – 
é de crescimento de 0,50%. 

Natal: 56% dos brasileiros 
devem gastar com presentes

Uma pesquisa da 
Hibou (empresa 
de pesquisa e mo-

nitoramento de mercado 
e consumo) com a Score 
Group (empresa de data 
retail e shopper experience 
da B&Partners), chamada 
‘Pulso de Natal 2021’ re-
vela como serão os gastos 
dos consumidores para o 
Natal. A pesquisa ouviu 
mais de 1.600 brasileiros 
nas principais capitais do 
país. Em hábitos de con-
sumo, mais da metade da 
população (56%) afirmou 
que vai gastar dinheiro com 
presentes de Natal. No 
top três do ranking estão, 
respectivamente: Roupas 
e Acessórios (69%); Brin-
quedos (44%); Perfumes e 
Cosméticos (38%). Os pre-
senteados também foram 
mencionados no estudo, 

e quase há um empate en-
tre os pais (44%) seguidos 
por filhos (41%), os pró-
prios compradores (36%), 
Um pouco menos citados, 
provavelmente por menos 
eventos presenciais devido 
à pandemia, os amigos se-
cretos (15%).

O investimento em pre-
sentes variou bastante se-
gundo o estudo e 19% dos 
consumidores farão suas 
compras gastando entre 
R$ 250 e R$ 500; 17% 
entre R$ 50 e R$ 150; ou-
tros 17%, entre R$ 150 e 
R$ 250. Os valores entre 
R$ 500 e R$ 1.000 foram 
mencionados apenas por 
13% dos brasileiros; Uma 
minoria de 7% vai gastar 
mais de R$ 1.000 nas com-
pras, e já outra pequena 
parcela, de 6%, pretende 
gastar até R$ 50.
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SEU
DIREITO

Terça-feira, 14 de dezembro de 2021

Avenue Hoche Comércio Varejista de Produtos Ltda.
CNPJ Nº 15.048.124/0001-14

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais Demonstração dos resultados em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro

NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31/12/2020 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais já incluem a Lei 11.638/07 e demais pronuncia-
mentos contábeis, e o resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência dos exercícios. O imobilizado e in-
tangível foram avaliados ao custo de aquisição e/ou formação, e deduzidos 
de depreciação e amortização, calculadas pelo método linear, a taxas que 
levam em conta a vida útil estimada dos bens.

DIRETORIA: João Paulo Feijó Bittencourt - CFO 
CONTADOR: Leandro de Oliveira Pinto – CRC 1SP258659

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas, cumprindo disposições estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial 
referente ao exercício encerrado em 31/12/2020. A Diretoria.

Ativo 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 85.938 8.703
 Contas a receber de clientes 20.360 20.335
 Estoques 91.778 90.358
 Impostos a recuperar 1.753 4.134
 Outras contas a receber 693 956
 Outros créditos 4.991 3.304
Total do ativo circulante 205.513 127.790
Não circulante
 Impostos a recuperar 10.682 14.103

10.682 14.103
 Direito de uso arrendamento 33.418 31.270
 Imobilizado 21.022 24.227
 Intangível 5.239 7.395
Total do ativo não circulante 70.361 76.995
Total do ativo 275.874 204.786
Passivo e passivo a descoberto 2020 2019
Circulante
 Fornecedores 32.635 40.154
 Empréstimos e financiamentos 126.268 112.781
 Contas a pagar - partes relacionadas 21.733 19.490
 Salários e encargos sociais 5.735 7.240
 Impostos a recolher 13.877 12.295
 Arrendamento mercantil 10.368 9.043
 Outras a pagar 18.260 7.791
Total do passivo circulante 228.876 208.794
Não circulante
 Provisão para contingências 2.166 2.077
 Contas a pagar - partes relacionadas 200.301 110.301
 Arrendamento mercantil 20.642 18.467
 Outras a pagar 2.076 8.257
Total do passivo não circulante 225.185 139.102
Passivo a descoberto
 Capital social 152.010 152.010
 Prejuízos acumulados (295.120) (270.527)
 Prejuízos período (35.077) (24.593)
Total do passivo a descoberto (178.187) (143.110
Total do passivo e passivo a descoberto 275.874 204.786

2020 2019
Operações continuadas
 Receita operacional líquida 268.454 356.465
 Custo das mercadorias vendidas (170.593) (224.801)
Lucro bruto 97.861 131.664 
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (57.038) (67.628)
 Com vendas (16.148) (20.680)
 Com pessoal (48.338) (52.442)
 Outras receitas operacionais, líquidas 4.104 4.005 
Total (117.420) (136.745)
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro (19.559) (5.081)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 48 85 
 Despesas financeiras (15.566) (19.597)
Resultado financeiro, líquido (15.518) (19.512)
Prejuízo do exercício (35.077) (24.593)

Não houve outros resultados abrangentes a serem divulgados além do 
prejuízo dos exercícios já apresentados.

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/Prejuízo do exercício (35.077) (24.593)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com 
o caixa líquido 
Gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização 9.771 9.716 
Baixas ativo imobilizado 1.117 2.180 
Provisão para perdas de estoque (233) (541)
Depreciação arrendamento mercantil - 2.586 
Provisão para perda com testers e trays 1.956 2.676 
Provisão para riscos tributários e cíveis e trabalhistas 3.140 3.091 
Juros sobre empréstimos bancários (9.035) (11.328)
Juros sobre partes relacionadas (5.555) (6.475)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes 238 (2.364)
Estoques (3.143) (9.478)
Impostos a recuperar 5.802 11.053 
Adiantamentos e outros créditos (1.688) (2.299)
Fornecedores (5.382)  8.544 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.505) 1.371 
Obrigações tributárias 1.582 (8.364)
Arrendamento mercantil - (2.655)
Outras obrigações 1.279  (86)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (36.733) (26.966)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Direito de uso arrendamento mercantil 1.364
Aquisição de ativo imobilizado (6.164)  502 
Aquisição de intangível 637  (2.089)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.163)  (1.587)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 15.900  37.000 
Juros arrendamento mercantil (11)  66 
Amortização de empréstimos bancários 6.622  13.314 
Mútuos com partes relacionadas 95.619 (18.301)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 118.130  32.079
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 77.234  3.526
Caixa e equivalentes de caixa início do período 8.703 5.177 
Caixa e equivalentes de caixa fim do período 85.938 8.703 
 Aumento no caixa e equivalentes de caixa 77.234 3.526 

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos 1º de janeiro de 2019 152.010 (270.527) (118.517)
 Prejuízo do exercício - (24.593) (24.593)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 152.010 (295.120) (143.110)
 Prejuízo do exercício - (35.077) (35.077)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 152.010 (330.197) (178.187)

Demonstração das mutações do passivo a descoberto 
Em milhares de reais

Divórcio online: uma 
solução na pandemia
Por Anderson Albuquerque

O ano de 2020 foi bastante atípico. A pandemia do 
coronavírus mudou totalmente a dinâmica familiar 

– transformou o trabalho e a educação presenciais em 
virtuais e acentuou a convivência entre os pais e os filhos 
e também entre os casais.

Segundo levantamento do Colégio Notarial do Brasil 
– Conselho Federal (CNB/CF), o segundo semestre de 
2020 contabilizou o maior número de divórcios registra-
dos em cartórios no Brasil: 43,8 mil processos, um núme-
ro 15% maior do que o mesmo período de 2019.

Um dos maiores problemas quando o casal decide se 
divorciar, além da pensão alimentícia e guarda dos filhos, 
é a partilha de bens, e o processo pode demorar bastante 
tempo e ficar muito caro.

Por esse motivo, muitos casais vêm optando, quando 
não possuem filhos menores ou incapazes e o divórcio 
é consensual, por não realizá-lo através de uma ação 
judicial, e sim em cartório, através do chamado divórcio 
extrajudicial, estabelecido pela Lei 11.441/2007:

“Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio 
consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do 
casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, 
poderão ser realizados por escritura pública, da qual cons-
tarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos 
bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo 
quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de soltei-
ro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o 
casamento.”

