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FALEM MAL, MAS
FALEM DE BOLSONARO
Presidente é o mais citado pela grande 
mídia, mas quase 80% é menção negativa. 
Marcos de Oliveira, página 3

O PODER DA 
REPUTAÇÃO
76% ou mais do valuation pode ser 
atribuída à imagem da companhia.  
Por Sergio Alexandre Simões, página 2

INVESTIMENTO BAIXO 
COM RETORNO ALTO?
Entenda o esquema da pirâmide.  
Por Karyn Mutzemberg (foto) e  
Mariana Benfati, página 2

Vendas online 
caem de ritmo 
no final de ano 
nos EUA

As vendas de comércio eletrô-
nico dos EUA cresceram em um 
ritmo muito mais lento na tempo-
rada de férias de 2021, de acordo 
com um relatório emitido pela 
Mastercard Inc. no domingo. De 
1º de novembro a 24 de dezem-
bro, a elevação foi de 11% em re-
lação ao mesmo período de 2020, 
bem abaixo dos 47,2% na tempo-
rada de férias de 2020, de acor-
do com relatórios da Mastercard 
SpendingPulse.

A pandemia resultou em uma 
expansão robusta das vendas on-
line nos Estados Unidos, mas o 
crescimento vertiginoso desace-
lerou devido à reabertura econô-
mica e à redução do ímpeto de 
crescimento.

No entanto, as vendas de e-
-commerce na temporada de fé-
rias de 2021 ainda registraram 
uma taxa de crescimento maior do 
que a expansão de 8,1% das ven-
das no varejo nas lojas, de acordo 
com o relatório da Mastercard.

As vendas do comércio ele-
trônico representaram 20,9% do 
total do varejo na temporada de 
férias de 2021, um pouco acima 
dos 20,6% em 2020. O comér-
cio eletrônico representou ape-
nas 14,6% do total das vendas no 
varejo na temporada de férias de 
2019, informa a agência de notí-
cias Xinhua.

Os Estados Unidos registraram 
US$ 214,6 bilhões em vendas de 
comércio eletrônico no terceiro 
trimestre de 2021, um aumento 
anual de 6,6%, muito inferior a 
36,1% da expansão anual no mes-
mo período de 2020, de acordo 
com estatísticas ajustadas emitido 
pelo Departamento de Comércio 
dos EUA em 18 de novembro.

A participação do comércio 
eletrônico nas vendas totais no 
varejo até mesmo diminuiu gra-
dualmente de 13,8% no tercei-
ro trimestre de 2020 para 13% 
no terceiro trimestre de 2021, de 
acordo com o Departamento de 
Comércio dos EUA.

O canal de e-commerce conti-
nua a ter um crescimento elevado, 
à medida que os consumidores 
desfrutam da facilidade de nave-
gar nas férias e comprar no con-
forto de suas casas, afirma o rela-
tório da Mastercard.

As vendas na Black Friday, 
uma das principais datas do vare-
jo norte-americano, foram afeta-
das por estoques escassos de fim 
de ano e falta de trabalhadores, 
ainda reflexo da pandemia, que 
rompeu as cadeias de forneci-
mento globais.

Saldo da balança passa de US$ 60 bilhões no ano

A balança comercial bra-
sileira atingiu superávit 
de US$ 60,39 bilhões no 

acumulado do ano, até a quarta 
semana de dezembro, com alta de 
22,3% pela média diária, sobre o 
mesmo período de janeiro a de-
zembro de 2020. Já a corrente de 
comércio (soma das exportações 
e importações) chegou a US$ 
491,29 bilhões, com crescimento 
de 36,2%.

As exportações em 2021 já so-

mam US$ 275,84 bilhões, com 
aumento de 34,6%, enquanto as 
importações subiram 38,5% e to-
talizam US$ 215,45 bilhões. Os 
dados foram divulgados nesta 
segunda-feira pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) do Mi-
nistério da Economia.

No acumulado de dezembro, as 
exportações cresceram 31,2% e so-
maram US$ 19,81 bilhões, enquan-
to as importações subiram 27,9% 
e totalizaram US$ 16,48 bilhões. 

Dessa forma, a balança comercial 
registrou superávit de US$ 3,33 bi-
lhões, em alta de 50,7%, e a corren-
te de comércio alcançou US$ 36,29 
bilhões, subindo 29,7%.

Na quarta semana de dezembro, 
as exportações somaram US$ 5,15 
bilhões, enquanto as importações 
foram de US$ 3,96 bilhões. As-
sim, a balança comercial registrou 
o superávit de US$ 1,18 bilhão e 
a corrente de comércio alcançou 
US$ 9,12 bilhões.

Alerj entra hoje na justiça contra 
aumento de 50% no gás no Rio
Estados conseguem liminares barrando reajuste

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
entra nesta terça-feira 

com ação na justiça para barrar 
o aumento de 50% no preço do 
gás natural (GN e GNV, este para 
veículos) que a Petrobras colocará 
em vigor a partir de 1º de janei-
ro. O reajuste ameaça o bolso do 
consumidor e também as indús-
trias e comércio que dependem 
do combustível.

Em entrevista a um jornal do 
Rio, o presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), lamentou que me-
tade do gás produzido na Bacia de 
Santos não é aproveitado, sendo 
reinjetado nos poços. A constru-
ção de gasodutos é a solução para 
elevar o fornecimento, mas não 
necessariamente para reduzir os 
preços, já que a Petrobras segues 
os valores internacionais.

O aumento vem causando 
reações em todo o País. Ceará, 
Sergipe e Alagoas conseguiram 
liminares que suspendem a alta. 
O reajuste mostra, na prática, o 

estrago causado pela política do 
Preço de Paridade de Importação 
(PPI) adotada desde o Governo 
Temer.

Também comprova que a Lei 
do Gás (Lei 14.134), sancionado 
por Jair Bolsonaro em 9 de abril 
deste ano, não diminuiu os preços 
ao consumidor, como pregava o 
governo. O ministro Paulo Gue-
des, da Economia, chegou a dizer 
que os valores cairiam 50%.

Em Alagoas, o juiz Pedro Jorge 
Melro Cansanção concedeu limi-
nar nesta segunda-feira em favor 
de Gás de Alagoas (Algás), proi-
bindo que o aumento do gás na-
tural no estado. A partir de 1º de 
janeiro de 2022, os contratos para 
fornecimento de gás natural pela 
Petrobras sofreriam um reajuste 
de 50%, para US$ 12 por 1 milhão 
de BTUs.

No Ceará, liminar da desem-
bargadora Marlúcia de Araújo Be-
zerra, concedida semana passada, 
a favor da Companhia de Gás do 
Ceará (Cegás) e do Governo do 

Estado prorrogou o contrato de 
fornecimento de gás natural por 
mais seis meses. O aumento mé-
dio seria de 40%, e o volume seria 
reduzido.

