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

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,7055
Dólar Turismo R$ 5,8870
Euro R$ 6,4793
Iuan R$ 0,9006
Ouro (gr) R$ 324,00

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,02% (novembro)
 0,64% (outubro)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 9,25%
Hot Money  0,63% a.m.

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021
Ano CVII l Número 29.020

CARGAS DO RIO
VÃO PASSEAR EM SP
1/4 de produtos importados passa pelo 
Galeão, em porões de aviões de passageiros. 
Por Marcos de Oliveira, página 3

OLHO DO DONO QUE 
ENGORDA O PORCO
‘Controle britânico’ de jornada de 
trabalho não convenceu TST.  
Por Mônica Gusmão, página 4

OS ENGENHEIROS, A 
CHINA E O BRASIL
Não dá para pensar somente  
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Investimentos em educação 
infantil caíram 86% em 2021
Mais de 10 mil escolas sem água e 3,8 mil sem energia

A Comissão de Educação 
(CE) do Senado aprovou 
nesta segunda-feira o re-

latório da subcomissão que fiscali-
za a retomada educacional no país 
durante a pandemia. O relatório 
do presidente da subcomissão, 
Flávio Arns (Podemos-PR), faz 40 
recomendações ao governo e ao 
Parlamento sobre ações a serem 
tomadas em 2022 para superar o 
déficit em infraestrutura e prejuí-
zos ao setor. Uma das propostas é 
excluir a educação do teto de gas-
tos (Emenda Constitucional 95).

“Em 2021 [até 9 de dezembro], 
o MEC pagou só 9% do montan-
te autorizado para dar suporte à 
infraestrutura nas escolas públi-
cas. É muito aquém do que de-
veria ser, considerando a situação 
precária no Brasil, onde há 10.105 
escolas sem água potável, 3.818 
sem energia elétrica e 8.650 sem 
esgoto, milhares de escolas sem 
banheiro”, afirmou Arns, segun-
do a Agência Senado.

Para o senador, a subcomissão 
“escancara” que a educação conti-
nua longe de ser uma prioridade no 

país. De acordo com o relatório, na 
Educação Básica houve queda de 
34% de investimentos em 2021, se 
comparados a 2019. Pior ocorreu 
com gastos específicos na edu-
cação infantil: queda de 86% em 
2021 se comparados a 2019.

O relatório mostra que esse é o 
padrão praticamente em todas as 
áreas. O texto relata também que 
há 3 meses mais de 60 mil estu-
dantes estão sem receber as bol-
sas no Programa Institucional de 
Iniciação à Docência (Pibid) e de 
Residência Pedagógica (PRP).

Democratas prometem votar
pacote de Biden no início do ano
Afirmação do líder no Senado veio após revés no domingo

O líder da maioria no Se-
nado dos EUA, demo-
crata Chuck Schumer, 

disse que a Casa votará o projeto 
de lei climática e gastos sociais de 
aproximadamente US$ 2 trilhões 
do presidente Joe Biden, conheci-
do como Build Back Better (BBB) 
Act, no início de 2022.

“Quase todos nós ficamos de-
sapontados com a decisão de 
adiar a votação da Lei Build Ba-
ck Better porque o senador (Joe) 
Manchin não conseguiu chegar 
a um acordo com o presidente”, 
disse Schumer em uma carta aos 
colegas democratas. “No entan-
to, nem esse atraso, nem outros 
pronunciamentos recentes nos 
impedirão de continuar tentando 

encontrar um caminho a seguir. 
Simplesmente não podemos de-
sistir”, disse ele.

Schumer observou que o Se-
nado votará o Build Back Better 
Act “bem no início do ano novo”, 
para que “cada membro deste 
órgão tenha a oportunidade de 
tornar sua posição conhecida no 
plenário do Senado, não apenas 
na televisão”. “Vamos votar uma 
versão revisada da Lei Build Back 
Better aprovada pela Câmara – e 
continuaremos votando até que 
algo seja feito”, disse ele, segundo 
a agência de notícias Xinhua.

A carta de Schumer veio depois 
que Manchin, um importante se-
nador democrata conservador da 
Virgínia Ocidental, disse no do-

mingo que não votaria nos gastos 
sociais e no projeto climático de 
Biden, desferindo um grande gol-
pe na Casa Branca. “Este é um 
‘não’ a esta legislação. Tentei tudo 
o que sei fazer”, disse Manchin no 
Fox News Sunday, citando preocu-
pações sobre o aumento da infla-
ção e a dívida nacional de US$ 29 
trilhões.

Democratas progressistas e 
moderados discordam publica-
mente sobre o tamanho e o esco-
po do pacote de gastos sociais há 
meses, embora os democratas da 
Câmara tenham conseguido apro-
var sua versão do projeto no mês 
passado. A aprovação do projeto 
no Senado exigirá o apoio unâni-
me da bancada democrata.

Chile: Bolsa 
cai e dólar sobe 
com derrota da 
extrema-direita

Candidato presidencial da coa-
lizão eleitoral de esquerda Aprue-
bo Dignidad, o ex-líder estudantil 
Gabriel Boric venceu as eleições 
no Chile com 55,87% dos votos 
válidos, contra 44,13% do adver-
sário, José Antonio Kast, de extre-
ma-direita. Kast, que representou 
a coligação dos partidos de direita 
do país, havia afirmado que espe-
rava uma eleição acirrada. O po-
lítico reconheceu a derrota e pa-
rabenizou o novo presidente pelas 
redes sociais.

Os mercados financeiros não 
absorveram bem a derrota. Às 
16h (horário local), o índice IPSA, 
o principal da Bolsa de Santiago, 
caía 6,18%, depois de operar a 
manhã em queda perto de 8%. O 
dólar estava cotado a 863,21 pe-
sos, segundo o Banco Central do 
Chile. É a maior cotação do ano. 
Na sexta-feira, a moeda norte-
-americana valia 849,65 pesos. No 
ano, o menor valor foi de 693,74 
pesos por dólar.

Apesar da especulação nos 
mercados, o Congresso, que havia 
sido definido no primeiro turno 
de votação,  terá equilíbrio entre 
as forças de esquerda e de direita. 
Isto garantia que, independente-
mente de quem ganhasse a elei-
ção presidencial, não será possível 
fazer passar propostas excessiva-
mente radicais.

O presidente eleito pela co-
alizão de esquerda que inclui o 
Partido Comunista defende um 
programa centrado no reforço 
dos direitos dos trabalhadores e 
das reformas sociais. Crítico do 
sistema econômico neoliberal do 
Chile, quer substituir o sistema 
de pensões privadas por um sis-
tema público, introduzir impos-
tos progressivos para empresas e 
cidadãos ricos, aumentar o salário 
mínimo e reduzir a semana de tra-
balho para 40 horas.

O seu programa inclui o aumen-
to das despesas sociais, incluindo 
a criação de um seguro de saúde 
universal e o lançamento de um 
plano nacional de saúde mental, 
bem como a reforma da força po-
licial, cuja conduta foi controversa 
durante a repressão dos protestos 
de 2019, e o investimento na luta 
contra o aquecimento global.

Gabriel Borić Font nasceu em 
Punta Arenas, em 11 de feverei-
ro de 1986, filho de Luis Boric, 
de ascendência croata, engenhei-
ro químico e servidor público da 
Empresa Nacional del Petróleo 
há mais de quatro décadas; e de 
María Font, de ascendência catalã-
-espanhola.

Superávit da 
balança cai 
para US$ 366 
milhões

A balança comercial registrou 
superávit de US$ 366 milhões 
e corrente de comércio de US$ 
9,747 bilhões na terceira semana 
de dezembro de 2021, informou 
a Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério da Econo-
mia nesta segunda-feira. O saldo 
foi resultado de exportações no 
valor de US$ 5,057 bilhões e im-
portações de US$ 4,69 bilhões.

No mês, as exportações somam 
US$ 14,686 bilhões, e as importa-
ções, US$ 12,514 bilhões, com sal-
do positivo de US$ 2,172 bilhões e 
corrente de comércio de US$ 27,2 
bilhões. No ano, as exportações 
totalizam US$ 270,715 bilhões e 
as importações, US$ 211,483 bi-
lhões, com saldo positivo de US$ 
59,232 bilhões e corrente de co-
mércio de US$ 482,197 bilhões.

Nas exportações, foi registrado 
crescimento de 34,7% na compa-
ração das médias até a terceira se-
mana de dezembro de 2021 (US$ 
1,130 bilhão) com a de dezembro 
de 2020 (US$ 838,71 milhões). Em 
relação às importações, nesse mes-
mo período comparativo, houve 
aumento de 34,5% (de US$ 715,84 
milhões para US$ 962,62 milhões).

Até a terceira semana de de-
zembro de 2021, a média diária 
da corrente de comércio totalizou 
US$ 2,092 bilhões e o saldo, US$ 
167,08 milhões. Na comparação 
desse período com a média de 
dezembro de 2020 foi registrado 
crescimento de 34,6% na corrente 
de comércio.

Nas exportações, destaques pa-
ra agropecuária e produtos bási-
cos da indústria da transformação.
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Por Wagner Victer

Estava em uma boa 
conversa sobre so-
luções para o Brasil 

com o meu filho Francisco, 
e ele me passou um dado 
extremamente interessante: 
que em uma fase da com-
posição do “Alto Coman-
do” do Partido Comunista 
da China, com nove com-
ponentes, oito deles seriam 
engenheiros. Além disso, o 
próprio secretário-geral do 
Partido, Xi Jinping, tam-
bém seria graduado em En-
genharia.

Logicamente, apesar de, 
até então, não conhecer es-
sa informação, cravei que 
certamente essa conjuntu-
ra seria um dos elementos 
mais importantes para o 
crescimento fantástico da 
China, que vem acontecen-
do continuamente nas úl-
timas décadas, onde, inde-
pendentemente de qualquer 
questão ideológica e forma 
de governo, os resultados 
econômicos em números 
são fantásticos.

No Brasil, a participação 
na gestão pública de mem-
bros das carreiras de Enge-
nharia, tanto nas diversas 
esferas do executivo como 
no legislativo, ainda é muito 
pequena. Essa contribuição 
se mistura ao enredo cor-
rente, onde muitas vezes 
a economia e o desenvol-
vimento econômico ainda 
são vistos como uma mera 
derivada da “mão de mer-
cado”, e com isso a questão 
da “economia física” muitas 
vezes é preterida.

Um bom exemplo con-
temporâneo, independente 
de qualquer outro viés, é 
que um dos mais atuantes 
ministros do atual Gover-
no Federal, que tem con-
seguido apresentar resulta-
dos, Tarcísio Freitas, é um 
profissional da Engenharia 
com atuação bastante prag-
mática na questão da imple-
mentação da economia físi-
ca, principalmente através 
da finalização de uma série 
de empreendimentos que 
estavam paralisados.