Mas como ficaram os divórcios durante a pandemia, 
nesse período de isolamento social forçado? No dia 26 
de maio de 2020, o Conselho Nacional de Justiça editou 
o Provimento 100/2020, tornando possível, entre outras 
providências, que o divórcio pudesse ser realizado de for-
ma online, através do sistema e-Notariado e com o auxílio 
de um advogado.

Se você quer se divorciar de forma virtual, você poderá 
contratar um advogado especializado na área também de 
forma online, solicitando uma consulta, para que ele ajude 
no seu caso.

Além disso, é preciso solicitar um “certificado e-nota-
riado” em um cartório credenciado. Depois que obtiver 
o certificado digital, acesse o link e-notariado.org.br/cus-
tomer, faça login com sua credencial e inicie o pedido de 
divórcio ou separação.

Desta forma, quando o divórcio é amigável e não há 
pendências sobre a guarda, visitas e pensão, ele pode ser 
realizado online em sua totalidade – cabe ao juiz receber a 
petição e já autorizar o divórcio, dispensando as partes de 
comparecem a uma audiência.

Para garantir a veracidade e segurança do processo, 
o CNJ exigiu a realização de chamadas por videoconfe-
rência, para que as partes sejam identificadas e possam 
consentir sobre os termos do divórcio e do ato notarial 
eletrônico. Após isso, o ato será assinado pelo tabelião e 
pelas partes, e sua segurança jurídica será garantida através 
da criptografia.

É importante ressaltar que não é qualquer casal que po-
derá realizar o divórcio online. Como mencionado, assim 
como no divórcio extrajudicial, é preciso haver consen-
so entre o casal e eles não podem ter filhos menores ou 
incapazes.

A exceção são alguns cartórios do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, que permitem o divórcio ex-
trajudicial mesmo que haja filhos menores e incapazes, se 
questões relativas à guarda, visitas e pensão tiverem sido 
estabelecidas judicialmente.

Nos casos em que não há consenso entre o casal, infe-
lizmente o divórcio não poderá ser online. Ele terá que ser 
resolvido na Justiça, através de um divórcio litigioso, que é 
extremamente desgastante emocionalmente, mais demora-
do e mais custoso.

Anderson Albuquerque é sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados.

Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 8.916 664 94.854 9.368
 Contas a receber de clientes 3.535 13.334 23.895 33.669 
 Estoques 33.738 17.514 125.516 107.872 
 Impostos a recuperar 684 194 2.437 4.327 
 Outras contas a receber - - 693 956 
 Outros créditos 1.515 1.411 6.505 4.716
Total do ativo circulante 48.388 33.117 253.900 160.908
Não circulante
 Contas a receber - partes relacionadas 63.628 63.591 - -
 Impostos a recuperar - - 10.682 14.103

63.628 63.591 10.682 14.103
 Direito de uso arrendamento 506 302 33.924 31.572
 Imobilizado 178 227 21.200 24.454
 Intangível 3.602 1.489 8.842 8.883
Total do ativo não circulante 67.914 65.609 74.648 79.012
Total do ativo 116.302 98.726 328.548 239.920

Dotcom Group Comércio de Presentes S.A.
CNPJ: 05.753.951/0001-55

Demonstrações Financeiras
Relatório da Diretoria Demonstração dos resultados findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das mutações do passivo a descoberto 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Srs. Acionistas, cumprindo disposições estatutárias, vimos submeter à 
apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Finan-
ceiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2020. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais

NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31/12/2020 foram elaboradas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais já incluem a Lei 11.638/07 e demais 
pronunciamentos contábeis, e o resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. O 
imobilizado e intangível foram avaliados ao custo de aquisição e/ou forma-
ção, e deduzidos de depreciação e amortização, calculadas pelo método 
linear, a taxas que levam em conta a vida útil estimada dos bens.

DIRETORIA: JOÃO PAULO FEIJÓ BITTENCOURT 
CONTADOR: LEANDRO DE OLIVEIRA PINTO – CRC 1SP258659

Controladora Consolidado
Passivo e passivo a descoberto 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores 30.487 21.492 63.122 61.646 
Empréstimos e financiamentos 15.491 5.399 141.759 118.181 
Contas a pagar - partes 
relacionadas 7.548 4.016 29.281 23.505
Salários e encargos socais 2.482 3.217 8.216 10.456 
Impostos a recolher 4.351 3.436 18.228 15.732 
Arrendamento mercantil 415 141 10.783 9.184
Outras a pagar r 7.921 8.649 28.257 24.696

Total do passivo circulante 68.695 46.350 299.646 263.400
Não circulante
Provisão para contingências 7.284 6.968 9.450 9.044 
Arrendamento mercantil 122 174 20.764 18.641
Contas a pagar - partes 
relacionadas 135.467 136.281 272.141 182.992
Provisão para passivo a 
descoberto 178.187 143.110 - -

Total do passivo não circulante 321.060 286.533 302.355 210.677
Passivo a descoberto
Capital social 40.130 40.130 40.130 40.130 
Reserva de lucros 5.857 5.857 5.857 5.857 
Prejuízos acumulados (319.440) (280.144 (319.440) (280.144)

Total do passivo a descoberto (273.453) (234.157 (273.453) (234.157)
Total do passivo e passivo a 
descoberto 116.302 98.726 328.548 239.920

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional liquida 209.223 120.217 477.677 476.682 
Custo dos produtos vendidos (126.945) (76.150 (297.538) (300.952)

Lucro bruto 82.278 44.066 180.139 175.730 
Despesas operacionais
Com vendas (43.404) (31.599 (59.553) (52.279)
Com pessoal (10.728) (10.936 (59.066) (63.378)
Gerais e administrativas (21.343) (17.244 (78.382) (84.905)
Equivalência patrimonial (35.077) (24.627 - - 
Outras receitas operacionais, 
líquidas 2.155 2.262 6.260 6.267

Total (108.397) (82.144 (190.741) (194.295)
Prejuízo operacional antes do 
resultado financeiro (26.119) (38.078) (10.602) (18.565)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 72 71 120 156 
Despesas financeiras (12.409) (10.063 (27.975) (29.661)

Total do resultado financeiro (12.337) (9.992 (27.855) (29.505)
Prejuízo antes do imposto de 
renda e contribuição social (38.456) (48.070 (38.457) (48.070)
Impostos sobre o lucro
Corrente (839) - (839) - 

Prejuízo do exercício (39.296) (48.070 (39.296) (48.070)
Não houve resultados abrangentes nos exercícios a serem divulgados, 

além do prejuízo dos exercícios apresentados

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Prejuízo do exercício (39.296) (48.070) (39.296)(48.070)
Gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 661 (52) 10.432 9.664 
 Provisão para perdas nos estoques 1.425 44 1.192 (497)
 Provisão para perda com testers e trays (13) 13 1.943 2.689 
 Resultado de participações societárias 35.077 24.627 - - 
 Depreciação arrendamento mercantil 204 612 10.907 3.198
 Provisão para riscos trabalhistas e 
tributários 316 1.083 3.456 4.174 
 Juros sobre empréstimos bancários (1.088) (2.908) (10.123)(14.236)
 Juros sobre partes relacionadas (548) (6.548) (6.103)(13.023)
Variação nos ativos e passivos 
operacionais:
 Contas a receber de clientes 8.721 (9.824) 8.959 (12.188)
 Partes relacionadas (5.651) (11.100) (5.651) (11.100)
 Estoques (17.649) (1.980) (20.792) (11.458)
 Impostos a recuperar (491) 378 5.311 11.431 
 Outros créditos 931 (391) (757) (2.690)
 Fornecedores 15.891 4.539 10.509 13.083 
 Salários e encargos sociais (797) (857) (2.302) 513 
 Impostos a recolher 915 1.399 2.497 (6.965)
 Arrendamento mercantil (305) (560) (9.643) (3.181)
 Outras a pagar 865 236 2.144 151 
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (832) (49.359) (37.317)(78.505)
 Aquisição de ativo imobilizado - 748 (6.164) 1.250 
 Aquisição de intangível (2.727) (126) (2.089) (2.214)
 Baixa Ativo Imobilizado - - 1.117 2.180 
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (2.727) 622 (7.136) 1.216
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento
 Captação de empréstimos e 
financiamentos 10.100 - 26.000 37.000 
 Amortização de empréstimos 
bancários 1.080 2.887 7.700 16.200
 Juros arrendamento mercantil   83 (39) 72 27 
 Mútuos com partes relacionadas 548 45.709 96.167 27.408
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento 11.811 48.557 129.939 80.635
Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 8.252 (180) 85.486 3.346 
 Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 664 844 9.367 6.021 
 Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do exercício 8.916 664 94.854 9.367 
Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 8.252 (180) 85.486 3.346 