Sergipe também conseguiu 
liminar favorável. A decisão 
da juíza Érica Magri Mila-
ni, em atendimento a ação da 
Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE), foi concedida neste sá-
bado. O Governo do Estado 
é o maior acionista da Sergas. 
As propostas apresentadas pe-
la Petrobras traziam opções de 
valores e períodos de fideliza-
ção, com aumentos variando 
entre 50% e 300%.

A Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de 
Gás Canalizado (Abegás) en-
trou em novembro com repre-
sentação no Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade) denunciando o aumento 
abusivo. A Petrobras fornece 
80% do gás natural comerciali-
zado no Brasil.

PRINCIPAIS 
MUDANÇAS 
NO DIREITO 
SECURITÁRIO
Destaque para 3 – entre 30 – 
circulares da Susep.
Por Anne
Caroline
Wendler,
página 4

China amplia 
investimentos  
no Cinturão
e Rota

O investimento direto não fi-
nanceiro da China no exterior 
atingiu 640,38 bilhões de iuans 
nos primeiros 11 meses do ano, 
uma queda anual de 2,9%, mos-
traram dados oficiais divulgados 
semana passada. Mas em dólares, 
o valor subiu 4,3% anualmente, 
para US$ 99,13 bilhões, informou 
o Ministério do Comércio.

No período janeiro-novembro, 
o investimento nos países ao lon-
go do Cinturão e Rota aumentou 
12,7% ano a ano, para US$ 17,99 
bilhões.

O investimento de saída para 
o setor manufatureiro aumentou 
3,7% em termos anuais, para US$ 
16,35 bilhões.
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Filiado à

Por Karyn 
Mutzemberg e 
Mariana Benfati

ue a internet faci-
litou muito a vida 
das pessoas, é ine-
gável. Hoje em dia, 

com um clique é possível 
realizar uma transferência 
via Pix sem a necessidade 
de dirigir-se até um banco 
ou pagar tarifas, por exem-
plo. No entanto, ela sempre 
traz bônus e ônus. O lado 
ruim da moeda é a facili-
dade com que infratores 
se beneficiam do ambiente 
online para aplicar os mais 
variados golpes. Um dos 
queridinhos do momento 
dos golpistas tem sido o 
golpe da pirâmide financei-
ra. Já ouviu falar?

Muito tem-se discutido 
acerca de novas oportuni-
dades de investimento on-
line. As mais atrativas são 
aquelas com retorno a cur-
to prazo, cujo rendimento é 
significativo. O que muitas 

pessoas desconhecem é que 
alguns desses “investimen-
tos” se referem às famosas 
pirâmides financeiras, que, 
no nosso país, desde 1951, 
é considerado crime con-
tra a economia popular, e, 
dependendo do caso, os 
responsáveis podem até ser 
enquadrados no crime de 
estelionato.

De acordo com a Lei 
1.521/1951, artigo 2ª, in-
ciso IX, este esquema cri-
minoso consiste em tentar 
ou obter ganhos ilícitos, 
mediante especulações ou 
meios fraudulentos acarre-
tando prejuízos a diversas 
pessoas e tem pena prevista 
de 6 meses a 2 anos de de-
tenção e multa.

Em outras palavras, o 
golpista propõe um in-
vestimento baixo com um 
retorno alto num curto 
espaço de tempo. A fina-
lidade do esquema é a de 
recrutar novos membros 
como forma de obten-
ção de lucro fácil. Quanto 

mais pessoas a vítima con-
segue indicar, maiores são 
os seus ganhos. Isso ge-
ra uma cadeia enorme de 
pessoas envolvidas num 
mesmo esquema.

É um golpe amplamente 
divulgado por suas próprias 
vítimas que ficam cegas 
com relação aos benefícios 
ofertados. Quando menos 
se espera, todo valor inves-
tido (normalmente em uma 
plataforma própria desen-
volvida com esta finalidade) 
simplesmente desaparece, 
e todos aqueles recrutados 
têm seus valores subtraídos 
num passe de mágica.

A fim de enrijecer a pena 
nesses casos, em março de 
2021 foi apresentado o Pro-
jeto de Lei 744/21 elabora-
da deputado Celso Russo-
manno (Republicanos-SP) 
prevendo a pena de reclu-
são de 2 a 5 anos e multa 
quando o crime ficar cir-
cunscrito a uma localidade, 
e de reclusão de 4 a 8 anos 
e multa quando houver re-

percussão interestadual ou 
for cometido pela internet. 
Atualmente o projeto está 
apenso ao PL 6731/2013 
aguardando a análise pela 
comissão especial.

Quando o assunto é di-
nheiro, todo cuidado é pou-
co, ainda mais diante do ce-
nário econômico desafiador 
no qual o Brasil se encon-
tra. E as vítimas deste gol-
pe não têm se restringido 
somente aos consumido-
res. Como forma de obter 
a credibilidade dos futuros 
investidores, criminosos 
tem se valido do prestígio 
e solidez de empresas inter-
nacionais, que muitas vezes 
sequer exercem atividade 
no Brasil, ou que exercem 
atividade econômica total-
mente diversa para praticar 

o crime. Essas empresas 
acabam sendo as maiores 
vítimas deste golpe, já que 
veem sua marca e sua no-
toriedade questionadas e 
amplamente denunciadas e 
diluídas em virtude de atos 
ilícitos perpetrados por ter-
ceiros em seu nome.

Quando isso ocorre, 
além do crime de estelio-
nato e da pirâmide finan-
ceira, ao se utilizarem in-
devidamente de marca de 
titularidade de um tercei-
ro, estes infratores ainda 
cometem crime de viola-
ção de marcária e concor-
rência desleal, previstos na 
Lei 9.279/1996 conforme 
os artigos 189 e 195.

Portanto, a atenção aos 
detalhes do que é ofereci-
do é essencial, devendo o 
consumidor desconfiar de 
promessas de alta rentabili-
dade e lucro certo. No mer-
cado financeiro, não existe 
indicativo de lucro líquido 
e certo, mas sim possibili-
dade de ganhos que variam 

de acordo com a bolsa de 
valores.

Além disso, desconfie de 
empresas que têm como 
atividade principal o recru-
tamento de novos investi-
dores para alavancar os seus 
lucros. Esta característica é 
um claro sinal de golpe de 
pirâmide.

Por fim, é importante 
sempre se basear na verifi-
cação das empresas relacio-
nadas à proposta ofertada, 
checando reclamações e a 
sua reputação na internet. 
Desta forma, caso tenha si-
do ludibriado por este gol-
pe, não deixe de comunicar 
as autoridades competen-
tes, para que possam tomar 
as atitudes necessárias para 
investigar os criminosos, 
evitando assim que outras 
pessoas sejam vítimas do 
esquema.

Karyn Mutzemberg é advogada da 

Daniel Advogados.