Portanto, a intervenção 
pela Engenharia, especial-

mente no aperfeiçoamento 
da infraestrutura e na retira-
da dos chamados gargalos 
físicos, não traz em si só os 
benefícios tradicionais de 
um empreendimento pela 
geração de empregos du-
rante a sua execução, mas 
proporciona um conjunto 
de outras externalidades 
que ficam permanentes pa-
ra o desenvolvimento e, lo-
gicamente, aumentam bru-
talmente a competitividade 
de uma região física como 
um país, um estado ou de 
um município.

Esse modelo de busca 
incessante de foco na eco-
nomia física fica muito cla-
ro no exemplo dos chine-
ses que, pelo perfil do seu 
comando, investiram e têm 
investido pesado na sua in-
fraestrutura e hoje vão até 
além de suas fronteiras e in-
vestem na infraestrutura de 
outros países com o objeti-
vo estratégico de garantir as 
commodities de forma mais 
competitiva para o seu de-
senvolvimento local.

Eu tom de brincadeira, 
tenho provocado muito um 
dos maiores economistas 
com quem convivi, que é 
o professor Mauro Osório, 
dizendo que já deveríamos 
superar a fase de fazer os 
diagnósticos de potenciali-
dades locais, já que o conhe-
cimento sobre as nossas vo-
cações nacionais se arruma 
atualmente “até em bancas 
de jornal ou no Google”.

Essa provocação não é 
uma desqualificação da im-
portância dos estudos da 
economia, mas uma cons-
tatação clara de que atual-
mente o que mais falta no 
Brasil não são mais os diag-
nósticos, mas ações concre-
tas de engenharia através da 
implementação da ação na 
forma de “projetos”. Essa 
é uma percepção que o en-
genheiro naturalmente tem, 
não só pela sua formação, 
mas na sua vocação de de-
senvolver a execução no dia 
a dia.

Na mesma linha de provo-
cação aos amigos economis-
tas, também brinco exempli-
ficando que até um conjunto 
de grandes economistas que 

conheci e convivi eram enge-
nheiros. Um bom exemplo é 
o saudoso professor Mario 
Henrique Simonsen e até o 
atual presidente da Fundação 
Getúlio Vargas, Carlos Ivan 
Leal, que possuem formação 
em Engenharia, passando 
pelo amigo Joaquim Levy, to-
dos oriundos da nossa tradi-
cional Escola Politécnica da 
UFRJ.

Logicamente, nesse ce-
nário de busca do novo 
paradigma de crescimento, 
há a necessidade de termos 
também economistas puro-
-sangue; porém a maior 
presença de engenheiros 
não desqualifica a presença 
de outras formações, mas 
conseguiria implementar 
um perfil mais desenvol-
vimentista do que a mera 
ação oculta das mãos do 
mercado.

O fato é que o Brasil, que 
nos últimos anos tem majo-
ritariamente entregue seus 
rumos nas mãos de advoga-
dos, médicos e economis-
tas, muitas vezes se afasta 
do pragmatismo necessário 
para um momento único de 
retomada, que se torna cada 
vez mais necessário nesse 
período pós-crise, onde in-
tervenções como o desen-
volvimento da melhoria da 
infraestrutura, da logística 
interna e da própria logísti-
ca para exportação são fun-
damentais.

Muitas vezes como exem-
plos casos em que a “mão 
do mercado” aponta para a 
visão turva de termos por-
tos praticamente voltados 
somente para exportação 
de commodities ao mesmo 
tempo que querem fazê-lo 
através de caminhões, en-
quanto, na contramão da 
melhoria logística, temos a 
desativação contínua de li-
nhas ferroviárias em regiões 
como no próprio sudeste 
do país.

Como experiência pes-
soal, no ano de 1999, ainda 
como secretário de Energia, 
da Indústria Naval e Petró-
leo do Estado do Rio de 
Janeiro, resolvi desenvolver 
uma nova logística para o 
setor petróleo, para viven-
ciar o processo de abertura 
em função da Lei 9478/97, 
e fizemos a modelagem 
conceitual de engenharia do 
Porto do Açu.

Era um projeto físico 
grandioso e arrojado. Na 
ocasião, me chamaram até 
de louco, futurista e pro-
fetizaram que o projeto 
não sairia do papel. Para 
viabilizar o sonho, só con-
seguimos sucesso quando 
encontrei outro visionário 
que fez uma série de proje-
tos greenfield, também com 
formação em Engenharia, 
que foi o Eike Batista.

Hoje todo o benefício 
derivado do Porto do Açu, 
que virou uma das princi-
pais alças logísticas de toda 
região Sudeste, partiu do 
“sonho de um engenheiro”, 
e que só foi possível por ser 
desenvolvido com vontade 
por muitos “engenheiros”, 
aliás, utilizando uma solu-
ção inovadora para o país 
que seria implantar um mi-
neroduto.

Para suprir esse “gap” de 
projetos e em âmbito local, 
recentemente o próprio 
Legislativo estadual (Alerj) 
desenvolveu um projeto de-
nominado Fundo Sobera-
no, através do seu presiden-
te, André Ceciliano, e que, 
com apoio de um outro 
grande engenheiro, aliás um 
dos poucos que compõem 
o Legislativo estadual, que é 
o Luiz Paulo Corrêa da Ro-
cha, que traz um diferencial 
em estratégia, pois não se 
configura em um colchão 
de amortecimento futuro 
das finanças estaduais, mas 
sim um fundo que permiti-

rá ajudar e desenvolver a in-
fraestrutura local do estado 
por projetos aumentando 
sua potencialidade.

Também não dá pa-
ra falar em desenvolver a 
economia local enquanto 
ainda temos projetos de 
infraestrutura ineficientes 
na área de energia elétrica e 
impedâncias de desenvolvi-
mento pela simples falta de 
oferta de energia em condi-
ções de qualidade favorável 
um bom exemplo que hoje. 
Não há aproveitamento do 
gás natural produzido em 
nossa costa, que pela lógica 
financeira de curto prazo, 
muitas vezes pela lógica do 
mercado considerado, é me-
lhor ser reinjetado do que 
ser utilizado como insumo 
diferencial para desenvolver 
projetos de engenharia.

Na disponibilidade dos 
recursos humanos para es-
sa virada, o Brasil, apesar 
do aumento dos cursos de 
Engenharia, ainda forma 
poucos engenheiros diante 
de sua necessidade de cres-
cimento e a demanda de in-
tegração e competitividade. 
Nesse contexto, muitas uni-
versidades têm também sua 
parcela de culpa, pois afas-
tam da participação na for-
matação de políticas públi-
cas, oferecendo sugestões 
e envolvimento em audiên-
cias públicas para debater 
projetos, planos, projetos 
de lei e outras questões que 
envolvem a infraestrutura. 
Essa situação não é uma 
crítica à postura universitá-
ria, mas um motivo para re-
flexão sobre o sistema que 
permitiu esse paradigma 
atual.

Da mesma forma, os 
conselhos de classe relacio-
nados à área tecnológica, 
como Confea e seus Cre-
as na Engenharia, como 
os CAUs na Arquitetura e 
Urbanismo e até os Con-
selhos de Técnicos Indus-
triais (CRTs) devem se mo-
vimentar em uma postura 
mais proativa, haja vista o 
conjunto de projetos de lei 
que vêm sendo aprovados 
em âmbito federal, onde se 
constata infelizmente uma 
baixa participação desses 

grupos que representam os 
profissionais.

Sempre relembrando que 
no passado, em grandes 
projetos estruturantes para 
o país, entidades clássicas 
como o Clube de Engenha-
ria sempre foram ouvidas 
e até tinham participação 
efetiva, e de lá saíram os 
principais quadros da admi-
nistração pública; um bom 
exemplo foi Paulo de Fron-
tin.

A “economia física”, 
portanto, é a tese do mo-
mento e do futuro, neces-
sária para nossa virada, pois 
não dá para pensar somente 
no Brasil como um grande 
mercado, tendo ainda gar-
galos simples para serem 
resolvidos e recursos sendo 
aplicados de maneira dis-
persa para custeio de inefi-
ciências.

Muitas vezes, através de 
um simples projeto com 
custo de R$ 3 milhões a 
R$ 4 milhões, como uma 
interligação através de uma 
pequena ponte ou o asfal-
tamento de uma estrada 
para a melhoria de um tu-
rismo local, pode-se trazer 
reflexos fundamentais à 
economia. Essa visão na-
tural brota do olhar do en-
genheiro, que tem o dever 
de claramente identificá-
-la, trazê-la e devidamente 
desenvolvê-la, cabe em es-
pecial a esses engenheiros. 
Afinal de contas, a quem 
mais caberia?

Da China, que muitas 
vezes é criticada, temos de 
aprender alguns ensinamen-
tos e utilizar sua referência 
em diversos aspectos volta-
dos a infraestrutura, como 
a busca da ação planejada, 
organizada, materializada 
através de projetos concre-
tos. Os engenheiros, com 
seu olhar próprio, trazem a 
percepção dos ganhos que 
a intervenção em física traz 
para a economia.

Wagner Victer é engenheiro, foi 

secretário de Estado de Energia, 

Indústria Naval e do Petróleo do 

Rio de Janeiro, presidente da Cedae, 

presidente da Faetec, secretário de 

Educação e atualmente é diretor-geral 

da Alerj.
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Temos de 
aprender alguns 
ensinamentos, 

como ação 
planejada e 

projetos concretos

A ‘economia física’ 
é necessária para a 
virada; não dá para 

pensar somente 
em um grande 

mercado
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Os engenheiros, a China e o desenvolvimento no Brasil
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Com Santos Dumont, 
cargas do Rio vão  
passear em SP

O modelo escolhido pelo Governo Bolsonaro para 
passar nos cobres o Santos Dumont, no Rio de 

Janeiro, canibaliza o Aeroporto Internacional Antonio 
Carlos Jobim – Galeão. Além de prejudicar os passageiros 
de voos internacionais, a privatização, tal como foi 
concebida, afeta profundamente o transporte de carga 
aérea, afirma a Logística Brasil (Associação Brasileira dos 
Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística).

“A diminuição da atividade do Galeão, com a 
elevação das atividades do Santos Dumont, ou seja, esse 
desequilíbrio, fará com que passageiros vindos do exterior 
passem por aeroportos hubs como Confins, Guarulhos 
ou Viracopos e cheguem ao Rio de Janeiro em aviões de 
passageiros menores, que são autorizados a operar na 
limitada pista do Santos Dumont. A questão é que esses 
aviões menores não possuem capacidade para transporte 
de cargas, fazendo com que a cadeia de abastecimento 
do Estado do Rio seja realizada por aeroportos de outros 
estados, quando nosso mercado consumidor está aqui, 
encarecendo os insumos e produtos devido à necessidade 
de se utilizar o modal rodoviário, muitas vezes, com o 
elevado custo de transporte por trânsito aduaneiro, até 
que as cargas cheguem ao destino”, sustenta documento 
enviado ao ministro Tarcísio Freitas.