 
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos 1º de janeiro de 2019 40.130 (226.216) (186.087)
 Prejuízo do exercício  (48.070) (48.070)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 40.130 (274.287) (234.157)
 Prejuízo do exercício  (39.296) (39.296)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 40.130 (313.583) (273.453)

Com estagflação consumo de 
proteína cai para 76% dos brasileiros

A escalada no custo 
de vida foi sentida 
globalmente, mas 

no Brasil deve fechar o ano 
maior que a média de mais 
de 80% dos países. Por aqui, 
a disparada de preços foi 
mais intensa do que no res-
tante do mundo em decor-
rência da desvalorização do 
real frente ao dólar, incer-
tezas fiscais e crise institu-
cional no enfrentamento da 
pandemia. É uma situação 
que não deve se resolver 
tão cedo e se reflete na pio-
ra na qualidade de vida dos 
brasileiros. É o que revela 
pesquisa da BARE Inter-
national, que ouviu 1,05mil 
pessoas durante o mês de 
novembro.

O levantamento mos-
trou, por exemplo, que 76% 
dos brasileiros estão con-
sumindo proteínas de me-

nor valor alimentar. Carnes 
nobres como picanha e filé 
mignon já não aparecem 
no prato da maioria dos 
entrevistados (75% e 73%, 
respectivamente), enquan-
to 67% alegaram que não 
compram mais outros cor-
tes de carne de boi. O fran-
go passou a ser a fonte mais 
consumida pela popula-
ção (57%), seguido do ovo 
(19%), peixes, com exceção 
do salmão (15%), cortes 
menos nobres de boi (14%) 
e porco (6%). Já o consumo 
de filé mignon representa, 
atualmente, apenas 1% en-
tre todas as proteínas, e a 
picanha e o salmão sequer 
alcançaram este percentual.

Para a gerente geral da 
Bare no Brasil, Tânia Al-
ves, as famílias estão seve-
ramente impactadas pela 
perda do poder de compra. 

“As pessoas não apenas es-
tão optando por produtos 
mais baratos, mas já come-
çam a retomar antigos hábi-
tos como o de estocar itens 
em promoção”, avalia. Pelo 
estudo, mais da metade dos 
brasileiros (51%), declara-
ram que passaram a adotar 
essa prática. A pesquisa re-
vela ainda que 89% dos en-
trevistados deixaram de con-
sumir produtos e serviços 
por causa da alta dos preços. 
Os segmentos mais afetados 
foram viagens e vestuário, 
apontados por 69%. Quan-
to ao entretenimento, 68% 
da população cortou gastos 
com cinema, shows e teatro.

Outro destaque é o nú-
mero de pessoas que tro-
caram de residência para 
economizar. Entre os 30% 
que afirmaram morar de 
aluguel, 40% precisaram ou 

pretendem se mudar devido 
aos reajustes de valores.que 
pagam. Para tentar comple-
mentar a renda, muitos se 
viram obrigados a buscar 
alternativa na dupla jor-
nada. “Os bicos têm sido 
a salvação inclusive para a 
parcela que está empregada. 
60% dela começou a pegar 
trabalhos extras, o que pode 
ser reflexo da falta de reajus-
tes ou de aumentos que não 
acompanharam a inflação”, 
afirma Tânia. Responderam 
ao questionário brasileiros 
de 19 a 74 anos, sendo 40% 
da amostra composta por 
pessoas de 31 a 40 anos. 
76% estão empregadas, 
sendo que 54% não tiveram 
reajuste salarial; e 24% tive-
ram incremento de até 5%, 
13% entre 5% e 10% e para 
apenas 7% delas o reajuste 
foi maior do que 10%.

Bienal vende 2 milhões de livros

A 20ª Bienal do Livro 
Rio vendeu mais de 
2 milhões de obras 

ao longo de dez dias de du-
ração. O evento terminou 
neste domingo, no pavilhão 
do Riocentro, na Barra da 
Tijuca, zona oeste da cidade. 
Mais de um milhão de pes-
soas de todas as idades parti-
ciparam das atividades e de-
bates organizados por uma 
curadoria coletiva, presen-
cial e virtualmente no maior 

festival cultural do país. 
Com o objetivo de esti-

mular o hábito da leitura, a 
bienal recebeu quase 70 mil 
estudantes da rede pública 
municipal e estadual. Todos 
os alunos da Rede Municipal 
que visitaram a Bienal rece-
beram um cartão de R$ 20 
para compra de livros. Os 
47,59 mil servidores da Re-
de também foram presen-
teados com um cartão para 
compras de livros no valor 

de R$ 200, adquiridos no 
evento ou na loja online. Fo-
ram disponibilizados, ainda, 
às 1,56 mil unidades admi-
nistrativas (escolas, creches 
e núcleos de extensão), car-
tões para compra de livros 
para os respectivos acervos, 
com valores que variaram de 
R$ 1 mil a R$ 1,6 mil. Ao to-
do, cerca de R$ 12 milhões 
foram destinados a essa ação 
da Secretaria Municipal de 
Educação.

O número de participan-
tes foi menor do que em 
edições anteriores, por conta 
das medidas de segurança. 
Se em 2019, 600 mil pesso-
as passaram pelo Riocentro, 
agora, foram 250 mil. No 
entanto, na média, cada vi-
sitante comprou mais livros 
do que em 2019. Naquele 
ano, os organizadores fala-
vam de uma média de 6,4 
livros por visitante. Esse ín-
dice chegou a oito em 2021.
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CEPAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃOLTDA.
CNPJ/MF 28.272.177/0001-66 – NIRE: 332-0987231-1

1. EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DE 09 DE DEZEMBRO 
DE 2021 (REDUÇÃO DE CAPITAL). Os sócios (a) PROIN – PROJETOS 
INDUSTRIAIS LTDA; (b) ISABEL PEREZ QUESADA DE LANCASTRE 
CAPPELLINI; (c) SOCIETÀ FIDUCIÁRIA S.ANDREA S.R.L.; (d) FILIPPO 
DE LANCASTRE CAPPELLINI e (e) CARLO CAPPELLINI na qualidade 
de sócios representando a totalidade do capital social de CEPAR GESTÃO 
E PARTICIPAÇÃO LTDA., sociedade limitada, com sede na Av. Antonio 
Carlos 607 sala 1104 Centro / RJ, resolvem: 1. Em razão do pedido de 
retirada unilateral feito pela SOCIETÀ FIDUCIÁRIA S.ANDREA S.R.L. 
em 31/08/2021 e corroborado nesta data, fica a Sociedade resolvida em 
relação à participação do referida sócia retirante, observadas as regras 
legais e acordadas entre a Sociedade e os sócios. 2. A administração da 
Sociedade procedeu à apuração dos haveres, sob a qual concluiu-se pelo 
pagamento, em moeda corrente, do valor total de R$4.366.408,03  (“Valor 
Total dos Haveres”), com a expressa concordância da sócia retirante 
SOCIETÀ FIDUCIÁRIA S.ANDREA S.R.L com relação ao Valor Total. A 
Sociedade e a sócia retirante SOCIETÀ FIDUCIÁRIA S.ANDREA S.R.L 
outorgam-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável 
quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou 
fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título. 3. Em virtude da 
apuração de haveres mencionada na deliberação 2. acima, fica o capital 
social da Sociedade reduzido em R$4.366.408,03, passando dos atuais 
R$66.980.725,68 para R$62.614.317,65. 4. Considerando a retirada da 
sócia SOCIETÀ FIDUCIÁRIA S.ANDREA S.R.L e a redução do valor da 
conta do capital social em R$4.366.408,03, os sócios por unanimidade 
resolvem cancelar a totalidade das 11.566.507 quotas detidas por SOCIETÀ 
FIDUCIÁRIA S.ANDREA S.R.L. 5. Ato seguinte, os sócios remanescentes 
decidem, por unanimidade e sem reservas, aprovar a redução do capital 
no valor de R$56.396.071,69, para fins de absorção de perdas irreparáveis 
nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil, passando o capital 
social para R$6.218.245,96, mediante o cancelamento de (i) 30.938.356 
quotas detidas pela sócia PROIN – PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.; 
(ii) 18.256.768 quotas detidas pela sócia ISABEL PEREZ QUESADA DE 
LANCASTRE CAPPELLINI; (iii) 830 quotas detidas pelo sócio FILIPPO 
DE LANCASTRE CAPPELLINI; e (iv) 18 quotas detidas pelo sócio 
CARLO CAPPELLINI. A redução do capital social é realizada por meio 
da absorção integral dos prejuízos acumulados na data-base de 31 de 
dezembro de 2020, sem qualquer pagamento e/ou devolução aos sócios 
da Sociedade. 6. Em virtude das deliberações acima, a Cláusula Terceira 
do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: 
“CLÁUSULA TERCEIRA – para R$6.218.245,96, totalmente integralizado 
em moeda corrente do país, representado por 6.218.246 quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: NOME - 
QUOTAS - VALOR (R$): PROIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA - 3.910.530 
- 3.910.530,00; ISABEL PEREZ QUESADA DE LANCASTRE CAPPELLINI 
- 2.307.609 - 2.307.609,00; FILIPPO DE LANCASTRE CAPPELLINI - 105 - 
105,00; CARLO CAPPELLINI - 2 - 2,00; – - 6.218.246 - 6.218.246,00. Os 
sócios decidem, por unanimidade e sem reservas, alterar a redação da 
Cláusula Décima do Contrato Social da Sociedade a fim de fazer constar 
que os lucros ou prejuízos apurados em cada exercício serão distribuídos 
ou suportados pelos sócios de forma desproporcional às suas participações 
no capital social. Logo, a Cláusula Décima passará a vigorar com a seguinte 
redação: “CLÁUSULA DÉCIMA – O exercício social terminará em 31 de 
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o 
resultado econômico, com a observância das disposições legais aplicáveis. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os lucros ou prejuízos apurados em cada exercício 
serão distribuídos ou suportados pelos sócios de forma desproporcional às 
suas participações no capital social, podendo ser mantido em suspenso por 
um ou mais exercícios, ou ainda incorporados ao capital social, conforme 
deliberarem os sócios em assembleia ou reunião anual a ser realizada até 
30 de abril de cada ano, nos termos do artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro 
(Lei nº 10.406/2002).Rio, 09/12/2021. PROIN PROJETOS INDUSTRIAIS 
LTDA. - Carlo Cappellini; ISABEL PEREZ QUESADA DE LANCASTRE 
CAPPELLINI; SOCIETÁ FIDUCIARIA S. ANDREA S.R.L.; pp/ Carlo 
Cappellini; FILIPPO DE LANCASTRE CAPPELLINI; CARLO CAPPELLINI. 

Três perguntas: Conta Black – público,  
educação financeira e racismo
Por Jorge Priori

A Conta Black é uma 
fintech cujo pro-
pósito é ser uma 

comunidade financeira que 
se propõe a resolver o de-
safio da desbancarização e 
da exclusão financeira no 
Brasil. A fintech trabalha 
como um banco digital, ou 
melhor, um hub de serviços 
financeiros tendo o Ban-
co BV como liquidante de 
suas operações. Conversa-
mos com Sérgio All, CEO 
da Conta Black, sobre o 
público-alvo da fintech, a 
importância da educação 
financeira para este público, 
sua opinião sobre o atendi-
mento bancário destinado à 
população brasileira negra e 
periférica e os impactos da 
digitalização no atendimen-
to deste público.

Qual é o público da 
Conta Black? Ela visa 
clientes bancarizados ou 
desbancarizados? Qual o 
tamanho desse mercado?

Antes de ir ao ponto da 
pergunta, gosto sempre de 
contextualizar o nosso pro-
pósito de criação da Conta 
Black. Ele surgiu em 1999 
num momento em que eu 
estava com a minha agência 
de publicidade crescendo, 
com mais de 30 funcioná-
rios, folha de pagamento 
alta e em dia, e precisava de 
crédito para trocar os com-
putadores da minha empre-
sa. Porém, mesmo tendo um 
ótimo histórico financeiro 
no banco e garantias, o ge-
rente não autorizou o meu 
pedido de crédito. Ao sair 
do local, eu disse que abriria 
um banco, porque se mesmo 
tendo um ótimo histórico fi-
nanceiro eu tive meu acesso 
ao crédito negado, milhares 
de empreendedores negros 
poderiam passar pelo mes-
mo que eu passei. Nesse 
momento, joguei esse sonho 
para o universo, e ele conspi-
rou a meu favor.

Mas antes do meu sonho 
se realizar, eu fiz parte da 
AfroBusiness – uma rede 
criada pela minha esposa e 
sócia na Conta Black, a Fer-
nanda Ribeiro, com o objeti-
vo de conectar profissionais 
e empreendedores negros. 
Lá, algumas das maiores 
dificuldades desses profis-
sionais era na abertura de 
conta em bancos e acesso a 
crédito para iniciar e desen-
volver os seus negócios. Foi 
então que percebi ali a rea-
lidade de muitos “Sérgios” 
e “Sérgias”, que também 
enfrentavam o racismo es-
trutural e institucional nas 
instituições financeiras.

Dessa forma, eu, a Fer-
nanda e mais um sócio deci-
dimos fundar a Conta Black 
em 2018 para atingir esse 
público desbancarizado da 
AfroBusiness e também 
desbancarizados das classes 
C, D e E, que enfrentavam 
o racismo no sistema ban-
cário ou outras formas de 
discriminação e preconcei-
to. Assim nasceu a primei-
ra fintech do país criada e 
liderada por pessoas negras 
com o propósito de ampliar 
o acesso a serviços bancá-

rios a todas as pessoas, sem 
burocracia e por meio de 
ferramentas simples.

Hoje, o nosso público é 
composto por mais de 20 
mil clientes de todas as re-
giões do país, classes, raças 
e orientações sexuais, entre 
outros grupos socialmente 
minorizados. Atualmente, 
74% dos clientes são negros 
e 26% são compostos por 
outras raças. O nosso pro-
pósito de atender pessoas 
desbancarizadas continua. 
Focamos muito na diver-
sidade e inclusão, porque 
muitos clientes conversam 
comigo e falam que por 
terem a palavra “black” no 
nome do negócio ou por 
terem negócios focados em 
pessoas LGBTQIA+, não 
conseguiram abrir conta 
em um banco e ter acesso a 
crédito. O nosso objetivo é 
incluir essas pessoas no sis-
tema bancário, mostrando 
que elas também movimen-
tam muito a economia, mas 
são excluídas pelas institui-
ções financeiras.