Mariana Benfati é sócia da Daniel 

Advogados.
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76% ou mais do 
valuation pode ser 

atribuída à imagem 
da companhia

Entenda o 
esquema da 

pirâmide e suas 
consequências 
desagradáveis
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Investimentos baixos com retorno alto e rápido? Não caia nessa cilada

O poder da reputação
Por Sergio 
Alexandre Simões

Na virada de 2019 
para 2020, quase 
meio século após 

o lançamento do primeiro 
Manifesto de Davos (“Um 
Código de Ética para Líde-
res Empresariais”), o Fó-
rum Econômico Mundial 
(WEF, na sigla em inglês) 
lançou o documento intitu-
lado “O Objetivo Universal 
de Uma Empresa na Quar-
ta Revolução Industrial”, 
assinado pelo economista 
alemão Klaus Schwab, fun-
dador da organização que 
viria a se tornar o WEF.

O propósito do manifes-
to é mostrar que mais do 
que ser uma unidade econô-
mica geradora de riqueza, 
uma empresa é parte de um 
sistema social mais amplo, 
que, é claro, deve recom-
pensar os investidores que 
se arriscam mais, mas tam-
bém precisa ser responsável 
pelas comunidades que im-

pacta e onde está inserida, 
preocupada com questões 
ambientais, sociais e de boa 
governança corporativa (o 
já famoso ESG).

O documento do WEF 
nos traz uma visão com-
plementar ao analisarmos 
a edição de 2021 do CEO 
Outlook, da KPMG, le-
vantamento sobre como as 
lideranças nacionais, sul-
-americanas e globais estão 
respondendo às transfor-
mações e desafios atuais e 
se preparando para o futu-
ro. No caso brasileiro, um 
dos pontos mais interessan-
tes do estudo está ligado à 
confiança, uma vez que a 
pesquisa identificou que o 
propósito da organização 
está vinculado à integridade 
pessoal dos CEOs.

Em razão disso, as lide-
ranças empresariais brasilei-
ras afirmam estar propen-
sas a adotar medidas, ainda 
que possam parecer drás-
ticas, para preservar a boa 
reputação das organizações, 

como demitir um colega 
sênior que possa represen-
tar uma ameaça ao nome 
da companhia e até mesmo 
desinvestir uma parte lucra-
tiva do negócio se esta es-
tiver prejudicando a marca 
de alguma forma. Ainda, a 
maioria dos líderes consul-
tados (70%) disse estar dis-
posta a ter ganhos vincula-
dos a métricas de confiança 
e reputação.

Em um momento no 
qual os CEOs estão mais 
expostos do que nunca, 
preocupar-se com a repu-
tação é fundamental. Em 
abril de 2018, após a divul-
gação do escândalo do mau 
uso de dados envolvendo o 
Facebook e a empresa de 
estratégia política Cambrid-
ge Analytica, a confiança na 
rede social caiu 66% entre 

seus usuários, queda impul-
sionada pelo fraco depoi-
mento de Mark Zuckerberg 
sobre o tema ao Congresso 
dos Estados Unidos – nesse 
caso, as imagens de CEO e 
empresa estão intrinseca-
mente ligadas.

Uma pesquisa de 2019 
do Brunswick Group 
apontou que cada vez mais 
investidores (88% dos en-
trevistados) têm exami-
nado, de forma online, a 
reputação das empresas e 
CEOs para pautar a toma-
da de decisão sobre apli-
cações. Já o estudo The 
State of  Corporate Repu-
tation in 2020: Everything 
Matters Now, da Weber 
Shandwick em parceria 
com a KRC Research, que 
consultou executivos de 
22 mercados ao redor do 
globo, incluindo o Brasil, 
indicou que 33% dos par-
ticipantes consideram que 
há uma ligação muito forte 
entre reputação e valor de 
mercado, acreditando que 

uma fatia de 76% ou mais 
do valuation pode ser atri-
buída à reputação da com-
panhia.

Como, entretanto, 
construir uma reputação 
sólida, admirável? Obvia-
mente, não se trata de um 
caminho para ser trilhado 
do dia para a noite, mas 
alguns pontos podem ser 
fundamentais. Além de 
usar as redes sociais de 
forma saudável e a seu 
favor, envolver-se com a 
comunidade e promover 
uma cultura de transpa-
rência na empresa, é cru-
cial engajar a companhia 
e a si mesmo em termos 
de responsabilidade so-
cial.

Segundo a Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), quatro em cada 10 
consumidores brasileiros 
estão preocupados se os 
produtos que adquirem são 
ambientalmente corretos. 
Além disso, o relatório Di-
versity Matters: América 

Latina, da McKinsey, de-
monstrou que as empre-
sas da região que adotam 
a diversidade como um de 
seus pilares tendem a su-
perar outras companhias 
em práticas essenciais aos 
negócios, como inovação e 
colaboração, e seus líderes 
são melhores na promoção 
da confiança e do trabalho 
em equipe.

Voltamos, então, ao ma-
nifesto do WEF: diversos 
são os indicativos de que o 
lucro, a qualquer medida, a 
qualquer custo, deixou de 
ser o principal norteador 
das companhias. É claro 
que um dos objetivos de um 
negócio é não ter prejuízo, 
mas está claro que o foco 
do mercado e dos consu-
midores mudou. Os CEOs 
também precisam mudar 
– e, é claro, os conselhos 
precisam acompanhar essas 
mudanças!

Sergio Alexandre Simões é conselheiro 

e líder de estratégia na Exec.
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Falem mal, mas  
falem de Bolsonaro

Entre os personagens políticos mais citados do ano pela 
grande mídia brasileira, estão o presidente Jair Bolso-

naro (PL) e o ex-presidente Lula (PT), líderes nas pesquisas 
de intenção de voto para Presidência em 2022 – além dos 
também pré-candidatos João Doria (PSDB), Rodrigo Pa-
checo (PSD) e Sergio Moro (Podemos). Os dados são do 
Manchetômetro.

Das mais de 7 mil citações a Bolsonaro na grande mídia, 
78,12% foram negativas e apenas 1,05% positiva. A marca des-
favorável é seguida por Augusto Aras (59,33%), Dilma Rousse-
ff  (56,42%) e Paulo Guedes (51,20%), respectivamente.

Lula, o segundo mais mencionado pela grande mídia, teve 
1.155 citações, muito abaixo de Bolsonaro. Foram 43,64% 
negativas e 7,53% positivas. Michel Temer (17,85%), Do-
ria (15,64%), Pacheco (10,31%) e Moro (10%) tiveram as 
maiores menções positivas em 2021.

O Manchetômetro é produzido pelo Laboratório de Es-
tudos de Mídia e Esfera Pública (Lemep), grupo de pesqui-
sa com registro no CNPq, e sediado no Instituto de Estu-
dos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj).

Telemedicina exige 
qualificação

O presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Adel-
vânio Francisco Morato, projeta que a telemedicina deve 
dar um salto nos próximos anos. Segundo ele, a experi-
ência imposta pela pandemia mostrou que a incorporação 
da teletecnologia contribui para redução do desperdício e 
aumento da eficiência e do acesso a serviços de saúde.