Cargas de elevado valor agregado estão sendo desviadas 
e embarcadas, em sua grande parte, nos porões dos aviões 
de passageiros em aeroportos de outros estados. Cerca 
de 25% dos valores agregados de produtos importados 
pelo Estado do Rio de Janeiro chegam pelo Galeão e 
em porões de aviões de passageiros, em sua esmagadora 
maioria.

Peso sobre o contribuinte
Os Microempreendedores Individuais (MEIS) terão que 

cumprir novas obrigações para com o fisco a partir de 1º 
de janeiro de 2022, lembra Mauro Benevenuto, contador 
membro do Fórum 3C. Ele explica que, por meio do 
eSocial, o MEI deve cumprir as obrigações previdenciárias 
e as relativas ao FGTS, além de realizar o recolhimento do 
Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) em dia até 
a data estipulada.

Benevenuto informa que tais obrigações valem apenas 
para os MEIS que têm empregados registrados, ou que 
venham a registrar empregados a partir de 1º de janeiro. 
A Resolução 161/2021 do Comitê Gestor do Simples 
Nacional foi publicada em 29 de outubro. Ele lamenta 
que as mudanças “vão na contramão do movimento de 
desburocratização”, e o não atendimento trará problemas 
sérios aos empreendedores.

Erraram de novo
Gabriel Boric ganhou as eleições com quase 12 pontos 

percentuais de vantagem sobre o Bolsonaro chileno. As 
empresas de pesquisa davam empate técnico. Devem estar 
atribuindo o erro à “virada nos últimos dias”.

Rápidas
O governador em exercício de São Paulo, Rodrigo 

Garcia, assina nesta terça o contrato para a elaboração 
do Projeto Básico da Linha 19-Celeste do metrô, no 
trecho que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, à 
estação Anhangabaú, no Centro da capital *** A Positivo 
Tecnologia anunciou a eleição de Gustavo Jobim ao 
Conselho Administrativo. Ele exercerá funções como 
conselheiro independente.

BRKS São Paulo Consultoria e
Corretora de Seguros Ltda.

CNPJ/MF: 24.994.971/0001-62 - NIRE: 3522992325-8
Comunicado

Para efeito de cumprimento do disposto nos parágrafos 1º ao 3º do 
artigo 1.084, da Lei 10.406/2002, a administração desta sociedade 
comunica e torna público o seguinte: que, através de Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), realizada em 13/12/2021, todos os sócios, em 
conjunto e de forma unânime, resolveram reduzir o capital social da 
Sociedade, de R$ 743.600,00 (setecentos e quarenta e três mil e seis-
centos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante devolução da 
respectiva diferença ao sócio Corretora Brokers de Seguros Ltda. Rio 
de Janeiro, 20.12.2021. BRKS São Paulo Consultoria e Corretora de 
Seguros Ltda - Marcelo Schaimberg e Paulo Chut - Administradores.

Deputado relator propõe 
mínimo de R$ 1.210 em 2022
O relator do pro-

jeto de lei do 
Orçamento de 

2022, deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ), propôs o salá-
rio mínimo no valor de R$ 
1.210 para o próximo ano. 
O valor consta do parecer 
apresentado nesta segunda-
-feira na Comissão Mista 
de Orçamento (CMO) do 
Congresso.

Esse montante represen-
ta aumento de 10,04% em 
relação ao salário mínimo 
atual de R$ 1,1 mil. A va-
riação corresponde à proje-
ção oficial da Secretaria de 
Política Econômica (SPE) 
do Ministério da Econo-
mia para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) para este ano. O 
que indicaria mais um ano 
sem ganhos reais (reajuste 
acima da inflação).

No entanto, o próprio 
parecer menciona que a 
projeção está defasada e ci-
ta uma previsão atualizada 
de 10,18% para o INPC. 
Caso esse valor prevaleça, 
o salário mínimo subiria 
para R$ 1.212 no próximo 

ano. A proposta original 
do governo, enviada em 
agosto, previa salário míni-
mo de R$ 1.169, mas não 
contemplava a inflação aci-
ma do previsto no segundo 
semestre deste ano, provo-
cada principalmente pelo 
reajuste da energia e dos 
combustíveis.

O relatório de Hugo Le-
al precisa ser aprovado pela 
CMO e depois pelo plená-
rio do Congresso, em ses-
são conjunta da Câmara e 
do Senado. A votação desta 
segunda-feira na CMO foi 
adiada.

Mesmo sem aumento re-
al (acima da inflação), o va-
lor exato do salário mínimo 
só será conhecido no fim de 
janeiro, após a divulgação 
do INPC [Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor] 
consolidado de 2021 pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Sem reajuste

Hugo Leal rejeitou o 
pedido do Ministério da 
Economia para incluir, em 

seu parecer, um reajuste 
salarial para servidores. 
Na semana passada, a pas-
ta enviou um ofício com 
pedido para reservar R$ 
2,8 bilhões do Orçamento 
do próximo ano para rea-
justar o salário de algumas 
categorias.

Desse total, R$ 2,5 bi-
lhões viriam do Orçamen-
to primário (formado pela 
arrecadação de tributos) 
para pagar os reajustes. Os 
R$ 355 milhões restantes 
sairiam da emissão de títu-
los públicos para financiar 
o aumento da contribuição 
da União para a Previdência 
dos servidores.

O documento não in-
forma que categorias serão 
atendidas. No entanto, no 
último dia 14, o presidente 
Jair Bolsonaro tinha prome-
tido aumentos salariais para 
policiais federais, policiais 
rodoviários federais e agen-
tes penitenciários.

O parecer do relator Hu-
go Leal prevê R$ 113,1 bi-
lhões, a previsão de espaço 
fiscal (espaço para gastos) 
aberto pela promulgação 

da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) dos 
Precatórios. Originalmente, 
o Ministério da Economia 
previa espaço de R$ 106,1 
bilhões.

Dos R$ 113,1 bilhões 
totais, o Poder Executivo 
contará com R$ 110 bi-
lhões. Os R$ 3,1 bilhões 
restantes serão abertos para 
os Poderes Legislativo e Ju-
diciário, Ministério Público 
Federal e Defensoria Públi-
ca da União.

A maior parte do espa-
ço fiscal, R$ 89 bilhões, 
será usada para custear o 
Auxílio Brasil de R$ 400 
para cerca de 17,9 milhões 
de famílias. O restante será 
usado para financiar o rea-
juste dos benefícios da Pre-
vidência Social, que tam-
bém segue o INPC e cuja 
estimativa de gastos subiu 
com o aumento da infla-
ção. O espaço fiscal tam-
bém viabilizará o reajuste 
do seguro-desemprego e 
de benefícios de assistência 
social, como o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC).

Impostômetro registra R$ 2,5 tri nesta segunda

O Impostômetro, 
painel instalado 
na sede da As-

sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP), na Rua Boa 
Vistam 51, no Centro His-
tórico da capital paulista, 
atingiu nesta segunda-feira, 
às 7h54, a marca de R$ 2,5 
trilhões na segunda-feira. O 
montante pago pelos con-
tribuintes desde o primeiro 
dia deste ano aos governos 
federal, estaduais e munici-
pais chega 11 dias mais ce-
do, comparado com 2019. 
Em 2020, por causa da pan-
demia de covid-19, o valor 
não foi registrado.

De acordo com o eco-
nomista da ACSP, Marcel 
Solimeo, três fatores con-
tribuem para o crescimento 
da arrecadação. “Temos a 
recuperação das atividades 
econômicas, comparadas 
com o ano anterior, que foi 
fraco; a inflação em proje-
ção acima dos 10%, o que 
influi nos preços finais dos 
produtos; e os pagamentos 
de impostos que estavam 
atrasados”, explicou.

Segundo avaliou, apesar 
de o ritmo da arrecadação 

ser maior, o país vive cená-
rio de desequilíbrio entre os 
gastos e a receita. “É preciso 
reforçar sobre a importân-
cia da reforma administrati-
va para que o Brasil alcance 
um crescimento sadio. Os 
gastos têm sido maiores 
que a receita”, disse.

A ACSP e o Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT) fize-
ram um levantamento do 
impacto dos impostos nos 
produtos natalinos. Duran-
te a celebração com a famí-
lia, melhor não pensar no 
peso dos impostos para não 
se assustar. Do valor pago 
pelo vinho importado, por 
exemplo, 69,73% corres-
ponde a imposto. No caso 
do espumante, 59,49%, cer-
veja, 55,60% e vinho nacio-
nal, 54,73%.

Já os enfeites para a casa, 
no caso das luzinhas, a carga 
de impostos é de 44,54%. 
Árvore e cartão de Natal 
são tributados em 39,23% e 
37,48% respectivamente.

De acordo com os da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tribu-
tação (IBPT), quem pre-

tende reunir a família para 
o jantar natalino vai pagar 
caro este ano, pois 29,32% 
do preço do peru, chester 
ou pernil, que serão desti-
nados aos cofres públicos, 
nos âmbitos federal, esta-
dual e municipal. Outros 
produtos muito consumi-
dos nas festividades de fim 
de ano, como, champagne 
ou o espumante (59,49%); 
panetone (34,63%), árvore 
de natal (39,23%) e enfei-
tes (39,70%), tem a tribu-
tação ainda maior, sendo 
que os valores de venda 
já possuem os impostos 
embutidos nos preços dos 
produtos, portanto, o con-
sumidor não tem como es-
capar e deve ter uma ceia 
salgada.

Segundo o professor de 
Direito Tributário e Com-
pliance da Faculdade Insti-
tuto Rio de Janeiro, Cláudio 
Carneiro, a taxa de encar-
gos se agrava por causa da 
tributação indireta, ou seja, 
da incidência de tributos 
em efeito cascata que acaba 
onerando bastante a cadeia 
produtiva desses equipa-
mentos.

“Todo esse custo acaba 
sendo repassado no preço 
ao consumidor final – é o 
que se chama repercussão 
tributária. Para entender 
esse efeito dominó, basta 
ter em conta a incidência 
do imposto de importação, 
imposto sobre produtos 
industrializados, imposto 
sobre a circulação de mer-
cadorias e serviços, PIS/
Cofins, entre outros”.