Além disso, em 2021 lan-
çamos o nosso novo posi-
cionamento em que deixa-
mos de nos afirmar apenas 
como uma conta digital e 
passamos a nos posicionar 
como um hub de serviços 
financeiros e de consumo 
alocado em uma conta digi-
tal. Pretendemos nos tornar 
referência em serviços fi-
nanceiros, oferecendo uma 
plataforma de educação 
financeira, serviços e pro-
dutos customizados para 
pessoas físicas e jurídicas 
de maneira ampla (conside-
rando as especificidades de 
ONGs, motoboys, templos 
religiosos, entre outros), 
programas de fidelidade e 
telemedicina, marketplace, 
delivery, cartões de débito 
e crédito, carteira de inves-
timentos, maquininha Bla-
ck Pay, seguros, recarga de 
celular, além de ações via 
WhatsApp para abrir conta 
e realizar transferências.

Queremos ir além do que 
as instituições financeiras 
estão oferecendo, tendo co-
mo foco as dores das pes-
soas e o que elas querem de 
verdade ao abrir uma conta.

A fintech desenvolve 
um trabalho intenso de 
educação financeira e de 
apoio aos seus clientes. 
Na sua opinião, as diver-
sas iniciativas de educa-
ção financeira que estão 
sendo desenvolvidas pelo 
mercado chegam ao pú-
blico-alvo da Conta Bla-
ck? Em termos de educa-
ção financeira, quais são 
as principais necessida-
des das pessoas atendi-
das pela fintech?

As iniciativas de educa-
ção financeira não chegam 
ao público-alvo da Conta 
Black. A linguagem usada 
para ensinar, muitas vezes, 
é distante da realidade do 
nosso público e de grande 
parte da população, prin-
cipalmente com o uso fre-
quente de termos técnicos, 
imagens apenas com pesso-
as brancas protagonizando 
esse conhecimento e lin-
guagem muito difícil, des-

contextualizada e desconec-
tada das classes C, D e E.

Por exemplo, muitos 
ensinamentos falam que a 
pessoa precisa economizar 
diariamente, porém esse 
discurso acaba sendo des-
conectado de uma pessoa 
que vive com menos de um 
salário mínimo por mês. Da 
mesma forma, os discursos 
sobre investimentos refor-
çam a ideia de que investir 
não é para negros e pobres, 
porque os discursos passam 
a ideia de que uma aplicação 
de R$ 500 é acessível para 
qualquer brasileiro. Como 
pode ser acessível se boa 
parte da população vive 
mensalmente com menos 
do que esse valor, ainda 
mais com a pandemia que 
intensificou o empobreci-
mento das famílias negras 
periféricas?

Atualmente, uma das 
principais necessidades do 
nosso público é poder con-
ciliar os orçamentos da vida 
pessoal com a profissional, 
administrando seus rendi-
mentos da melhor forma 
possível a fim de reservar 
dinheiro para emergências 
e investindo em uma vida 
mais tranquila e próspera 
no futuro. Resumindo, é 
aprender a fazer o dinhei-
ro render, gastar da melhor 
forma possível e usá-lo para 
realizar um sonho que pode 
ser a compra de um bem, 
uma viagem ou até mesmo 
abrir o próprio negócio.

Com base nessas necessi-
dades, conversamos com os 
clientes considerando sem-
pre as suas especificidades 
e realidades para aproximá-
-los do conhecimento de 
educação financeira, mos-
trando como eles já a apli-
cam no seu dia a dia. Isso 
é muito importante, porque 
gera identificação e eles se 
sentem mais valorizados e 
respeitados.

Por exemplo, quando um 
empreendedor quer abrir 
uma única conta, que se-
rá de uso pessoal e profis-
sional, explicamos a ele a 
importância de ter contas 
separadas. Destacamos a 
relevância de ter uma con-
ta PJ para os negócios e de 
como isso pode ajudá-lo 
futuramente a se resguardar 
nos processos de auditorias, 
antifraude e compliance, e 
como essa modalidade de 
conta demonstra o poder 
de rendimento desse em-
preendedor para solicitar 
crédito a outras instituições 
financeiras nacionais e in-
ternacionais, imposto de 
renda e comprovação de 
rendimentos para compras 
de bens. Já no caso de uma 
pessoa física, mostramos 
como ela pode se organi-
zar financeiramente para 
as despesas mensais, reser-
va de emergência e investi-
mentos, entre outros.

O conceito da Conta 
Black começou a ser de-
senvolvido quando você 
teve um empréstimo ne-
gado por um banco tradi-
cional há 15 anos, mesmo 
tendo um bom histórico 
creditício. Na sua opi-
nião, o atendimento ban-

cário da população negra 
e periférica mudou? De 
uma forma geral, o pro-
cesso de digitalização do 
setor bancário teve im-
pacto nesse atendimen-
to?

Ainda não mudou e tem 
muito o que mudar, princi-
palmente devido ao racismo 
estrutural e institucional. In-
felizmente, pessoas negras 
têm 4 vezes mais chances de 
terem crédito negado, como 
já aponta uma pesquisa do 
BID. Essa é uma realidade 
de muitos clientes que che-
gam na Conta Black. A mi-
nha história de ter o acesso 
a crédito negado continua se 
repetindo pelo país.

Além disso, acredito que 
atualmente o sistema ban-
cário está cada vez mais ra-
cista e cruel, porque empur-
ra as pessoas negras para 
um ciclo de endividamento 
sem fim, em que a pessoa fi-
ca presa nele devido ao pa-
gamento de dívidas e mais 
dívidas que só aumentam 
com os juros anuais. Como 
consequência, esse proces-
so leva ao aumento do em-
pobrecimento e a perda de 
bens para quitar as contas.

Outro ponto é que os 
atendimentos bancários, 
quando oferecem abertura 
de conta ou acesso a crédito, 
apenas apresentam às pes-
soas negras as opções com 
taxas de juros mais altas e 
modalidades disfarçadas de 
gratuitas, mas que depois 
de um tempo as pessoas 
não vão conseguir pagar. 
Na maioria das vezes, elas 
acabam escolhendo essas 
modalidades porque não sa-
bem dessa informação, que 
deveria ser explicada tam-
bém através da educação 
financeira da instituição.

No caso do processo de 
digitalização, ele impactou 
esse atendimento pois veio 
focando no universo dos 
desbancarizados, que hoje é 
composto por 17 milhões de 
pessoas no Brasil. Na práti-
ca, elas são consideradas 
sub-bancarizadas por não 
movimentarem as contas 
bancárias existentes, exata-
mente por não se sentirem 
satisfeitas e/ou confiantes 
com os serviços oferecidos 
pelos grandes bancos. 

Com o atendimento digi-
tal, qualquer pessoa passou 
a ter a possibilidade de abrir 
uma conta diretamente pelo 
celular em poucos minu-
tos e a partir dali fazer su-
as movimentações. Muitos 
brasileiros se sentem mais 
seguros em bancos digitais 
do que nos tradicionais. 
Entretanto, mais uma vez, a 
educação financeira é muito 
importante nesse processo 
porque a pessoa pode cair 
em ciclos de endividamen-
to e ter seu acesso a crédito 
negado, principalmente por 
causa do racismo algorít-
mico que exclui os CEPs 
periféricos e muitas vezes 
não considera a realidade e 
especificidade de uma pes-
soa negra, não oferecendo 
as melhores opções de cré-
ditos e apresentando uma 
educação financeira distan-
te das realidades dessas pes-
soas.

Vale vende participação 
na californiana  
Steel Industries

A Vale anunciou nes-
ta segunda-feira a 
venda da sua parti-

cipação na California Steel 
Industries. A mineradora 
informou que a sua subsi-
diária Vale Canada (“VCL”) 
celebrou um contrato vin-
culante com a Nucor Cor-
poration (“Nucor”) por 
meio do qual a VCL vende-
rá indiretamente sua partici-
pação de 50% na California 
Steel Industries (“CSI”).

Como resultado dessa 
transação, no fechamento, 
a Vale receberá um valor 
de compra de US$ 400 
milhões por 50% do valor 
da empresa, ajustado pela 
dívida líquida e capital de 
giro no fechamento.  O 
fechamento da operação 

está previsto para o 1T22, 
sujeita às condições prece-
dentes usuais deste tipo de 
transação. 