Por isso a FBH, que representa mais de 4 mil hospitais 
privados, dedicou ao tema todo um capítulo da recém-lan-
çada 3ª edição do Manual do Gestor Hospitalar. Morato 
explica que é preciso preparar os hospitais para essa revo-
lução que vai acontecer. “É preciso ter muita atenção com 
a segurança dos dados dos pacientes”, relata.

Pente fino
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Rio de Janeiro (Crea-RJ) iniciou a fiscalização do exercí-
cio profissional em hospitais, centros médicos e UPAs no 
estado, por meio da identificação das atividades técnicas e 
de seus respectivos responsáveis. Já foram realizadas 182 
ações de fiscalização do Crea-RJ, e a meta é fiscalizar 100% 
dos hospitais até o final do ano que vem.

Consulta o Serasa
De um especialista em logística: “Espero que os armado-

res que prometem aumentar a frota de cabotagem em 40% 
um ano após a publicação da Lei do BR do Mar sejam mais 
sólidos que a ITA. O mesmo espero dos futuros autorizatá-
rios das ferrovias e seus bilhões em investimentos.”

Rápidas
Como o brasileiro avalia o impacto da inflação em sua vi-

da e o que ele pretende consumir em 2022? Como ele vê a 
ação dos bancos e o lançamento o Pix? Quais são os golpes 
eletrônicos que mais afetam as pessoas? A 4ª edição do Radar 
Febraban, pesquisa feita pelo Ipespe para os bancos, promete 
responder essas perguntas. A divulgação será nesta terça-feira 
*** Até 3 de janeiro, os torcedores do Botafogo estão sendo 
convocados a vestir a camisa do seu time e doarem sangue. A 
nova edição da Campanha BotaSangue, do banco de sangue 
Serum, em parceria com o Botafogo, recebe os doadores nas 
unidades Centro e Barra.
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XDEX INTERMEDIAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME 24.376.334/0001-22 - NIRE 35.229.772.322

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021. Data, Hora e Local: No dia 30 de 
novembro, às 10:00 horas, na sede da XDEX Intermediação Ltda. (“Sociedade”), situada na Cidade e Estado de 
São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 29º andar (parte), CEP 04543-907. Mesa: 
Presidente: Bernardo Amaral Botelho. Secretária: Thatiane Lages Soares. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”), face à presença dos sócios 
representantes da totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinatura constante da presente ata. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Os sócios deliberaram, por 
unanimidade e sem ressalvas, reduzir o capital social da Sociedade, por ser considerado excessivo em relação às 
atividades desenvolvidas pela Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II da Lei nº 10.406/2002, no valor total de  
R$ 8.250.399,08 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e nove reais e oito centavos), mediante 
o cancelamento de 8.250.399 (oito milhões, duzentas e cinquenta mil, trezentas e noventa e nove) quotas da 
Sociedade de titularidade da sócia XP Controle Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09163.677/0001-15, 
passando o capital social de R$ 26.725.569,00 (vinte e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais) para R$ 18.475.169,92 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta 
e nove reais e noventa e dois centavos). A redução do capital social em questão somente se tornará efetiva após 
o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para oposição de credores, contados da data da publicação da presente 
ata. Transcorrido referido prazo, os sócios formalizarão a redução de capital em alteração contratual da Sociedade, 
refletindo as deliberações estabelecidas neste ato, que, conjuntamente com a presente ata, será levada a registro 
perante a Junta Comercial competente. Assim sendo, fica o administrador autorizado a praticar todos e quaisquer 
atos necessários à formalização da redução de capital ora aprovada, inclusive e especialmente a publicação da 
presente ata para os fins do artigo 1.084, §1º do Código Civil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata a que se refere esta reunião, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: 
Presidente – Bernardo Amaral Botelho. Secretária –Thatiane Lages Soares. Sócios: XP Controle Participações S.A. 
e Lucas Rabechini Amaral. São Paulo, 30 de novembro de 2021. Bernardo Amaral Botelho - Presidente. Thatiane 
Lages Soares - Secretária. Sócia: XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. LUCAS RABECHINI AMARAL.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/ME n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Edital de Primeira Convocação para 
Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Argo 
Transmissão de Energia S.A. - Argo Transmissão de Energia S.A. (“Emissora”) convoca os titulares das debêntures da sua 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral 
de Debenturistas, nos termos Cláusula IX do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Res-
tritos de Distribuição, da Argo Transmissão de Energia S.A.” celebrado em 27/07/2018 e posteriormente aditado, (“Escritura de Emissão”) 
entre a Emissora, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e a Argo Energia Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Fiadora”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através do sistema eletrônico Microsoft Teams, com 
o link de acesso a ser encaminhado pela Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no dia 18/01/2022, às 
10h, conforme o §2º do Artigo 3º da Instrução da CVM 625, de 14/05/2020 (“Instrução CVM 625”), sendo certo que será considerada como 
realizada na sede da Emissora, na cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, CEP 04.533-013 (“AGD”), a 
fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorização prévia para que a Emissora realize, no mês de janeiro de 2022, distribuição 
de dividendos aos seus acionistas no montante de até R$ 200.000.000,00, referente ao lucro apurado no exercício de 2021, sem que tal 
distribuição configure um Evento de Inadimplemento nos termos da Cláusula 5.1 (cc) da Escritura de Emissão; e (ii) autorização para que 
o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, tome todas as medidas necessárias em razão das deliberações tomadas na assembleia 
pelos Debenturistas. Informações Gerais: A AGD será realizada de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft 
Teams, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem para o endereço eletrônico bianca.
gomes@argoenergia.com.br com cópia para o endereço eletrônico do Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferen-
cialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes 
documentos: (i) Pessoa física: documento de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: (a) último estatuto social 
ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a 
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e (iii) Fundo de investimento: 
(a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a 
política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade válido com 
foto do representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procu-
rador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação 
na AGD. Instrução de Voto à Distância: Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário 
nos correios eletrônicos bianca.gomes@argoenergia.com.br e ssembleias@pentagonotrustee.com.br respectivamente, conforme modelo de 
Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website www.argoener-
gia.com.br. Para que a Instrução de Voto à Distância seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, 
incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do debenturista, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante 
de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de telefone e endereço de e-mail para eventuais contatos; 
(ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto à Distância do debenturista ou seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da 
legislação vigente. As Instruções de Voto à Distância deverão ser assinadas, sendo aceitas as assinaturas através de plataforma digital, 
e deverão ser enviadas preferencialmente com até 2 dias de antecedência da data de realização da AGD, podendo ser encaminhada até o 
horário de início da assembleia, juntamente com os documentos listados no item 1 acima, aos cuidados da Emissora, para o e-mail bianca.
gomes@argoenergia.com.br e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. Caso o debenturista participe 
da AGD por meio da plataforma digital, de acordo com o item 1 acima, depois de ter enviado Instrução de Voto à Distância, poderá exercer 
seu voto diretamente na AGD e terá sua Instrução de Voto a Distância desconsiderada. Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos 
nesse edital terão o significado atribuído na Escritura de Emissão. A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD. São Paulo, 27/12/2021. Argo Transmissão de Energia S.A.