Os consumidores que 
pretendem presentear um 
amigo ou familiar, esses 
sim devem preparar o bol-
so, os tributos podem che-
gar a quase 80%, especial-
mente os itens de beleza 
como: perfume importado 
(78,99%) e maquiagem 
importada (69,53%). Os 
queridinhos do momento 
são os produtos eletrôni-
cos, nestes os impostos 
atingem até (72,18%) do 
valor do videogame, ta-
blet importado (59,32%) 
e smartphone importado 
(68,76%). Além do pre-
sente da criançada, nos 
quais, em geral, 39,70% do 
seu valor é destinado à ar-
recadação pública.
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O olho do dono que 
engorda o porco

Na roça se diz que é o olho do dono que engorda o 
porco, para significar que o proprietário tem de ficar 

sempre de olho na criação se quiser que ela cresça e fruti-
fique. Esse modo de pensar também é o do empresário, 
que inventa mil maneiras de controlar a presença física e o 
horário de trabalho dos empregados.

A lei não deixa por menos. Segundo a CLT, se o em-
presário tem mais de dez empregados, é dele a obrigação 
de controlar o ponto. Se não o faz, e por azar vai parar 
na Justiça do Trabalho, corre o risco de o juiz achar que 
tudo o que o empregado alegou em matéria de horário 
de trabalho é verdadeiro, e o prejuízo com horas extras, 
integração e reflexos pode ser grande.

Melhor não arriscar. Mas a marcação de ponto deve 
ser honesta, feita pelo próprio empregado, e deve refletir 
a jornada de trabalho efetivamente cumprida. De nada 
adianta instituir o controle de ponto para fraudá-lo em 
seguida. A emenda fica, como se diz popularmente, pior 
que o soneto.

A 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
acabou de julgar um caso em que uma grande constru-
tora foi condenada a pagar horas extras a um empregado 
porque apresentou “controle britânico”, isto é, uniforme, 
regular, sem alteração de entrada ou saída, como se o 
empregado fosse um robô que todo santo dia entrava e 
saía no mesmo horário. Um controle desse tipo não tem 
nenhuma credibilidade porque é evidente que foi fajutado.

No caso, segundo prova dos autos, os horários eram 
lançados por outra pessoa, e os empregados se limitavam 
a assinar o registro. O ministro Evandro Valadão disse 
que a Súmula 338/TST considera inválidos como meio de 
provas cartões de ponto com horários de entrada e saída 
uniformes em relação às horas extras, e que, nesses casos, 
cabe à empresa comprovar a veracidade dos controles, o 
que, no caso, não tinha sido feito. Presumiu-se a verdade 
das alegações do empregado na petição inicial (Processo 
RR-1337-73.2012.5.08.0125).

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97 – NIRE 33.3-0015882-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO 
– São convidados os Srs. Acionistas da Marpar Participações S.A. a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 28 de dezembro 
de 2021, às 16:00 horas, em sua sede social à Av. Lobo Júnior, 1672, Parte, nesta 
cidade, a fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos acionistas. Em 
Assembleia Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerra-
do 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 paga-
mento de dividendos e; c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. 
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. Nelson Cuptchik – Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 16.2021
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de informática com a locação (licença de utilização de
software), incluindo implantação, treinamento e suporte para gerenciamento
do sistema de permite o acesso on-line das informações cadastrais dos
segurados, bem como a gestão o controle e a otimização das atividades
previdenciárias, conforme descrição e especificação do Termo de Referência,
Anexo I e demais anexos DATA / HORA: 30/12/2021 às 10:00 horas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0254/2020/15. RETIRADA DO EDITAL:
http://www.queimados.rj.gov.br/avisos-licitacao?fonte=1 ou na CPLMSO -
SEMAD, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às
16:00 horas, mediante a entrega de 1 ( uma ) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo
do CNPJ da Empresa. Omitido no JORNAL do dia 20/12/2021.

Filipe Martins Silva
Pregoeiro – CPLMSO

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da Smartcoat – Serviços  
em Revestimentos S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa nº 81, do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 29 de dezembro de 2021, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Extinção do Conselho de Administração da 
Companhia e destituição de seus membros; e (ii) Reforma e Consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, seus representantes legais ou 
procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do acesso gratuito 
à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os documentos e 
informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para consulta na sede 
da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGE,  
por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação 
à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário marcado para o início da 
AGE, acompanhada de toda a documentação necessária, conforme mencionada 
abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, 
a Companhia enviará ao acionista os dados para a sua participação por meio da 
plataforma ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem documentos 
para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos 
à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante 
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de 
mandato e o comprovante de identidade do mandatário.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021. - A Diretoria.

Setor automotivo deve perder US$ 
60 bi com falta de semicondutores

Varejo deve movimentar  
R$ 57,48 bi com vendas no Natal

O fim da escassez 
da cadeia global 
de semiconduto-

res na produção de chips 
e componentes eletrônicos 
que atinge a indústria auto-
mobilística deve acontecer 
a partir do segundo semes-
tre de 2022. É o que estima 
um estudo realizado pela 
Bain & Company. Segundo 
a consultoria, o setor auto-
motivo deve sofrer perdas 
de receita na ordem de US$ 
60 bilhões até o fim deste 
ano em razão da falta de 
componentes no processo 
de produção.

Segundo a Bain, o mer-
cado global de semicon-
dutores movimentou mais 
de US$ 450 bilhões em 
2020, sendo que 70% desse 
montante foi originado da 
indústria eletroeletrônica, 
na produção de dispositi-
vos como computadores e 
smartphones. A indústria 
automobilística, por sua 
vez, foi responsável por 
apenas 10%. A crise global 
desses componentes, po-
rém, segue impactando os 
diferentes setores da indús-
tria em todo o mundo, com 
perspectivas ainda incertas 
de retomada à normalidade.

Segundo Carlos Libera, 
sócio da Bain & Company, 
dado um cenário futuro de 
aumento de capacidade na 
produção de semicondu-
tores, é esperado que a si-
tuação para as montadoras 
volte a um ritmo de norma-
lidade a partir do segundo 
semestre de 2022. “A indús-
tria automotiva representa 

uma parcela menor na de-
manda por semiconduto-
res, sendo responsável por 
apenas 10% da receita dos 
fabricantes de chips. Logo, 
espera-se que a alocação 
de capacidade se normali-
ze com mais velocidade em 
relação a outros setores”, 
afirma.

A Bain ressalta, entretan-
to, que existem problemas 
estruturais dentro da fabri-
cação de semicondutores, 
com gargalos sensíveis ao 
longo de toda a sua cadeia, 
que podem resultar em no-
vos efeitos de escassez. “É 
importante que a indústria 
automobilística se antecipe 
a eventuais rupturas no fu-
turo, sobretudo na maneira 
como ocorre o planejamen-
to na sua cadeia de supri-
mentos - seja do ponto de 
vista de armazenagem de 
estoques ou de maior apro-
ximação com os fornecedo-
res”, destaca Libera.

O estudo da Bain expli-
ca que a produção global de 
veículos leves deve ter uma 
redução de 4 milhões de 
unidades em 2021 em com-
paração com as previsões 
anteriores, de dezembro 
de 2020. A consultoria tra-
balha com alguns cenários 
do impacto do mercado de 
chips e de semicondutores 
na indústria automobilística 
global nos próximos meses. 
Dentre eles estão:

Cenário mais otimista

Diminuição da demanda 
de semicondutores em dis-

positivos eletrônicos, como 
placas de vídeo, smartpho-
nes e computadores pesso-
ais, se comparado com o 
pico observado durante a 
pandemia da covid-19, re-
direcionando a capacidade 
para a indústria automobi-
lística ao longo do quarto 
trimestre do ano.

Cenário base

Demanda permanecen-
do alta por indústrias não-
-automotivas, atrasando a 
transição da capacidade de 
fornecimento de semicon-
dutores para a indústria au-
tomobilística até o segundo 
trimestre de 2022

Cenário menos otimista

A falta de semiconduto-
res seguirá impactando a 
produção de veículos leves 
até o terceiro trimestre de 
2022; o volume perdido de 
produção não será recupe-
rado antes desse período.

Além disso, a Bain alerta 
que outros fatores podem im-
por desafios para a indústria 
automotiva mundial na depen-
dência por semicondutores:

Aumento de componen-
tes eletrônicos na lista de 
materiais de produção. O 
aumento da eletrificação 
de veículos e nos Sistemas 
Avançados de Assistência 
ao Condutor (ADAS) con-
tinuará a aumentar a im-
portância de componentes 
eletrônicos na cadeia de 
suprimentos automotiva. O 
aumento da quantidade de 

componentes e de sua com-
plexidade desafiará a gestão 
da cadeia automotiva

Pressão da indústria de 
computadores pessoais e 
dispositivos móveis. As ca-
deias de suprimentos de 
computadores pessoais 
(PCs) têm encontrado di-
ficuldades para atender a 
demanda gerada pela crise 
da Covid-19. A Taiwan Se-
miconductor Manufacturing 
Company (TSMC), empresa 
que fabrica semicondutores, 
e a Intel, estão operando no 
máximo de suas capacidades. 
Já fabricantes como AMD e 
NVidia, estão se deparan-
do com falta substancial de 
componentes. Demanda 
por computadores para uso 
pessoal, em razão do traba-
lho remoto, crescimento da 
computação em nuvem e de 
dispositivos móveis de quin-
ta geração (5G) são motores 
que aceleram a demanda.

Riscos geopolíticos. Os 
semicondutores são gran-
des impulsionadores de 
superávits/déficits comer-
ciais e fundamentais para a 
segurança nacional, o que 
aumenta o risco de novas 
intervenções em mercados 
e cadeias de abastecimen-
to ocidentais e orientais. 
Exemplo são o apoio do 
governo chinês às indús-
trias locais; ameaças comer-
ciais com países como Co-
reia e Japão; risco de metais 
provenientes de terras raras 
na China; e regulamentação 
do uso de bifenilas policlo-
radas (PCB) pelo governo 
dos EUA.

Estimativa da Confe-
deração Nacional do 
Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) 
mostra que o varejo brasilei-
ro deverá movimentar, nes-
te Natal, R$ 57,48 bilhões. 
Isso representa uma alta de 
9,8% no faturamento, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

A retomada do cresci-
mento do varejo brasileiro 
tem acontecido de maneira 
gradativa, conciliando a vol-
ta total do comércio físico e 
o crescimento exponencial 
do comércio online. O co-
mércio eletrônico caiu no 
gosto do brasileiro, devido 
aos benefícios, agilidade e 
praticidade, mas é neces-
sário o investimento em 
ferramentas de relaciona-
mento de clientes, por parte 
das empresas e marcas que 
desejam ter melhores resul-
tados e sucesso nesse final 
de ano e em 2022.

Além de compras e pre-
sentes, com a maior flexibi-
lização da pandemia e vaci-
nação em massa, 45% dos 
brasileiros querem comemo-
rar a data presencialmente

Já o estudo “Pulso de 
Natal 2021”, realizado pe-
la Hibou em parceria com 
a Score Group ouviu mais 
de 1,60 mil brasileiros nas 
principais capitais do país e 
apontou que em hábitos de 
consumo, mais da metade 
da população (56%) afir-
mou que vai gastar dinheiro 
com presentes de Natal. No 
top 3 do ranking de presen-
tes mais procurados 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 
presentes variou bastante 
segundo o estudo. 19% 
dos consumidores farão 
suas compras gastando 
entre R$ 250 e 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 mil nas com-
pras, e já outra pequena 
parcela, de 6%, pretende 
gastar até R$ 50.