“A transação reforça a 
disciplina de capital da Vale, 
focando em seus negócios 
core e o compromisso com 
um portifólio mais enxuto”, 
disse a mineradora. A CSI é 
uma produtora de aços la-
minados planos e tubos de 
aço localizada na Califór-
nia, Estados Unidos, com 
capacidade de produção 
anual de aproximadamente 
2,5 milhões de toneladas. A 
Vale tornou-se acionista da 
CSI em 1984 e detinha 50% 
das ações emitidas pela CSI, 
compartilhando o controle 
com a JFE Steel Corpora-
tion (“JFE”).

CNPC já produziu 30 t  
de óleo e gás este ano

O campo petrolífe-
ro de Tarim da 
China National 

Petroleum Corporation 
(CNPC), a produtora líder 
de petróleo e gás da China, 
produziu mais de 30 mi-
lhões de toneladas de óleo 
e gás equivalente este ano, 
disse a companhia.

O número incluiu mais 
de 6 milhões de toneladas 
de petróleo e 30 bilhões de 
metros cúbicos de gás natu-
ral, um aumento de 920.000 
toneladas de óleo e gás 
equivalente em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, afirmou a companhia.

Localizada na Região 
Autônoma Uigur de Xin-
jiang, noroeste da China, a 

Bacia de Tarim é uma im-
portante bacia petrolífera 
no país. Segundo a empre-
sa do campo petrolífero de 
Tarim da CNPC, a empre-
sa desenvolveu e construiu 
32 campos de óleo e gás, 
com a produção total ul-
trapassando 440 milhões 
de toneladas durante sua 
operação de mais de 30 
anos.

Segundo a agência Xi-
nhua. como uma fonte 
significativa de gás natural 
dos gasodutos oeste-leste 
do país, o campo forneceu 
mais de 28,3 bilhões de me-
tros cúbicos de gás natural 
para os gasodutos e para 
as áreas ao redor no sul de 
Xinjiang este ano.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 14.105.758/0001-07 / NIRE nº 33.3.0029883-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 18/01/2021, às 10h: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: Dispensadas as formalidades para convocação em razão a presença da 
totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, via conferência telefônica, na forma do dispos-
to no Art. 26 do Estatuto Social da Companhia. Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a 
Reunião do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário: 
Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) 
lavratura da ata na forma de sumário; (ii) a consignação da renúncia do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos aos 
cargos de Diretor Financeiro, de Diretor de Relação com os Investidores, membro do Comitê de Riscos e membro 
do Comitê de Investimentos da Companhia; (iii) eleição do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto para os cargos de Di-
retor Financeiro e de Diretor de Relação com os Investidores da Companhia, cumulativamente; (iv) eleição do Sr. 
Arthur Farme d’Amoed Neto como membro do Comitê de Riscos da Companhia; (v) eleição do Sr. Arthur Farme 
d’Amoed Neto como membro do Comitê de Investimentos da Companhia; (vi) autorização para a Companhia par-
ticipar na Assembleia Geral Extraordinária da Austral Participações S.A. II, sociedade por ações de capital fechado, 
CNPJ/ME nº 30.094.010/0001-02, registrada na JUCERJA sob o NIRE nº 33300326693, com sede na Av. Bartolo-
meu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002 (“Austral Par II”) e aprovar a mudança do caput do Art. 23, 
do Art. 27 e do caput do Art. 28 e de seus §§ 1º e 2º, do Estatuto Social da Austral Par II, para alterar as designações 
dos membros de sua Diretoria e refletir essa mudança nos dispositivos de representação; e (vii) a autorização à 
Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, se apro-
vadas na reunião. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, 
pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (I) A lavratura da ata em forma de 
sumário. Os membros do Conselho de Administração aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, 
conforme § 1º do Art. 130 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.’s”). (II) Renúncia do Sr. 
Ricardo Villela Abreu dos Santos aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relação com os Investido-
res da Companhia. Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da renúncia do Sr. Ricardo Ville-
la Abreu dos Santos, brasileiro, casado, atuário, CI/RG nº 12.564.364-3 (DETRAN/RJ) e CPF/ME nº 101.953.577-
60, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002 aos cargos 
de Diretor Financeiro, de Diretor de Relação com os Investidores, membro do Comitê de Riscos e membro do Comi-
tê de Investimentos da Companhia, conforme carta de renúncia entregue à Companhia em 15/01/2021, a qual fica 
arquivada na sede da Companhia. (III) Eleição do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto para os cargos de Diretor 
Financeiro e de Diretor de Relação com os Investidores da Companhia, cumulativamente. Os membros do 
Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenhei-
ro civil, CI/RG nº 046943-D (CREA/RJ) e CPF/ME nº 433.574.747-00, com endereço comercial na Av. Bartolomeu 
Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, para os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Rela-
ção com os Investidores da Companhia, cumulativamente, nos termos do Estatuto Social da Companhia, do Regu-
lamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e da Lei das S.A.’s. O mandato do Sr. Arthur Farme 
d’Amoed Neto será unificado, iniciando-se na presente data e encerrando-se na data da assembleia geral ordinária 
que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. 
O Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, assina o respectivo Termo de Posse, que consta no Anexo I desta ata, e que 
deverá ser lavrado em livro próprio, tendo sido a dispensa de sua publicação aprovada pelos membros do Conselho 
de Administração. O diretor ora eleito declara, nos termos e para os fins da Instrução da CVM nº 367, de 29/05/2002, 
que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
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 temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os car-
gos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do Art. 147 da Lei das S.A.’s; (iii) atende ao 
requisito de reputação 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, interesse 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, declara estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e 
transcrita no Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração consignam que, em razão 
do deliberado neste item e no item “ii” acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes mem-
bros: (a) o Sr. Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista, CI/RG nº 08.740.903-3 (IFP/RJ) e CPF/
ME nº 081.292.507-64, com endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 
22.431-002, como Diretor Presidente da Companhia; (b) o Sr. Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, brasileiro, 
divorciado, engenheiro químico, CI/RG nº 03313732 (CRQ/RJ) e CPF/ME nº 013.876.907-95, com endereço comer-
cial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, como Diretor Presidente da Compa-
nhia; (c) o Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, como Diretor Financeiro e de Diretor de Relação com os Investidores 
da Companhia, cumulativamente; e (d) o Sr. Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, economista, por-
tador da carteira de identidade nº 31.971.037-2, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF/ME n° 301.538.448-17, com en-
dereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, como Diretor de Riscos 
e Compliance da Companhia. (IV) Eleição do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto como membro do Comitê de 
Riscos da Companhia. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. Arthur Farme 
d’Amoed Neto como membro do Comitê de Riscos da Companhia. O mandato do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto 
será unificado, iniciando-se na presente data e encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. (V) Eleição do 
Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto como membro do Comitê de Investimentos da Companhia. Os membros do 
Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto como membro do Comitê de 
Investimentos da Companhia. O mandato do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto será unificado, iniciando-se na pre-
sente data e encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. (VI) Autorização para a Companhia partici-
par da Assembleia Geral Extraordinária da Austral Par II e aprovar a mudança do Estatuto Social. Os mem-
bros do Conselho de Administração autorizaram a Companhia a participar na Assembleia Geral Extraordinária da 
Austral Par II e a votar favoravelmente à mudança do caput do Art. 23, do Art. 27 e do caput do Art. 28 e de seus §§ 
1º e 2º, do Estatuto Social da Austral Par II, para alterar as designações dos membros de sua Diretoria e refletir essa 
mudança nos dispositivos de representação da Austral Par II. Assim, fica a Diretoria instruída a participar e votar na 
Assembleia Geral Extraordinária da Austral Par II de acordo com a presente aprovação. (VII) Autorização à Direto-
ria relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Administração. Os membros do 
Conselho de Administração concedem autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, regis-
tros e publicações necessários à implementação das deliberações tomadas acima. 6. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e 
assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário: Daniella Lugari-
nho Fischer Matos; Membros do Conselho de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel 
Felzenszwalb, Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, Michel Cukierman, Annette Merz, Sérgio Goldenstein e Margo 
Isabel Black. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ/RJ, 18/01/2021. Mesa: Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretário. Certidão: Jucerja reg. 
sob o nº 4009121 em 02/02/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL S.A.
NIRE 33.300.301.313 / CNPJ/ME nº 13.641.418/0001-20