Com alta demanda por táxi aéreo  
pode faltar avião neste fim de ano

Com a reabertura das 
fronteiras e o Brasil 
avançando na vaci-

nação em massa, houve um 
aumento relevante no nú-
mero de estrangeiros com 
destino ao Brasil, ao mes-
mo tempo em que a Europa 
enfrenta a segunda onda de 
Covid-19 e retoma as medi-
das restritivas.

Estudo da plataforma 
Flapper apontou que as 
cotações por WhatsApp ti-
veram um crescimento de 
661% no mês de novem-
bro de 2021, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Já nas cotações 
internacionais, a procura 
dos clientes estrangeiros 
aumentou 378%, entre os 
meses de novembro e de-
zembro deste ano, quando 
comparado com 2020.

Os valores de fretamen-

to no Brasil aumentaram 
entre 50% e 70%, enquan-
to nos EUA e em outros 
países da América Latina 
(AL) o valor aumentou 
30%. Uma das principais 
razões é a alta demanda, 
principalmente com a alta 
do dólar e a elevação no 
preço do combustível.

Entre as rotas mais pro-
curadas pelos passageiros 
estão destinos como Nor-
deste – Trancoso (BA), Por-
to Seguro (BA), Fortaleza 
(CE) e Jericoacoara (CE), 
seguido pelo Litoral Norte 
– Angra dos Reis e Paraty, 
no Rio de Janeiro, além da 
alta demanda por voos pri-
vativos para o Caribe, prin-
cipalmente com destino a 
Cancún.

A pandemia da Covid-19 
criou novas formas de com-
portamento e consumo na 

sociedade. Um setor que 
teve impacto positivo pelo 
crescimento da demanda 
por voos foi o da aviação 
executiva, em que o aumen-
to do uso de jatos e helicóp-
teros particulares subiu em 
meio ao isolamento social, e 
agora, se mantém em cons-
tante utilização diante da 
nova rotina de empresários 
e executivos que migraram 
para o modelo híbrido de 
trabalho.

Já estudo da Avantto, 
empresa de compartilha-
mento de aeronaves, apon-
tou que antes, os destinos 
de lazer eram concorridos 
nos fins de semana e fe-
riados. Agora, destinos de 
helicóptero que partem de 
São Paulo para os condo-
mínios de luxo do inte-
rior de São Paulo e Litoral 
Norte do estado, como as 

praias de Juquehy/Baleia 
se tornaram rotineiros por 
quem precisa ir até as capi-
tais apenas algumas vezes 
na semana. Já no Rio de 
Janeiro, as rotas Angra dos 
Reis, Paraty e Búzios estão 
entre as mais procuradas.

Segundo o levantamen-
to, em 2021, houve um au-
mento de 50% em relação 
ao ano anterior, no volu-
me de horas voadas pelas 
aeronaves administradas 
pela companhia. Já em 
comparação sobre 2019, 
ano pré-pandemia, esse 
aumento foi de 30% no 
volume de voos. Para as 
viagens feitas com jatos, 
os destinos mais frequen-
tes são: Trancoso, Porto 
Seguro, Florianópolis, 
Brasília, Belo Horizonte, 
Uberlândia e Curitiba, am-
bos partindo de São Paulo.

Nível do Cantareira é baixo mas  
volume de água das hidrelétricas sobe

Apesar de a última 
semana do ano si-
nalizar para uma 

melhoria nos níveis dos 
reservatórios de usinas hi-
drelétricas de todo o país, 
segundo o Operador Na-
cional do Sistema Elétrico 
(ONS), o nível do Sistema 
Cantareira, que abastece a 
região metropolitana de São 
Paulo, é o mais baixo dos 
últimos seis anos para um 
mês de dezembro.

Nesta segunda-feira, o 
sistema operou com 24,9% 
de sua capacidade, um 
quarto do que comporta, 
de acordo com o boletim 
informativo da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp). O Cantareira é o 
maior reservatório paulista 
e é responsável pelo abaste-
cimento de água para 46% 
da população da região me-
tropolitana.

A média histórica de 
chuvas em dezembro no 
manancial é de 207,6 mm, 
segundo a Sabesp, mas, 
neste mês, só houve a pre-
cipitação de 89,3 mm, fal-
tando apenas quatro dias 
para dezembro acabar. 
Nestes últimos seis anos, o 
menor volume para o mês 
de dezembro registrado no 
Cantareira havia ocorrido 

em 2015, quando sistema 
precisou operar abaixo de 
sua capacidade e utilizar a 
reserva técnica, chamada 
de volume morto. Desde 
então, a maior capacidade 
observada no sistema pa-
ra um dia 27 de dezembro 
ocorreu em 2016, quando 
o Cantareira registrou o 
volume de 46,1% , quase o 
dobro do que foi marcado 
nesta segunda-feira.

Por meio de nota, a com-
panhia informou que não 
há risco de desabastecimen-
to para a região metropo-
litana de São Paulo neste 
momento, mas reforçou 
que há necessidade de que 
as pessoas façam um uso 
consciente da água.

Ainda segundo a Sabesp, 
a região metropolitana de 
São Paulo é composta por 
sete mananciais e, com isso, 
é possível a transferência de 
água entre eles, conforme 
a necessidade operacional. 
“Um conjunto de medidas 
vem sendo adotado para a 
segurança hídrica e preser-
vação dos mananciais em 
momentos como o atual: 
integração do sistema (com 
transferências de água ro-
tineiras entre regiões), am-
pliação da infraestrutura e 
gestão da pressão noturna 
para maior redução de per-

das na rede”, informou a 
companhia, em nota.

Apesar de estarem em 
uma situação melhor que o 
Cantareira, os demais siste-
mas também registram uma 
capacidade menor do que a 
registrada em 2013, poucos 
meses antes do estado pau-
lista enfrentar sua mais gra-
ve crise hídrica.

O volume do Alto Tietê 
está atualmente em 40%; 
do Guarapiranga em 56%; 
do Cotia em 35,9%; do Rio 
Grande em 82,9%; do Rio 
Claro em 46,6%; e, do São 
Lourenço, em 75,7%. Em 
2013, para comparar, o vo-
lume do sistema Rio Claro 
estava acima de 100%  e, o 
de Cotia, acima de 75%.

Hidrelétricas

Já sobre os reservatórios 
das hidrelétricas o cenário é 
um pouco diferente e otimis-
ta. Segundo o boletim mensal 
do ONS, no período de 25 a 
31 de dezembro, o volume de 
água estará maior em todos 
os quatro subsistemas: Norte, 
Sul, Sudeste/Centro-Oeste e 
Nordeste, onde deve ser regis-
trado o maior volume, com os 
reservatórios em 50% da sua 
capacidade, devido às chuvas 
acima da média na bacia do 
Rio São Francisco.

De acordo com o boletim, 
a semana operativa mantém 
o padrão observado das últi-
mas semanas, com a forma-
ção de um sistema de baixa 
pressão, ao largo da costa da 
Região Sul, que favorece a 
formação de um novo corre-
dor de umidade.