Para fazer suas compras, 
51% dos brasileiros declara-
ram que vão utilizar o salá-
rio do mês, enquanto 19% 
aguardam a segunda parce-
la do 13o salário e 14%, a 
primeira parcela. Inclusive, 
o 13o salário determina o 
momento em que a com-
pra será feita para de 6% da 
população; já 5% admitem 
comprar assim que recebem 
o salário do mês. Entre os 
menos antecipados, 9% vão 
às compras cerca de uma 
semana antes do Natal e 
1% deixa para a véspera da 
data. 2% declararam que 
aguardam para comprar de-
pois, de olho nos descontos. 
Com mais opções de pa-
gamento, 41% pretendem 
usar o parcelamento por 
cartão de crédito, enquan-
to 22% pagarão por cartão 

de crédito, sem parcelar. As 
compras à vista foram indi-
cadas por 27% no débito; 
20% em dinheiro, além da 
preferência de pagamen-
to via PIX (13%), boletos 
(3%); transferências bancá-
rias (1%) e carnês (1%).

Ainda segundo o estudo, 
45% dos brasileiros irão até 
a casa de familiares para a 
ceia de Natal; 28% preten-
dem receber familiares em 
suas casas; e 5% irão para 
casa de amigos. Já 11% pre-
tendem passar em casa so-
zinho; 4% também ficarão 
em casa, mas pretendem 
comemorar por videocon-
ferência com familiares; 3% 
irão trabalhar, e outros vão 
viajar para o interior (1%) 
ou para a praia (1%). 8% 
não comemoram a ocasião.

Por fim, o estudo trouxe 
a expectativa dos brasileiros 
para 2022. 7 em cada 10 pes-
soas (73%) esperam que o 
próximo ano seja melhor que 
2021. Já para 19%, a expec-
tativa é de que seja a mesma 
coisa que este ano, nem me-
lhor nem pior. E uma mino-
ria (8%) acredita que 2022 
será pior que 2021.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF Nº 33.374.984/0001-20

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Hotéis Palace a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 
28 de dezembro de 2021, às 09:00h, na sede da Companhia localizada 
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para 
deliberar em Assembleia Geral Ordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020 e; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio 
de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. A Diretoria.
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Três perguntas: a importância 
geopolítica do 5G
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Ericson Scorsim 
sobre a importân-

cia geopolítica do 5G. Scor-
sim é advogado e consultor 
em Direito do Estado, com 
foco no Direito da Comu-
nicação nas áreas de tecno-
logias, mídias e telecomuni-
cações, Doutor em Direito 
pela USP, e autor dos livros 
Jogo Geopolítico entre Estados 
Unidos e China na Tecnologia 
5G: Impacto no Brasil e Geo-
política das Comunicações: Sobe-
rania Cibernética – Competição 
Tecnológica – Infraestruturas de 
Telecom – 5G – Neomilitaris-
mo.

Por que o 5G ganhou 
uma importância tão 
grande para a geopolítica 
mundial? Porque isto não 
aconteceu no 3G e 4G?

A tecnologia de redes 
de telecomunicações 5G 
(quinta geração) surge no 
contexto histórico de dis-
puta intensa pela liderança 
econômica e tecnológica 
entre Estados Unidos e 
China. Na pauta, a conec-
tividade global e o domínio 
sobre as infraestruturas de 
redes de comunicações. O 
país com maior influência 
econômica e tecnológica é 
o líder global, com maio-
res acessos aos mercados. 
Deste modo, a disputa pela 
liderança geoestratégica en-
tre Estados Unidos e China 
impacta toda a economia 
global.

A China está em proces-
so de ascensão econômica 
e tecnológica, desafiando a 
hegemonia norte-america-
na, e, com a Huawei, se tor-
nou um dos países líderes 
na tecnologia de 5G. Ironi-
camente, os Estados Uni-
dos não possuem nenhu-
ma empresa campeã global 
nesta tecnologia. Portanto, 
a tecnologia de 5G surge 
no momento da geopolítica 
global da maior disputa do 
século 21 e que definirá os 
rumos da economia digital 
mundial.

Como os Estados Uni-
dos, a União Europeia e 
a China vêm se posicio-
nando diante do 5G?

Os Estados Unidos ado-
taram a estratégia tecnona-
cionalista baseada em uma 
visão de segurança nacio-
nal. Considera-se a tecno-
logia de 5G como dual-
-use, isto é, com aplicações 
civis e militares. Ademais, 
as frequências do espectro 
necessárias à operação de 
redes de 5G são classifica-
das como dual-use. Por isto, 
o governo norte-americano 
decidiu banir a empresa chi-
nesa Huawei.

Na prática, adotou-se um 
regime de lawfare com fins 
geopolíticos, isto é, a utili-
zação da legislação norte-
-americana no contexto 
da guerra comercial com 

a China. Para neutralizar a 
China, os Estados Unidos 
têm adotado a política re-
gulatória de incentivos à 
arquitetura de redes de te-
lecomunicações abertas e 
interoperacionais, o deno-
minado Open-Ran (radio 
acess network).

Diversamente, a União 
Europeia optou por um re-
gime mais flexível, fixando 
critérios para a avaliação da 
segurança cibernética das 
redes de telecomunicações 
em 5G, sem necessariamen-
te excluir a Huawei. Cada 
país da União Europeia é 
soberano para decidir sobre 
o tema. Além disso, a União 
Europeia tem buscado 
construir uma noção de so-
berania cibernética/digital 
sobre suas infraestruturas 
com políticas de incentivos 
a investimentos em infraes-
truturas de computação em 
nuvem, essenciais à econo-
mia digital.

A China, por sua vez, tem 
um modelo de telecomu-
nicações baseado em em-
presas estatais. A Huawei é 
uma empresa privada for-
necedora de tecnologia para 
essas empresas e fornece-
dora global de equipamen-
tos de redes 5G. Aproveita-
-se a economia de escala e 
exporta-se a tecnologia de 
modo acessível para os de-
mais países.

O Brasil possui uma 
visão estratégica nacio-
nal alinhada à visão es-
tratégica mundial de te-
lecomunicações? Na sua 
opinião, existem opor-
tunidades que poderiam 
ser exploradas pelo Bra-
sil?

O Brasil não tem uma 
visão geoestratégica glo-
bal, faltando uma política 
de Estado para afirmar sua 
soberania digital e ciber-
nética, bem como promo-
ver uma política externa 
favorável aos interesses 
do país. A visão é limita-
da ao aspecto da indústria 
de telecomunicações. Não 
há uma visão intersetorial 
que considere também as 
indústrias de software, se-
micondutores e computa-
ção em nuvem. Não há a 
percepção do ecossistema 
cibernético e do domínio 
sobre o tráfego internacio-
nal de dados baseados em 
infraestruturas de redes de 
cabos submarinos e de sa-
télites.

Como o Brasil não do-
mina essas tecnologias, é 
dependente das tecnologias 
fornecidas por empresas de 
outros países. Big techs nor-
te-americanas como Goo-
gle, Microsoft, Facebook 
e Amazon têm influência 
sobre a economia digital 
brasileira. A indústria de 
software é uma ameaça para 
indústrias como telecomu-
nicações, entretenimento, 
automobilística, energia e 
financeira. “The software is 

eating the world” é a frase 
autoexplicativa do investi-
dor Marc Andreessen.

Sem conquistar a auto-
nomia tecnológica estraté-
gica, dificilmente o Brasil 
terá condições para afirmar 
sua soberania econômica e 
cibernética no mundo. O 
Brasil precisa fortalecer sua 
participação em organiza-
ções internacionais defini-
doras dos padrões técnicos 
do 5G, 6G, IoT e inteligên-
cia artificial. Esses padrões 
afetam o mercado brasilei-
ro.

Temos questões de sobe-
rania e de política de Estado 
que não são aprofundadas 
pelas autoridades brasilei-
ras. Redes de telecomunica-
ções são utilizadas para re-
alizar ataques cibernéticos, 
interceptar comunicações, 
espionagem cibernética e 
vigilância eletrônica. A tí-
tulo ilustrativo, os Estados 
Unidos utilizam sua legisla-
ção e jurisdição com alcan-
ce extraterritorial para fins 
geopolíticos e geoeconô-
micos. Os americanos pos-
suem leis de vigilância das 
comunicações de estran-
geiros e de acesso de dados 
armazenados em servidores 
ligados à computação em 
nuvem. Essas leis têm im-
pacto sobre o Brasil, na me-
dida em que representam 
uma ameaça à soberania, 
bem como a integridade e 
confidencialidade de suas 
comunicações.

O Brasil possui muitas 
oportunidades: ampliar sua 
participação nas indústrias 
de semicondutores, satéli-
tes, redes de cabos subma-
rinos e de software; ampliar 
sua participação em organi-
zações internacionais como 
a União Internacional de 
Telecomunicações; nego-
ciar melhores condições de 
tratamento recíproco para 
a entrada de empresas es-
trangeiras no país; e ter uma 
política de Estado favorável 
à exportação de tecnologia. 
Agora, tudo isso somente é 
possível com investimentos 
intensos em pesquisa e de-
senvolvimento (P&D).

Com a tecnologia de 
5G surgem oportunida-
des para o desenvolvimen-
to de novos modelos de 
negócios, bem como de 
produtos e serviços em 
diversas áreas: agricultura 
de precisão, petróleo e gás, 
energia, saúde, medicina 
e segmento hospitalar, in-
dústria de automóveis, in-
dústria de defesa, portos 
e aeroportos, educação, 
entretenimento e games e 
smart cities.