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, Hora e Local: Aos 31/05/2021, às 10h:00, na sede social da Mar-
kel Resseguradora do Brasil S.A., localizada na Av. Rio Branco, n° 01, salas 805 a 807, Centro, RJ/RJ, CEP 
20.090-003 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, §4o da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presiden-
te: Bruno de Abreu Freire. Secretário: Arthur Farme D’Amoed Neto. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) a alteração 
da denominação social da Companhia; (b) a alteração do endereço da sede social da Companhia (c) o pedido de 
renúncia dos diretores da Companhia; (d) a alteração das regras atinentes à administração da Companhia, incluindo 
aquelas relativas à Diretoria da Companhia; (e) a eleição dos novos diretores da Companhia; (f) a atribuição das 
responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”); (g) a nomeação do Ges-
tor de Riscos da Companhia, e (h) a autorização para que os administradores pratiquem todos os atos necessários 
para a efetivação das deliberações acima. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram que a presente 
ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo art. 130, §1º, da Lei das S.A. Após examinadas e 
discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas pelos acionistas, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (a) Aprovar a alteração da denominação social da Companhia de “Markel 
Resseguradora do Brasil S.A.” para “Austral Resseguros Especiais S.A.”. (b) Aprovar alteração do endereço da sede 
da Companhia a ser situada na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. Em conse-
quência da alteração da denominação social e do endereço da nova sede social da Companhia, foi aprovada a re-
forma dos art.s 1 e 3 do Estatuto Social da Companhia, que passarão a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 – A 
Companhia tem a denominação de AUSTRAL RESSEGUROS ESPECIAIS S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis. (...) Art. 3 – A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, podendo criar e ex-
tinguir filiais, agências ou escritórios de representação, observadas as disposições legais aplicáveis.” (c) Consignar 
o pedido de renúncia das Sras. (i) Ana Carla Moreira da Silva, brasileira, casada, contadora, CI nº RJ-066754-5 
(CRC/RJ),  CPF/ME nº 977.785.087-53, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endere-
ço comercial na Av. Rio Branco, nº 01, conjuntos 805, 806 e 807, Centro, CEP 20.090-003, ao cargo de Diretora Fi-
nanceira, (ii) Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes, brasileira, casada, executiva de seguros, CI nº 20.079.430-
3 (DETRAN/RJ),  CPF/ME nº 106.636.007-31, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Av. Rio Branco, nº 01, conjuntos 805, 806 e 807, Centro, CEP 20.090-003, aos cargos de 
Diretora Presidente e Diretora de Sinistros, e (iii) Janaina Alonso de Almeida, brasileira, solteira, executiva de se-
guros, CI nº 06.205.239-4 (DETRAN/RJ),  CPF/ME nº 874.504.297-75, residente e domiciliada na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Rio Branco, nº 01, conjuntos 805, 806 e 807, Centro, CEP 20.090-
003, ao cargo de Diretora de Conformidade, e aos respectivos cargos por elas ocupados perante a SUSEP, conforme 
cartas de renúncia por elas apresentadas na presente data e que ficam arquivadas na sede da Companhia. (c.1) A 
Companhia e as Diretoras ora renunciantes, neste ato, outorgam-se a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável 
quitação relativamente ao período em que atuaram como Diretoras da Sociedade, para mais nada reclamar umas 
das outras, a qualquer tempo e a que título for, exceto por eventuais atos que tenham sido praticados com dolo ou 
má-fé. (d) Aprovar a alteração das regras atinentes à administração da Companhia, incluindo aquelas relativas à 
Diretoria, mediante alteração do Capítulo III (Da Administração) que passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Art. 7º - A Companhia é administrada por uma Diretoria, com poderes e atribuições conferidos por lei e por este 
Estatuto Social. Art. 8º - A Diretoria será composta por, no mínimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, 
sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro e os demais Diretores sem designação específica, todos eleitos pela 
Assembleia Geral, para mandatos de até 3 anos, sendo permitida reeleição. § Primeiro - Em suas ausências ou im-
pedimentos temporários, a Diretoria designará um substituto. § Segundo - Os Diretores permanecerão em seus 
cargos até a posse de seus sucessores. Art. 9º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos 
Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência com aviso de recebimento, com antece-
dência mínima de 3 (três) dias úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. § 
Primeiro - A convocação de que trata o caput deste Art. 9º se dará por dispensada quando presentes, à respectiva 
reunião, todos os Diretores. § Segundo - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria 
dos Diretores presentes à reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, deven-
do as atas serem assinadas pelos Diretores presentes. Art. 10º - A Diretoria é o órgão de administração executiva 
da Companhia, cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem como 
a representação da Companhia, em juízo ou fora dele. Art. 11º - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas 
em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a Companhia, conforme de-
finidos em Assembleia Geral; (b) executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da Companhia, de 
acordo com os planos de negócios e orçamentos da Companhia; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os 
orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) preparar e 
submeter à apreciação da Assembleia Geral todos os documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto 
Social, necessários à boa administração da Companhia, incluindo, mas não limitado a planos de negócios; (f) cum-
prir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembleia Geral. Art. 12º - A representação 
ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, perante quaisquer terceiros, e repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a qualquer Diretor, 
individualmente, ou a 1 procurador da Companhia a quem tenham sido outorgados poderes específicos. § Primeiro 
– Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Companhia somente produzirão efeitos se as-
sinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, 
observados os limites previstos neste Estatuto Social. § Segundo - As procurações serão outorgadas em nome da 
Companhia por meio de mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de 
mandato, os atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato ad-judicia 
pode ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 13º - É vedado aos Diretores obrigar a Companhia em negócios 
estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças 
e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social.” (e) Aprovar a eleição dos Srs. (i) 
Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 08.740.903-3 (DETRAN/RJ) e   CPF/ME nº 
081.292.507-64,  residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. Bartolo-
meu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, CEP 22431-002, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Arthur 
Farme D’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade Profissional nº 046943-D (CREA/
RJ),   CPF/ME nº 433.574.747-00,  residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial 
na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, CEP 22431-002, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e 
(iii) Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 31.971.037-2 (DETRAN/RJ),   CPF/ME 
nº 301.538.448-17,  residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Av. Barto-
lomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, CEP 22431-002, ao cargo de Diretor sem designação específica da Compa-
nhia, todos com mandato unificado de 3 anos contado a partir desta data. (e.1) Os Diretores ora eleitos são investi-
dos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas 
de Reuniões da Diretoria da Companhia, conforme constantes do Anexo I desta ata, nos quais declaram, sob as 
penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 330/2015 e que cumprem todos os 
requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, e que 
não estão impedidos, por lei especial, para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos, bem como não foram 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (f) Em razão da eleição deliberada no 
item (e) acima, aprovar a atribuição das responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Seguros Pri-
vados (“SUSEP”), conforme segue: (i) Bruno de Abreu Freire, acima qualificado, Diretor Presidente da Companhia: 
(a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, e (b) Diretor responsável técnico, conforme circular SUSEP nº 
234/2003 e Resolução CNSP nº 321/2015; (ii) Arthur Farme D’Amoed Neto, acima qualificado, Diretor Financeiro 
da Companhia: (a) Diretor responsável administrativo-financeiro, e (b) Diretor responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas de procedimentos e contabilidade e de auditoria independente, conforme 
disposto na Resolução CNSP nº 321/2015; e (iii) Rodolfo Arashiro Rodriguez, acima qualificado, Diretor sem de-
signação específica da Companhia: (a) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/1998, 
prevista nas Circulares SUSEP nº 234/2003 e nº 445/2012 e legislação complementar, (b) Diretor responsável pelos 
controles internos da Companhia, conforme circular SUSEP nº 249/2004, e (c) Diretor responsável pelos controles 
internos específicos para prevenção de fraudes, conforme Circular SUSEP nº 344/2007. (g) Aprovar a nomeação do 
Sr. Rodolfo Arashiro Rodriguez, acima qualificado, para exercer a função de Gestor de Riscos da Companhia 
perante a SUESEP, a partir da presente data. (h) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer 
medidas necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo, sem a tanto se limitar, levar 
esta ata a registro e publicá-la nos órgãos e veículos de divulgação competentes. Encerramento, Lavratura da Ata 
e Assinatura: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encer-
rados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire 
– Presidente e Sr. Arthur Farme D’Amoed Neto – Secretário. Acionista Presente: Austral Participações III Ltda., re-
presentada por Bruno de Abreu Freire e Arthur Farme D’Amoed Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021. Mesa: Bruno de Abreu Freire - Presidente; Arthur Farme D’Amoed Neto - Se-
cretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4662415 em 08/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ANP anuncia leilão dos campos 
mais produtivos do país