“Portanto, há previsão de 
precipitação acima da média 
semanal para as bacias dos 
rios Madeira, Tocantins, São 
Francisco e Parnaíba. As de-
mais bacias de interesse do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN) apresentam previsão de 
precipitação abaixo da média 
semanal”, disse o ONS.

Com isso, as chuvas pre-
vistas para a bacia do Rio 
Madeira devem colaborar 
para que o subsistema da 
Região Norte alcance 47,8% 
da capacidade. No Sul, as 
projeções indicam que o ní-
vel chegará a 41,1%, e, no 
Sudeste/Centro-Oeste, a 
24,9%.

A estimativa do ONS é de 
que os reservatórios termi-
nem o ano com um volume 
maior que o registrado em 
2020, quando os subsiste-
mas Nordeste, Norte, Sul e 
Sudeste/Centro-Oeste en-
cerraram o ano, respectiva-
mente, com 46,1%, 28,1%, 
27,5% e 18,67%, de energia 
armazenada nas usinas.
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As principais mudanças 
ocorridas no Direito 
Securitário
Por Anne Caroline 
Wendler

O ano de 2021 foi 
marcado por re-
formas regulató-

rias significativas no merca-
do securitário, que vieram 
consolidar o novo marco 
regulatório, que tem como 
característica a simplifica-
ção da regulação. 

Simplificações como a 
utilização de meios remotos 
para anuências e maior li-
berdade contratual das par-
tes, mediante a adoção de 
condições contratuais e não 
mais a utilização do clausu-
lado padrão das condições 
especiais e particulares, 
trouxeram mais competiti-
vidade, transparência e ino-
vação para o setor, indo ao 
encontro das expectativas 
dos segurados.

Só neste último ano, por 
exemplo, a produção nor-
mativa contou com 30 no-
vas circulares Susep e 23 
Resoluções CNSP. Dentre 
as alterações regulatórias, 
merecem destaque: a Cir-
cular 621/2021, que regula 
as regras e critérios para a 
operação das coberturas 
dos seguros de danos; a Cir-
cular 637/2021, que define 
regras de simplificação para 
os seguros do grupo res-
ponsabilidades; e a Circular 
639/2021 que dispõe sobre 
regras e critérios para a ope-
ração de seguros do grupo 
automóvel.

Entenda cada uma  
das novidades

– A Circular 621/2021, 
que regula a operação das 
coberturas dos seguros de 
danos, excluiu a menção ao 
uso de condições especiais 
e particulares, para se refe-
rir somente às condições 
contratuais, dada a abertura 
da possibilidade da prévia 
discussão das condições 
entre as partes. Sobre as 
condições contratuais, o 
segurado poderá contratar 
coberturas de ramos diver-
sos em uma única apólice. 
Por exemplo, poderá con-
tratar cobertura tanto para 
sua residência como para 
o seu automóvel, mediante 
o desenvolvimento de pro-
dutos pelas seguradoras que 
permitam tal contratação de 
coberturas diversas.

– Nesta mesma linha, a 

Circular 639/2021, que dis-
põe sobre a operação do 
seguro auto, trouxe como 
novidade a possibilidade do 
seguro automóvel ser con-
tratado para garantia direta 
ao segurado, sem vincula-
ção a um veículo específi-
co. Foi incluída também a 
flexibilização de abrangên-
cia da cobertura de aciden-
tes pessoais de passageiros 
(APP) para que não se vin-
cule a um veículo específi-
co, mas sim ao segurado, 
independente de quem seja 
o proprietário, devendo tal 
disposição ser disposta de 
forma clara nas condições 
contratuais.

– Por fim, a Circular 
637/2021, ao dispor sobre 
os seguros do grupo respon-
sabilidades, também trouxe 
alterações relevantes. Con-
forme prevê a mencionada 
Circular, no seguro de res-
ponsabilidade civil, a socieda-
de seguradora garante o in-
teresse do segurado, quando 
este for responsabilizado por 
danos causados a terceiros 
e obrigado a indenizá-los, a 
título de reparação, por de-
cisão judicial ou decisão em 
juízo arbitral, ou por acordo 
com os terceiros prejudica-
dos, mediante a anuência da 
sociedade seguradora, desde 
que atendidas as disposições 
do contrato. Dentre as altera-
ções trazidas por esta Circu-
lar, verifica-se a dispensa da 
necessidade prévia do trânsi-
to em julgado da decisão para 
o pagamento de indenização 
pela seguradora. Destaca-se, 
ainda, que além das decisões 
judiciais e arbitrais, a deci-
são administrativa do Poder 
Público também poderá ser 
utilizada para fundamentar 
pedido de pagamento do se-
guro. 

A renovação do ordena-
mento regulatório da Susep, 
em especial, a simplificação 
da regulação, concederá 
maior liberdade e, portanto, 
maior responsabilidade pa-
ra as seguradoras pelos pro-
dutos que desenvolvem e 
comercializam. O que deve-
rá demandar preparo para 
a adaptação e atendimento 
dos anseios e necessidades 
do segurado.

Anne Caroline Wendler é advogada e 
sócia sênior do escritório Rücker Curi 
Advocacia e Consultoria, membro da 

Comissão de Direito Securitário da 
OAB/PR.

Brasil tem 49,6 milhões de livros 
vendidos e receita de R$ 2 bilhões
As ações promocio-

nais realizadas por 
varejistas durante a 

Black Friday contribuíram 
para elevar o número de 
livros vendidos e o fatura-
mento do setor no Brasil, 
no 12º período deste ano. 
É o que mostra a pesquisa 
Painel do Varejo de Livros 
no Brasil, feita pelo Nielsen 
BookScan e divulgada nesta 
segunda-feira pelo Sindica-
to Nacional dos Editores de 
Livros (SNEL).

A sondagem revela que 
entre os dias 8 de novem-
bro e 5 de dezembro de 
2021, foram vendidos no 
país 5,7 milhões de livros, 
com movimentação finan-
ceira de R$ 216,8 milhões, 
alta de 30,5% em volume e 
32,5% em faturamento, em 
relação ao mesmo período 

do ano passado. Em 2020, 
o 12º período registrou a 
venda de 4,3 milhões de 
exemplares, resultando em 
receita de R$ 163,6 milhões.

A pesquisa aponta que a 
quantidade de ISBNs (es-
pécie de identidade para 
publicações) comerciali-
zadas também subiu em 
comparação a 2020, alcan-
çando diferença positiva de 
11,2%. Segundo o SNEL, 
esse número indica que as 
editoras passaram a publi-
car mais títulos e os consu-
midores estão em busca de 
novidades, o que confirma 
o crescimento do hábito da 
leitura no Brasil.

No acumulado de 2021, 
foram vendidos 49,6 mi-
lhões de livros, com receita 
de R$ 2 bilhões, mostrando 
crescimento de 32,7% em 

volume e de 31,3% em fatu-
ramento. Em 2020, o setor 
registrou 37,3 milhões de 
obras vendidas, com fatura-
mento de R$ 1,5 bilhão.