A aliança com os países 
do bloco dos Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul) é o contrapeso à 
hegemonia tecnológica nor-
te-americana. O Brasil tam-
bém pode ampliar parcerias 
geoestratégicas na área tec-
nológica com a União Eu-
ropeia.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/ME nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de novembro de 2021, às 10 horas, na sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, CEP 20030-041, Rio de Janeiro, RJ. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face 
da presença da acionista única da Companhia, representando assim a totalidade do capital social da Companhia. MESA: 
Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Após 
exame e discussão das matérias apresentadas, a acionista única da Companhia aprovou as seguintes deliberações: (a) 
Alterar o endereço da sede da Companhia da Rua Santa Luzia, nº 651, 2º andar, 3º andar, 3º mezanino e 6º andar, Centro, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041 para Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041. 
(b) Aprovar a alteração da redação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a fim de contemplar a alteração do 
endereço da sede da Companhia deliberado no item (a) acima, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 3º. 
A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, CEP 20030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir 
e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. (c) A consolidação e publicação do Estatuto Social da 
Companhia contemplando as alterações mencionadas no item acima, conforme texto do Anexo I, que passa a fazer parte 
integrante desta assentada. (d) A lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de 
rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pela 
acionista única da Companhia. ASSINATURAS: Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Amilcar Bastos 
Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por André de Oliveira Câncio; e Amilcar Bastos Falcão. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. André de Oliveira Câncio - Presidente da Mesa; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. 
ANEXO I - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º. A CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S.A. é uma sociedade empresária por ações subordinada ao disposto neste Estatuto Social, à Lei 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e demais normas aplicáveis. Artigo 2º. Constitui o objeto social da Companhia: a) 
a exploração da indústria de construção civil, inclusive de obras públicas; b) a incorporação, compra e venda de bens 
imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; c) a importação, exportação, compra e venda de materiais, 
peças e equipamentos ligados a obras de construção; d) a participação, com recursos próprios, em outras sociedades, no 
Brasil ou no exterior, quando ligadas aos seus objetivos sociais; e) a participação, com recursos próprios, no capital de 
outras empresas de prestação de serviços à indústria petrolífera; f) realização de estudos e projetos de engenharia e 
prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamento e 
administração nas áreas de óleo e gás; g) prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e administração nas áreas 
de óleo, gás, química, petroquímica e de limpeza urbana; h) a execução de obras de construção de linhas de transmissão 
e distribuição de energia elétrica; i) participação em procedimentos concorrenciais, licitações e certames, a critério da 
Diretoria, isoladamente ou em consórcios com empresas congêneres, visando a execução de serviços de engenharia em 
geral; j) a execução de serviços de limpeza pública, nestes compreendidos a coleta e transporte de lixo domiciliar urbano, 
hospitalar, industrial, de resíduos especiais, serviços de varrição de ruas, praças e logradouros públicos, operação e 
manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos e demais serviços inerentes e correlatos; k) a exploração e 
execução de serviços e obras públicas em geral, mediante concessão da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal; l) construção de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços e eletrificação em áreas urbanas e 
rurais; m) aluguel de bens móveis e imóveis de propriedade da empresa; n) a execução de serviços de transportes, apoio 
aquaviário e dragagem marítima e fluvial; o) a fabricação, industrialização e a comercialização de artefatos e peças pré-
moldadas de cimento e de concreto de todo o gênero; p) a realização de serviços de montagem industrial em geral e 
atividades correlatas; q) o comércio, importação e exportação de sementes e mudas e r) a execução dos serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo. Parágrafo Único. As atividades constantes do objeto social da empresa 
poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, 
tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, 
CEP 20030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no 
exterior. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é 
de R$2.265.248.008,24 (dois bilhões, duzentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil e oito reais e 
vinte e quatro centavos), representado por 1.515.888.074 (um bilhão, quinhentas e quinze milhões, oitocentas e oitenta e 
oito mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º. Cada ação ordinária nominativa 
terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações não serão representadas por cautelas, 
comprovando-se a sua titularidade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da 
Companhia. Parágrafo Primeiro.  A Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, 
ações nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem direito a voto e resgatáveis no prazo de 12 (doze) ou 24 (vinte 
e quatro) meses, contados da emissão, a critério da Assembleia Geral, pelo preço da emissão corrigido pelo IGPM/FGV. 
Parágrafo Segundo. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA 
SOCIEDADE - Artigo 6º. A Companhia será administrada por uma Diretoria. Parágrafo Único. A Diretoria terá os poderes 
e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas normas que venham a ser estabelecidas pela 
Assembleia Geral. Artigo 7º. A Diretoria da Companhia será constituída por 02 (duas) áreas com competências 
autônomas, uma nacional e outra internacional, dividida da seguinte forma: (a) Diretoria Nacional: no mínimo, 04 (quatro) 
e, no máximo, 20 (vinte) integrantes, acionistas ou não, todos eles residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, 
permitida a reeleição, que serão denominados Diretores Nacionais, sendo 01 (um) Diretor-Presidente Nacional; 01 (um) 
a 03 (três) Diretores Vice-Presidentes Nacionais; 01 (um) a 04 (quatro) Diretores Executivos Nacionais; e 01 (um) a 12 
(doze) Diretores Adjuntos Nacionais, podendo a Assembleia Geral dar denominação específica aos cargos da Diretoria 
Nacional; e (b) Diretoria Internacional: no mínimo 02 (dois) e, no máximo, 06 (seis) integrantes, acionistas ou não, todos 
eles residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, que serão denominados Diretores 
Executivos Internacionais, podendo a Assembleia Geral dar denominação específica aos cargos da Diretoria Internacional. 
Parágrafo Primeiro. Compete aos integrantes da Diretoria, nos seus respectivos âmbitos de atuação (nacional ou 
internacional), a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que lhes são atribuídos por este 
Estatuto, pelas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e por lei. Parágrafo Segundo. Os 
integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, dispensados de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da 
Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a ata da Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse 
caso, também como termo de posse. Parágrafo Terceiro. Em caso de licença, impedimento temporário ou vacância, 
caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado, impedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião que 
se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá no cargo até o desimpedimento ou o término da licença do 
substituído, ou até o final do mandato da Diretoria. Parágrafo Quarto. Vencido o mandato dos integrantes da Diretoria, 
será ele considerado automaticamente prorrogado até a ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos membros ou 
reeleja aqueles em exercício. Artigo 8º. A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto 
neste Estatuto Social, em especial ao que reza o seu artigo 9, às normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia 
Geral e à legislação aplicável, sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome 
da Companhia estranhos ao seu objeto social. Artigo 9º. Compete à Diretoria Nacional a representação da Companhia 
e a prática dos atos regulares de gestão diretamente relacionados a projetos, obras e empreendimentos localizados no 
Brasil, salvo os projetos e contratos executados no Brasil voltados ao suporte de atividades no exterior, podendo, para 
tanto: I) cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos 
necessários ao funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no 
exterior, e ainda: a) mediante a assinatura individual de um de seus Diretores Nacionais: a.1.) representar a Companhia 
perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e empresas privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, 
assinar propostas, declarações, e documentos afins; a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes 
de representação judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro 
e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. b) mediante a assinatura conjunta 
de 2 (dois) Diretores Nacionais, podendo ser: (i) o Diretor-Presidente Nacional em conjunto com qualquer outro diretor 
nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (ii) 1 (um) Diretor Vice-Presidente Nacional em conjunto com 
qualquer outro diretor nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (iii) 1 (um) Diretor Executivo Nacional 
em conjunto com qualquer outro diretor nacional ou com 1 (um) procurador com poderes suficientes; (iv) 1 (um) Diretor 
Adjunto Nacional em conjunto com qualquer outro diretor nacional com designação distinta ou com 1 (um) procurador com 
poderes suficientes; ou, ainda (v) 2 (dois) procuradores com poderes suficientes poderão ser praticados todos os demais 
atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; b.2) 
realização de operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral; emissão, aceite e endosso de títulos de 
crédito; b.3) movimentação de contas correntes da Companhia; b.4) outorga e aceite de garantias a empresas por ela 
controladas ou a ela coligadas; b.5) alienação e constituição de ônus sobre bens da Companhia, inclusive do ativo não 
circulante; e b.6) constituição de consórcios, de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Companhia. 
Artigo 10. Compete à Diretoria Internacional a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão 
diretamente relacionados a projetos, obras e empreendimentos localizados no exterior, salvo os projetos e contratos 
executados no exterior voltados ao suporte de atividades no Brasil, podendo, para tanto: I) cumprir as disposições deste 
Estatuto Social, e as deliberações da Assembleia Geral; II) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento 
normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: a) mediante a 
assinatura individual de um Diretor Internacional: a.1.) representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas 
federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas 
privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar propostas, declarações, e documentos 
afins; a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial da Companhia, 
inclusive para fins de depoimento pessoal; a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a 
assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários; b) mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores Internacionais, 
podendo ser: (i) 2 (dois) Diretores Executivos Internacionais; (ii) 1 (um) Diretor Executivo Internacional em conjunto com 
1 (um) procurador com poderes suficientes; ou, ainda (iii) 2 (dois) procuradores com poderes suficientes poderão ser 
praticados todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a: b.1) assunção de obrigações em geral, no 
Brasil ou no exterior; b.2) realização de operações financeiras, de crédito e de financiamento em geral; emissão, aceite e 
endosso de títulos de crédito; b.3) movimentação de contas correntes da Companhia; b.4) outorga e aceite de garantias 
a empresas por ela controladas ou a ela coligadas; alienação e constituição de ônus sobre bens da Companhia, inclusive 
do ativo não circulante; e constituição de consórcios, de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da 
Companhia. Artigo 11. Para a prática dos atos a que se refere o artigo anterior, poderão ser outorgadas procurações pela 
Companhia, com poderes específicos: I) mediante a assinatura individual de um dos integrantes da Diretoria, em relação 
aos atos previstos no artigo 9º, II, (a), e no artigo 10, II (a); e II) mediante a assinatura conjunta de 02 (dois) integrantes da 
Diretoria, em relação aos atos previstos no artigo 9º, II, (b), e no artigo 10, II, (b). Parágrafo único: As procurações 
outorgadas pela Companhia terão o prazo de validade fixado nos respectivos instrumentos, não podendo ser superior a 
12 (doze) meses, ressalvados os instrumentos que contemplem os poderes da cláusula ad judicia, e/ou de representação 
em processos administrativos e/ou outorgados no âmbito dos financiamentos de longo prazo da Companhia ou de suas 
controladas ou coligadas, e/ou outorgados a entidades que realizem o refinanciamento ou a reestruturação de dívidas 
financeiras da Companhia ou de suas controladas ou coligadas, os quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. 
CAPÍTULO IV - CONSELHO FISCAL - Artigo 12. O Conselho Fiscal, não permanente, quando instalado na forma da lei, 
terá 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham os 
requisitos da legislação aplicável. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira 
Assembleia Geral ordinária que seguir àquela de eleição, e terá as funções e competência previstas em lei. CAPÍTULO 
V - ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 13. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses 
após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que convocada, na forma da Lei das S.A. Parágrafo 
Único. A Assembleia Geral será presidida e secretariada, preferencialmente, por acionistas da Companhia e/ou por seus 
Diretores. Artigo 14. A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria e instalar-se-á na forma prevista na lei. Artigo 15. 
Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto da Companhia, 
tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único. Além das matérias 
que por este Estatuto Social e por lei sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe também, fixar os honorários 
individuais ou globais dos integrantes da Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL - Artigo 16. O exercício social 
começará em 1º de janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. 
Artigo 17. No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei, baseada 
na escrituração mercantil da Companhia. Artigo 18. Do lucro líquido do exercício, serão destinados: a) 5% (cinco por 
cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia; b) 3% (três 
por cento) à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá deixar de 
constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do valor das reservas de capital exceder a 
30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo Segundo. Os acionistas poderão deliberar a distribuição de dividendos 
inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro. A Diretoria poderá propor e a 
Assembleia Geral aprovar distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo 
distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante o exercício em que os mesmos tiverem sido aprovados. 
Parágrafo Quarto. Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos 
à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - JUÍZO ARBITRAL - Artigo 19. A 
Companhia, seus acionistas e Diretores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou decorrente, em especial, da aplicação, validade, eficácia, 
interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas 
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem 
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, conforme o caso. Parágrafo 
Primeiro. As disputas ou controvérsias serão solucionadas por meio de arbitragem a ser administrada pelo Centro de 
Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“Câmara”), de acordo com o disposto no regulamento 
da Câmara (“Regulamento da Câmara”). Parágrafo Segundo. A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral sediado 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, constituído por 3 (três) árbitros a serem nomeados nos termos do 
Regulamento da Câmara. Não será permitida a instauração de arbitragem multilateral, ou seja, de procedimento arbitral 
composto por mais de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo, permitido haver mais de uma parte, pessoa física 
ou jurídica, em um dos polos. Parágrafo Terceiro. Todo o procedimento arbitral será em língua portuguesa e serão 
aplicadas as leis brasileiras, inclusive, mas não se limitando, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei Brasileira de 
Arbitragem). Parágrafo Quarto. A Câmara deverá proferir sua sentença no Brasil, no prazo máximo de 12 (doze) meses 
contados da data de início da arbitragem, observado que referido prazo poderá ser prorrogado pela Câmara por um 
período adicional de até 6 (seis) meses, desde que justificadamente. Parágrafo Quinto. Os honorários dos advogados e 
demais despesas e custos decorrentes do procedimento arbitral serão suportados por uma ou por ambas as partes, como 
for decidido pela Câmara. Parágrafo Sexto. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida 
cautelar deverá ser requerida (i) ao tribunal arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do 
tribunal arbitral ao juiz estatal competente, ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal arbitral ainda não tenha 
sido instaurado), no foro da comarca onde a medida cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. Parágrafo Sétimo. 
As partes envolvidas na arbitragem deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas à arbitragem. 
CAPÍTULO VIII - LIQUIDAÇÃO - Artigo 20. A dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de acordo com o que 
resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. André de 
Oliveira Câncio - Presidente da Mesa; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob 
o nº 00004667569 em 15/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CODERTE
CNPJ Nº 42.467.191/0001-46 – JUCERJA/NIRE 33300081372