Na próxima sexta-
-feira acontece a 
Segunda Rodada 

de Licitações dos Volumes 
Excedentes da Cessão One-
rosa, no regime de partilha 
da produção. Serão oferta-
das duas áreas de desenvol-
vimento na Bacia de Santos: 
Atapu e Sépia. O Ministério 
de Minas e Energia (MME) 
acredita que os blocos devem 
receber R$ 204 bilhões em 
investimentos.

As duas áreas estão inse-
ridas nos limites do polígo-
no do pré-sal, região estra-
tégica da bacia sedimentar 
brasileira. Por isso, as áreas 
são regidas por contratos de 
partilha, no qual a participa-
ção da Petrobras é obriga-
tória, na condição de ope-
radora dos projetos e dona 
de pelo menos 30% de cada 
uma das áreas. O governo é 
o maior entusiasta do leilão, 
mas vozes contrárias afir-
mam que não há justificati-
va para realização do leilão. 

Em entrevista exclusiva 
ao Monitor Mercantil na se-
mana passada, o coordena-
dor-geral da Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar, explicou 
que este leilão reunirá os 
campos mais produtivos do 
país. “Depois de tudo pron-
to entrega para petrolíferas 
internacionais. Não faz o 
menor sentido”, argumen-
tou Bacelar.

O coordenador disse que 
a FUP tenta sempre ingres-

sar com ações para barrar os 
leilões por diversos motivos. 
“E neste caso específico da 
cessão onerosa nos preocu-
pa ainda mais porque são os 
campos mais produtivos que 
nós temos”.  A sessão públi-
ca será realizada no Rio de 
Janeiro e transmitida ao vivo 
pelo canal da ANP no You-
Tube (https://www.youtu-
be.com/user/ANPgovbr 
).Petrobras, Shell, Chevron, 
Equinor, ExxonMobil são 
algumas empresas inscritas. 

Como ocorre em todas as 
rodadas no regime de par-
tilha, nesta rodada o critério 
para escolha das empresas 
vencedoras será o exceden-
te em óleo para a União. O 
edital da licitação estabelece 
um percentual mínimo de 
excedente em óleo, a partir 
do qual as empresas fazem 
suas ofertas. O excedente em 
óleo é a parcela da produção 
de petróleo e/ou gás natural 
a ser repartida entre a União 
e a empresa contratada, se-
gundo critérios definidos 
no contrato e o percentual 
ofertado na rodada. Trata-se 
do volume total da produção 
menos os royalties devidos e 
o custo em óleo (parcela da 
produção correspondente 
aos custos e aos investimen-
tos da empresa na operação 
do campo). Nesse ponto, os 
contratos de partilha se di-
ferenciam dos de concessão, 
nos quais a empresa é dona 
de todo o petróleo e/ou gás 
natural que vier a produzir.

Como o excedente em 
óleo é o critério para a es-
colha dos vencedores, nessa 
rodada (como em todas as 
de partilha), os bônus de as-
sinatura (valor pago em di-
nheiro pelas empresas que 
arrematam áreas na licitação) 
são fixos e determinados no 
edital. Assim, antes de assina-
rem os contratos, as empre-
sas vencedoras devem pagar 
à União o valor dos bônus 
correspondentes às áreas por 
elas arrematadas na rodada. 
Trata-se de mais uma dife-
rença com relação ao regime 
concessão, em cujas rodadas 
o bônus ofertado, a partir 
de um mínimo disposto em 
edital, é um dos critérios de 
seleção das vencedoras.

Ao todo, 11 empresas es-
tão habilitadas: Petrobras, 
Shell Brasil Petróleo SA., 
Chevron Brasil Óleo e Gás 
Ltda., Ecopetrol Óleo e 
Gás do Brasil Ltda, Enauta 
Energia S.A., Equinor Brasil 
Energia Ltda, ExxonMobil 
Exploração Brasil Ltda, Pe-
trogal Brasil S.A., Petronas 
Petróleo Brasil Ltda., TotalE-
nergies EP Brasil Ltda e QP 
Brasil Ltda (Qatar Petróleo).

Atendendo à Resolução 
CNPE nº 09/2021, o edital 
da Segunda Rodada de Li-
citações dos Volumes Exce-
dentes da Cessão Onerosa 
determina a participação 
obrigatória da Petrobras, 
como operador, ocorren-
do com 30% para ambas as 
áreas em oferta.

Parceria para atender seguradoras 
nas demandas regulatórias

A B3, bolsa do Brasil, 
e a ITG, empresa 
que fornece solu-

ções de tecnologia para o 
mercado segurador, firma-
ram parceria para a criação 
de uma solução voltada pa-
ra automatizar a conciliação 
de informações e, assim, 
auxiliar as seguradoras a 
cumprirem as demandas re-
gulatórias do mercado. De 
acordo com a B3, a solu-
ção desenvolvida auxilia no 
processo de conciliação de 
documentos entre diferen-
tes plataformas.

Apesar da pandemia, o 
mercado de seguros seguiu 
sua trajetória de crescimen-
to. Dados da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNSeg) mostram quem de 
janeiro a junho deste ano o 
mercado de seguros brasi-
leiro avançou 19,8%, com 
arrecadação de R$ 145,1 
bilhões, superando a do 

segundo semestre de 2019, 
antes da pandemia, que 
atingiu R$ 144,7 bilhões.

“Em contato com as 
seguradoras, percebemos 
que a conciliação de infor-
mações é uma dificulda-
de enfrentada por várias 
empresas e que podíamos 
ajudá-las a resolver esse 
problema. Por isso, procu-
ramos um parceiro com am-
pla expertise no setor para a 
construção conjunta dessa 
solução, com o intuito de 
entregar um produto com-
pleto para o mercado que 
permita a automatização de 
toda a conciliação de arqui-
vos em um único ambiente, 
sejam eles dados do SRO, 
FIP, Quadros Estatísticos e 
Registros Oficiais”, comen-
ta Ícaro Demarchi Araujo 
Leite, superintendente de 
Produtos de Seguros da B3.

“A ITG é uma empresa 
especializada no segmento 

de seguros e, neste sentido, 
busca oferecer um portfólio 
de soluções cada vez mais 
abrangente para o setor. 
Desenvolvemos uma solu-
ção para atendimento das 
demandas do SRO, quando 
tivemos a oportunidade de 
aproximação com a B3 e, 
para orgulho de nossa orga-
nização, sermos convidados 
para estabelecer uma parce-
ria”, comenta Mauro Sapiro 
Pinto da Costa, sócio-diretor 
da ITG.

A B3 é credenciada e ho-
mologada pela Superinten-
dência de Seguros Privados 
(Susep) para operar o Sis-
tema de Registro de Ope-
rações (SRO) por meio do 
seu sistema InsurConnect. 
E um dos itens da norma 
regulatória é a conciliação 
das informações registradas 
no SRO com as informa-
ções do sistema operacional 
da seguradora.

Setor de seguros cresceu 20% no 1º semestre
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