Para essa expansão con-
tribuíram os descontos 
concedidos pelo setor, que 
derrubaram o preço médio, 
apesar da inflação para o 
exercício, estimada em mais 
de 10%, comentou o gestor 
da Divisão Nielsen Book 
Brasil, Ismael Borges. Se-
gundo relatou, o desconto 
observado foi o maior dos 
dois últimos ciclos anuais, 
alcançando 25,52%, repre-
sentando 2,81 pontos per-
centuais acima do desconto 
médio praticado em 2020.

Para a realização do Pai-
nel, os dados são coletados 
diretamente do caixa das li-
vrarias, comércio eletrônico 

e varejistas colaboradores. 
As informações são rece-
bidas eletronicamente em 
formato de banco de dados. 
Após o processamento, os 
dados são enviados virtual-
mente e atualizados a cada 
semana.

O Nielsen BookScan é 
o primeiro serviço de mo-
nitoramento de vendas de 
livros no mundo, está pre-
sente em 11 países (Reino 
Unido, Irlanda, Austrália, 
Itália, Espanha, Polônia, 
Nova Zelândia, África do 
Sul, Índia, México e Brasil), 
e o resultado de seu traba-
lho é um forte instrumento 
de decisão para as editoras 
que trabalham com estes 
dados. O SNEL divulga o 
Painel das Vendas de Livros 
no Brasil a cada quatro se-
manas.

Nadir compra a colombiana Cristar

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
CNPJ: 10.319.900/0002-30
AUDITORIA AMBIENTAL

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A. torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, em 24/11/2021, o Relatório de Auditoria Ambiental, 
do ano de 2020, para operar Aterro sanitário (até 10.400t/d) em área com 
899.215,11m², pertencentes ao subaterro 1 e as fases 1A, 1B1, 2A1 e 2A2 do 
subaterro 3, para disposição de resíduos classe II de origem residencial, comercial 
e industrial; Estação de Tratamento de Chorume (primário, secundário, terciário) 
e Estação de Tratamento de Chorume por osmose reversa; linha de recalque; 
oficina e ponto de abastecimento de veículos e de equipamento, sistema para 
captação e queima de biogás constituído por seis sopradores centrífugos e 
quatro queimadores e informa que o mesmo estará à disposição para consulta 
na Rodovia Arco Metropolitano, Km 07 no Município de Seropédica, no período 
de 30/12/2021 a 30/01/2022, no horário das 9h às 17h. Informa, ainda, que o 
referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo E-07/501433/2011).

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) 
convoca seus acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”) a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos 
do artigo 124, § 2º-A, da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução 
Normativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
no dia 31/12/2021, às 09h, em primeira convocação, a fim de discutirem 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital 
social da Companhia de R$ 100.005.400,00 (cem milhões, cinco mil e 
quatrocentos reais), mediante a emissão de 76.340.000 (setenta e seis 
milhões, trezentas e quarenta mil) ações preferenciais, nominativas e 
sem valor nominal; (ii) capitalização dos créditos detidos pelas acionistas 
BB Seguros Participações S.A., Icatu Seguros S.A. e Companhia de 
Seguros Aliança da Bahia contra à Companhia; (iii) alteração do Estatuto 
Social da Companhia; e (iv) autorização para que a Companhia e seus 
administradores tomem todas as medidas estritamente necessárias para 
formalizar as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. 
Os acionistas que desejem participar da referida AGE, pessoalmente 
ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do 
§1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 29/12/2021, 2 (dois) dias antes da data de realização do 
referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de 
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de 
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica – documento de identidade válido com foto do representante legal 
e documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento 
de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de 
modo digital. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021. Ullisses Christian 
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cooperativa de Catadores de Santa Teresa CoopSanta

CNPJ 08.620.412/0001-36 - NIRE 33.4000478
O presidente da CoopSanta, sr. Flávio Minervino da Silva, com sede rua
Gomes Lopes nº 12 fundos - Santa Teresa - Rio de Janeiro/RJ, convoca
todos os cooperados em conformidade a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária para Eleição da Nova Diretoria que ocorrerá no
dia 26/11/2020 às 14h, na sede, com a seguinte pauta: - Eleição da Nova
Diretoria; - Novo endereço; - Acréscimo de atividade e - Novo mandato.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020.
Flávio Minervino da Silva - Presidente

Banco clássico s.a.
CNPJ 31.597.552/0001-52

Edital de convocação: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparecerem 
dia 07.01.2022, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º andar, 
às 10:00h, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aumen-
to do Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Estatuto Social.  
2) Outros Assuntos de interesse da Sociedade. RJ, 27.12.2021. A Diretoria.

SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA 
NOS PORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
De ordem do Sr. Presidente convido os Srs. Associados em 

pleno gozo de seus direitos sociais, para constituírem a Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará na sede da Entidade, sito à Avenida Cidade de 
Lima, nº 266 - Santo Cristo, no dia 30 do mês de dezembro de 2021, às 
09:00 horas, em 1ª Convocação, ou às 10:00 horas em 2ª Convocação, 
para deliberar a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, apreciação e votação, 
por escrutínio secreto do Relatório da Diretoria e Prestação de Contas 
do Exercício de 2020, com o Parecer do Conselho Fiscal; b) Previsão 
Orçamentária para o exercício de 2022. Rio de Janeiro, 27 de dezembro 
de 2021. PAULO ROBERTO F. MARTINS - Tesoureiro.

A Nadir Figueiredo, 
indústria do seg-
mento de utilida-

des domésticas de vidro da 
América Latina, anunciou a 
assinatura de contrato vin-
culante para aquisição de 
100% das ações da Cristar 
TableTop S.A.S. (“Cristar”), 
empresa no segmento de 
vidro de mesa na Colôm-

bia pertencente à Cristaleria 
Peldar S.A. Para que seja 
concretizada, a operação 
ainda depende de análise e 
aprovação pelo Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), dentre 
outras condições preceden-
tes para o fechamento.

Além de trazer sinergia 
mercadológica e uma base 

de clientes complementar, 
essa aquisição resultará em 
maior capacidade para aten-
der à crescente demanda do 
mercado mundial de utilida-
des domésticas feitas a par-
tir do vidro, resultando em 
uma companhia com escala 
global.

“A operação une o que 
ambas as empresas têm de 

melhor - solidez financei-
ra, robustez operacional e 
profundo conhecimento 
do setor de bens de con-
sumo feitos a partir do vi-
dro - para escalar a produ-
ção e entregar produtos de 
qualidade de forma mais 
competitiva e eficiente”, 
afirma Eron Martins, CFO 
da Nadir.