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – CODERTE para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, às 11:00h do dia 27 de dezembro de 2021, em sua sede social, 
situada na Rua Visconde de Inhaúma nº 65 – 8º andar – Centro – Rio de 
Janeiro – RJ, a fim de tratar da seguinte ordem do dia:

1 –  Pela aprovação do Relatório Anual da Diretoria e do Balanço 
Patrimonial da CODERTE, referente aos exercícios de 2017 e 2018;

2 –  Homologação das providências adotadas das recomendações 
da Auditoria Geral do Estado e Auditoria Independente, sobre as 
demonstrações contábeis de 2017;

3 –  Eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação de sua 
remuneração;

4 – Aprovação do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021

Presidente do Conselho de Administração

CLUBE MONTE LÍBANO
CNPJ/MF nº 34.036.434/0001-63

ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS
Comunicamos a eliminação dos títulos de nº 44 – 305 – 508 – 513 – 695 – 827 – 
831 – 870 – 1262 – 1397 – 1590 – 1675 do nosso Quadro Social.  

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021. 

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ/ME nº 03.279.285/0001-30 - NIRE 33.3.0027151-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 
DE DEZEMBRO DE 2021. 1. Data, Hora e Local: realizada ao 14º dia do 
mês de dezembro de 2021, às 12:00hs, na sede da Orizon Meio Ambiente 
S.A. (“Companhia”), estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua Joaquim Palhares, n.º 40, 1º andar (parte), Estácio, CEP 
20.260-080. 2. Convocação e Presença: dispensada a publicação de Editais 
de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de estar 
presente a Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, 
devidamente representada conforme assinaturas constantes do “Livro de 
Presença” e desta ata. 3. Composição da Mesa: assumiu a presidência da 
sessão o Sr. Leonardo Roberto Pereira dos Santos, que convidou o Sr. Dalton 
Assumção Canelhas Filho para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: examinar, 
discutir e deliberar sobre: 4.1. Retificar a deliberação 5.2 da assembleia geral 
extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 16 de novembro de 
2021 ("AGE de Emissão"), que aprovou a 4ª (quarta) emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia 
adicional fidejussória, em duas séries, da Companhia ("Debêntures"), para 
incluir um novo item em tal deliberação, refletindo uma característica adicional 
das Debêntures. 4.2. A ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia ou por seus procuradores para a realização da emissão 
das Debêntures. 5. Deliberações: dispensada a leitura da Ordem do Dia, lavrada 
a presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da 
Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, por 
unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Retificar a deliberação 
5.2 da AGE de Emissão, que aprovou a emissão das Debêntures, para incluir 
o novo item XXIX em tal deliberação, que inclui uma característica adicional 
nas Debêntures, conforme redação abaixo: "XXIX. Multa por Descumprimento 
de Obrigação. Em caso de descumprimento de determinadas obrigações 
previstas na Escritura de Emissão, a Companhia deverá pagar, a partir do mês 
imediatamente subsequente ao mês em que ocorreu referido descumprimento 
(inclusive), mensalmente, até que seja verificado o cumprimento da obrigação 
acima referida, uma multa (i) aos Debenturistas titulares de Debêntures da 
Primeira Série, em valor equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) 
do saldo da soma do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira 
Série e dos Juros Remuneratórios da Primeira Série incorridos até a data 
do efetivo pagamento da multa (i.e., "valor de curva" das Debêntures da 
Primeira Série), e (ii) aos Debenturistas titulares de Debêntures da Segunda 
Série, em valor equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) do saldo 
da soma do Valor Nominal Unitário da Segunda Série e da Remuneração da 
Segunda Série incorrida até a data do efetivo pagamento da multa (i.e., "valor 
de curva" das Debêntures das Segunda Série) ("Multa por Descumprimento 
de Obrigação"). Para fins de esclarecimento, a Multa por Descumprimento de 
Obrigação deixará de ser devida a partir do momento em que seja verificado 
o cumprimento da obrigação prevista na Escritura de Emissão. A Multa por 
Descumprimento de Obrigação deverá ser paga no 10 (décimo) dia de cada 
mês (e, em caso de impossibilidade, no Dia Útil imediatamente subsequente)." 
5.2. A ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia ou por seus procuradores para a realização da emissão das 
Debêntures. 6. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma 
sumária que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Acionista: 
Orizon Valorização de Resíduos S.A. (por: seu Diretor Dalton Assumção 
Canelhas Filho e o seu Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
Leonardo Roberto Pereira dos Santos). Mesa: Presidente:  Leonardo Roberto 
Pereira dos Santos. Secretário: Dalton Assumção Canelhas Filho. “Confere 
com a original lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral.” 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021. Mesa: Leonardo Roberto Pereira 
dos Santos - Presidente; Dalton Assumção Canelhas Filho - Secretário. 
Acionista Presente: ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. Dalton 
Assumção Canelhas Filho - Leonardo Roberto Pereira dos Santos. Jucerja 
nº 4668053 em 15/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Fernando Rodrigues De Oliveira, portador da identidade nº 45.627.705-5,  
expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 306.716.498-92. Declara, 
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na Ativa  
Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Esclarece que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível 
na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF

Gerência Técnica no Rio de Janeiro – GTRJA
Avenida Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro

20071-900 - Rio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2021.

MADAGA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA.
CNPJ: 01.638.635/0001-81

NIRE Nº 3320569453-2
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DA MADAGA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA.
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021

1 - DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de dezembro de 2021, às 10 horas, na 
sede da Madaga Agropecuária e Florestal Ltda. (“Sociedade”), localizada na 
Praia do Flamengo nº 154-3º andar - parte, Bairro do Flamengo, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP: 22210-030. 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os só-
cios representando 100% (cem por cento) do capital social, sendo dispensada 
qualquer formalidade para convocação, nos termos do artigo 1.072 da Lei nº 
10.406/2002. 3 - MESA: Presidente; Sr. Dan Klabin; Secretário: Sr. Gabriel 
Klabin. 4 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão 
da matéria, por unanimidade de votos e sem quaisquer emendas ou ressalvas, 
foram aprovadas as seguintes deliberações: 4.1 - Aumentar o Capital Social 
da Sociedade em R$ 5.398.792,00, com a emissão de 5.398.792 quotas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, mediante a transferência do 
saldo da conta de Reservas de Capital - Reservas de Ágio na Emissão de 
Ações, atribuindo-se: 4.1.1 - 1.349.698 quotas à sócia Léa Manela Klabin, na 
proporção da participação de cada sócio no Capital Social; 4.1.2 - 1.349.698 
quotas à sócia Maria Klabin, na proporção da participação de cada sócio no 
Capital Social; 4.1.3 - 1.349.698 quotas ao sócio Dan Klabin, na proporção 
da participação de cada sócio no Capital Social; 4.1.4 - 1.349.698 quotas ao 
sócio Gabriel Klabin, na proporção da participação de cada sócio no Capital 
Social; 4.1.5 - Dessa forma, o capital social da Sociedade passou a estar 
distribuído da seguinte forma:

Sócios Número de Quotas Valor em Reais (R$)
Léa Manela Klabin 2.879.608 2.879.608,00
Maria Klabin 2.879.608 2.879.608,00
Dan Klabin 2.879.608 2.879.608,00
Gabriel Klabin 2.879.608 2.879.608,00
Total 11.518.432 11.518.432,00
4.2 - Reduzir o Capital Social da Sociedade, eis que excessivo em relação 
ao objeto da Sociedade, mediante a desincorporação do imóvel denominado 
“Fazenda Sete”, descrito na matrícula abaixo, transferindo-o em pagamento, 
consequentemente, para as pessoas físicas dos sócios da Sociedade. 4.2.1 - O 
imóvel da “Fazenda Sete”, situado em parte dos municípios de Miranda e de 
Aquidauana, ambos no Estado do Mato Grosso do Sul, encontra-se descrito 
e caracterizado na matrícula nº 9.734 no cartório do Serviço de Registro de 
Imóveis de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato 
de Protesto De Títulos da Comarca de Miranda - MS. 4.2.2 - A redução do 
capital será procedida utilizando-se o valor contábil do bem acima, qual seja, 
R$ 4.424.192,00, conforme permitido pelo artigo 22 da Lei 9.245/1995, com 
o consequente cancelamento de 4.424.192 quotas representativas do Capital 
Social, na exata proporção da participação de cada sócio, na forma a seguir: a) 
Para a sócia Léa Manela Klabin, são transferidos 25% (vinte e cinco por cento) 
do referido imóvel, identificado pela matrícula constante subitem 4.2.1, no valor 
total de R$ 1.106.048,00; b) Para a sócia Maria Klabin, são transferidos 25% 
do referido imóvel, identificado pela matrícula constante subitem 4.2.1, no valor 
total de R$ 1.106.048,00; c) Para o sócio Dan Klabin, são transferidos 25% do 
referido imóvel, identificado pela matrícula constante subitem 4.2.1, no valor 
total de R$ 1.106.048,00; d) Para o sócio Gabriel Klabin, são transferidos 25% 
do referido imóvel, identificado pela matrícula constante subitem 4.2.1, no valor 
total de R$ 1.106.048,00; 4.3 - A Sociedade, por seus administradores, declara: 
(i) que existem ações judiciais, relativas à cobrança de diferença de Imposto 
Territorial Rural (ITR), pendentes de julgamento, as quais não comprometem 
a presente operação, assumindo os sócios quaisquer ônus que possam, 
eventualmente, recair sobre o bem, ainda que considerada absolutamente 
remota essa possibilidade; (ii) que a “Fazenda Sete” está devidamente descrita, 
confrontada e caracterizada em sua respectiva matrícula de Registro Geral de 
Imóveis, anteriormente referida; (iii) que, por força da presente e da cláusula 
constituti transfere, a cada adquirente, posse, domínio, direito e ação sobre o 
referido imóvel, se obrigando, por si e sucessores a fazer a presente sempre 
boa e valiosa e a responder pela evicção de direito. 4.4 - Face às deliberações 
acima, a cláusula relativa ao capital social passará a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula 5ª – O capital social, subscrito e integralizado, em moeda 
nacional, é de R$ 7.094.240,00, dividido em 7.094.240 quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas:

Sócios Número de Quotas Valor Em Reais (R$)
Léa Manela Klabin 1.773.560  1.773.560,00
Maria Klabin 1.773.560 1.773.560,00
Dan Klabin 1.773.560 1.773.560,00
Gabriel Klabin 1.773.560 1.773.560,00
Total 7.094.240 7.094.240,00
§ 1º - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, na 
forma do artigo 1.052 do Código Civil. § 2º - Cada quota dará direito a um 
voto nas deliberações dos quotistas. 4.5 - Todas as demais cláusulas e 
condições estabelecidas no Contrato Social em vigor, não abrangidas pelo 
presente instrumento, permanecem inalteradas, e são neste ato ratificadas. 
5 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo 
qualquer outra manifestação, esta ATA, lida pelos presentes, foi devidamente 
aprovada e firmada para fins de publicação na imprensa e posterior arquiva-
mento na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata. 
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021. Mesa: Dan Klabin - Presidente. 
Gabriel Klabin - Secretário. Sócios: Léa Manela Klabin - Sócia quotista. 
Maria Klabin - Sócia quotista. Dan Klabin - Sócio quotista. Gabriel Klabin - 
Sócio quotista. Visto da Advogada: Mônica Maria Welsing - OAB/RJ 76.165.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede 
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do 
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art. 
23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento 
Interno”), às 15:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021. 2. Convocação 
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes 
do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), 
estando presentes os seguintes membros: Octávio Francisco Monteiro de 
Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Tulio Capeline Landin, 
Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretaria-
dos pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se 
os membros do Conselho de Administração da Companhia para ratificar: 
(i) a alteração do prazo de vencimento da Cédula de Crédito Bancário nº 
100120090022100, celebrada pela Companhia junto ao Itaú Unibanco S.A., 
conforme 1º Aditamento celebrado em 14 de outubro de 2021; e (ii) a altera-
ção do prazo de vencimento da Cédula de Crédito Bancário nº 800024994 
celebrada pela Companhia junto ao Banco XP S.A. e a alteração parcial das 
garantias vinculadas, conforme 1º Aditamento celebrado em 18 de novembro 
de 2021. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame e a discussão 
das matérias, os membros do Conselho de Administração ratificaram, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a alteração do prazo de venci-
mento da Cédula de Crédito Bancário nº 100120090022100, celebrada pela 
Companhia junto ao Itaú Unibanco S.A., para 20 de dezembro de 2021, 
conforme 1º Aditamento celebrado em 14 de outubro de 2021; (ii) a altera-
ção do prazo de vencimento da Cédula de Crédito Bancário nº 800024994, 
celebrada pela Companhia junto ao Banco XP S.A., para 21 de fevereiro de 
2022 e alterar parcialmente as garantias atualmente vinculadas à cédula para 
constar a alienação fiduciária sobre CDBs junto ao Banco XP S.A., conforme 
1º Aditamento celebrado em 18 de novembro de 2021. (iii) Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros 
presentes. Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2021. Sergio Alberto Monteiro 
de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado 
na JUCERJA em 17/12/2021 sob o nº 00004669986.

Variante ômicron volta a derrubar 
as principais bolsas do mundo

Guia aponta formas de  
mitigar vazamentos de 
informações de ofertas públicas

A Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (An-

bima) elaborou, em conjunto com os 
participantes de mercado, a primeira 
versão do Guia Anbima de tratamen-
to de informações sensíveis nas ofer-
tas públicas, que mostra formas de 
mitigar o vazamento de informações 
em ofertas públicas de valores mobili-
ários e orientar caso ocorra vazamen-
to. A Comissão de Autorregulação da 
Anbima identificou os momentos em 
que vazamentos de informações no 
âmbito de ofertas públicas de valores 
mobiliários podem ser identificados.

“Até que a oferta seja divulgada ao 
mercado, os emissores, o ofertante, as 
instituições intermediárias e as pes-
soas que assessoram a oferta devem 
limitar a revelação de informação re-
lativa à oferta ao que for necessário 
para os objetivos da oferta, advertin-
do os destinatários sobre o caráter re-
servado da informação transmitida”, 
destaca a associação.

O guia esclarece que diferentemen-
te da dinâmica das ofertas públicas de 
dívida em que as ordens dos investi-
dores normalmente são enviadas em 
data e horário determinados na docu-
mentação da oferta para e-mail único 
do sindicato, após realização de road-
-show, nas ofertas públicas de ações, 
as intenções de investimento são en-
viadas ao longo do road-show, muitas 
vezes pelo mesmo investidor a mais 
de um membro do sindicato, e tais 

intenções são passíveis de alterações 
até a precificação e alocação efetivas 
da oferta.

No mercado de renda fixa, em 
que prevalece o modelo de alocação 
por leilão holandês, em grande parte 
das ofertas públicas a alocação se dá 
de forma matemática, muito embo-
ra haja margem para discussão nor-
malmente na tentativa de privilegiar 
aqueles investidores que logo após o 
lançamento da oferta indicaram in-
tenção firme de investimento.

“Em qualquer cenário, o plano de 
distribuição contido nos documentos 
da oferta indica o procedimento que 
será adotado caso a caso e de acordo 
com o perfil dos investidores alcança-
dos no âmbito de cada emissão”.

No mercado de renda variável, a 
precificação e a alocação levam ainda 
mais em consideração o perfil dos in-
vestidores, buscando equilíbrio entre 
investidores de curto prazo, que ten-
dem a dar liquidez ao papel, e investi-
dores de longo prazo, que dão maior 
sustentabilidade ao preço do papel 
com base nos fundamentos do emis-
sor.

“Reforçamos, a importância de as 
instituições intermediárias orientarem 
os emissores/ofertantes a enviarem, 
por meio dos seus assessores jurídi-
cos na oferta pública, a todo o grupo 
de trabalho o chamado “memorando 
de período de silêncio”, dispondo so-
bre as restrições relativas à divulgação 
de informações”, alerta a Anbima.

A semana começou com 
cenário negativo in-
ternacionalmente. A 

variante ômicron voltou a pe-
sar nos mercados derrubando 
as principais bolsas do mun-
do. “O que mais nos impacta 
no Brasil é o minério do ferro 
e o petróleo, com forte queda 
lá fora”, resume Jansen Costa, 
sócio-fundador da Fatorial In-
vestimentos.

De acordo com a Reuters, os 
contratos futuros de minério 
de ferro de Dalian e Cingapu-
ra subiram pela terceira sessão 
consecutiva nesta segunda-feira, 
impulsionados pelo otimismo 
renovado em torno da demanda 
pela matéria-prima siderúrgica, 
uma vez que surgiram sinais de 
que a maior produtora de aço vai 
aumentar a produção este mês.

O contrato mais ativo do mi-
nério de ferro para janeiro na 
Bolsa de Cingapura chegou a 
subir até 6,7%, para US$ 127,95 
a tonelada, o maior valor des-
de 12 de outubro. Por volta das 
8 horas e 40 minutos (horário 
de Brasília), subia cerca de 4% 
O minério de ferro mais nego-
ciado para entrega em maio na 
bolsa de Dalian encerrou a ses-
são da manhã com alta de 0,7%, 
a 687,50 iuanes (US$ 107,80 
dólares) por tonelada

Ainda no âmbito local, Jansen 
Costa destaca a repercussão do 

encontro de Lula com Alckmin 
que gerou muito bafafá no merca-
do. “Ações acabam sofrendo por 
motivo internacional e também 
local já com redução de liquidez. 
É importante ter cautela no curto 
prazo. Bolsa brasileira sente que-
da na casa dos 2%. O negativo é 
o dólar operando na casa dos R$ 
5,74”, diz o especialista.

O Relatório Focus do Banco 
Central -- que resume as esta-
tísticas calculadas consideran-
do as expectativas de mercado 
coletadas até a sexta-feira an-
terior à sua divulgação e que é 
divulgado toda segunda-feira 
--traz o comportamento sema-
nal das projeções para índices 
de preços, atividade econômica, 

câmbio, taxa Selic, entre ou-
tros indicadores. “O Boletim 
Focus mostra piora do quadro 
de crescimento do país. Temos 
aversão a risco e medo em re-
lação ao crescimento do país, 
mas não temos ainda impacto 
na inflação, cita Jansen Costa.

A bolsa americana cai na casa 
de 1,40% mostrando aversão a 
risco no exterior. Nenhum ativo 
lá fora sobe e o dólar se forta-
lece. O mundo está preocupado 
com novas restrições de trans-
porte, de pessoas não poderem 
se movimentar e também com 
o crescimento global. Se não 
tem demanda por petróleo, por 
exemplo, o petróleo acaba, con-
sequentemente, caindo.

Jansen Costa
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