Auditores fiscais agropecuários  
decidem fazer operação padrão

Em assembleia re-
alizada nesta se-
gunda-feira, 97% 

dos auditores fiscais fede-
rais agropecuários (affas) 
votantes decidiram fazer 
operação padrão em todo 
o país, mantendo o ritmo 
normal de trabalho somen-
te nas atividades que podem 
afetar diretamente o cida-
dão, como a liberação de 
cargas vivas, a fiscalização 
de bagagens de passageiros 
e de animais de companhia 
(pets). A operação também 

não atingirá cargas vivas, 
produtos perecíveis e o diag-
nóstico de doenças e pragas, 
evitando comprometer pro-
gramas de erradicação e con-
trole de doenças importantes 
para o Brasil, à exemplo da 
Febre Aftosa, à Peste Suína 
Africana (PSA) e de pragas 
que poderiam colocar em 
risco políticas sanitárias do 
setor agropecuário.

De acordo com o Anffa 
Sindical, a decisão tomada, 
em assembleia com votação 
eletrônica, já havia sido co-

gitada na semana passada, 
quando a categoria foi pre-
terida no Orçamento, Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2022, sendo que o Go-
verno Federal já havia sina-
lizado com a possibilidade 
de inclusão da carreira na 
reestruturação salarial, jun-
to com outras categorias. 
“Importante destacar que o 
trabalho dos affas teve um 
impacto positivo na manu-
tenção de 183 mil postos de 
trabalho no agronegócio e 
de R$ 87,5 bilhões no resul-

tado da economia brasileira 
em 2020”, ressalta Janus Pa-
blo, presidente do Anffa, e 
reforça que a categoria não 
consegue entender o porquê 
do tratamento desigual, que 
pode comprometer o desem-
penho de um dos setores que 
mais contribuiu para alavan-
car a economia do país - o 
setor agropecuário - especial-
mente quando foi afetada pe-
los efeitos da Covid-19. O 
sindicato destaca ainda que 
a carreira está sem reajuste 
salarial desde 2017.
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5 
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro 
de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 13 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, 
lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação: 
Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do 
conselho de administração da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6° do 
estatuto social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Pedro Henrique Chermont de 
Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, 
mediante a emissão de ações, em razão do exercício das opções de compra de 
ações da Companhia, realizado no âmbito do Plano Geral para a Outorga de 
Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 
de julho de 2020 (“Plano de Opção de Compra de Ações”); (ii) a ratificação da 
integralização das 88.011 (oitenta e oito mil e onze) ações ordinárias, escriturais e 
sem valor nominal, emitidas pela Companhia em razão do exercício das opções 
de compra de ações da Companhia, aprovado na assembleia geral extraordinária 
de 08 de julho de 2020; (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e  
(iv) encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações. 5. Deliberações: 
Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, os membros 
do conselho de administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, 
aprovaram as seguintes deliberações: 6.1 A emissão privada, dentro do limite 
de capital autorizado, de 61.630 (sessenta e um mil, seiscentos e trinta) ações 
ordinárias, escriturais e sem valor nominal ao preço de emissão de R$ 3,740 (três 
reais e setecentos e quarenta milésimos de real) por ação, no âmbito do Plano de 
Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 
de julho de 2020. As novas ações emitidas farão jus, em igualdade de condições 
com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o 
capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados 
pela Companhia. 6.2 A emissão foi aprovada com exclusão do direito de preferência 
para a subscrição pelos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 
171 §3º da Lei nº 6.404/76, tendo sido a subscrição formalizada, nesta data, 
mediante a assinatura do respectivo boletim de subscrição que, lido e aprovado, foi 
arquivado na sede da Companhia. 6.3 Um aumento de capital de R$ 230.496,20 
(duzentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). O 
capital social da Companhia passa de R$ 249.956.867,28 (duzentos e quarenta e 
nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais 
e vinte e oito centavos), dividido em 38.846.627 (trinta e oito milhões, oitocentas e 
quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias, escriturais e sem 
valor nominal, para R$ 250.187.363,48 (duzentos e cinquenta milhões, cento e 
oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), 
dividido em 38.908.257 (trinta e oito milhões, novecentos e oito mil, duzentos e 
cinquenta e sete) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. 6.4 ratificar a 
integralização, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 304.870,11 (trezentos 
e quatro mil reais, oitocentos e setenta reais e onze centavos), das 88.011 (oitenta 
e oito mil e onze) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, emitidas dentro 
do limite de capital autorizado, conforme deliberado em reunião do conselho de 
administração de 30 de março de 2021, no âmbito do plano de opção de compra 
de ações aprovado na assembleia geral extraordinária de 08 de julho de 2020. 
6.5 Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da 
Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data: 
(a) Eduardo Khair Chalita, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade RG nº 043440487-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no  
CPF/ME sob o nº 600.137.107-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botânico,  
CEP 22461-020; (b) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da carteira de identidade nº 45891, expedida pelo CREA/RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 399.935.827-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto 350, 
apto. 1704, bloco 1, Barra da Tijuca, CEP 22775- 057; e (c) Luciana Doria Wilson, 
brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade nº 25.394.311-4,  
expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 268.475.448-99, residente e 
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Irineu Marinho, 
nº 242, Alto da Boa Vista, CEP 04739-040, para exercer a função de coordenadora 
do comitê.  6.5.1 Os membros do Comitê de Auditoria da Companhia ora eleitos 
tomaram posse na presente data, conforme o termo de posse constante do Anexo 
I à presente ata. 6.6 Aprovar a extinção do Plano de Opção de Compra de Ações, 
conforme facultado pelo item 11.1 do referido plano. 6. Encerramento: Nada a 
mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na 
forma de sumário, nos termos do §1° do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Henrique 
Chermont de Miranda – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros 
do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de 
Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair 
Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge. [Certificamos que a presente é cópia 
fiel da ata original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 
2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 4674209, em 23/12/2021. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Três perguntas: está tudo 
pronto para o 5G?

COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ / MF n° 02.677.174/0001-19 - NIRE: 3330026078-1

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Considerando a não realização da Assembleia Geral Extraordinária 
convocada para o dia 17 de dezembro de 2021, ficam convocados os 
Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em segunda convocação no dia 5 de janeiro 
de 2022, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua 
General Gurjão, nº 02 - parte, Caju, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise e 
deliberação sobre o aumento de capital social da Companhia, no valor de 
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), com a consequente 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 27 de 
dezembro de 2021. Vitoria Ferreira Damião - Diretora Presidente.

SOCIEDADE ITALIANA DE BENEFICÊNCIA E MÚTUO SOCORRO
CNPJ: 33.268.475/0001-12

EDITAL 
A SECRETÁRIA INFORMA: Encontram-se abertas até as 17h, do dia 06 
de Janeiro de 2022, as inscrições para os registros das chapas eleitorais 
concorrentes à Presidência e Vice-Presidência da Sociedade Italiana de 
Beneficência e Mútuo Socorro, assim como a indicação de 50 (cinquenta 
membros efetivos) e 25 (vinte e cinco suplentes) para o Conselho 
Deliberativo, de acordo com os artigos 41, I, 88 e 89 do Estatuto, para o 
quinquênio 2022/2027. As referidas chapas deverão ser entregues, na 
administração do Hospital Casa Italiano da SIBMS, Rua Marechal Jofre, 
30 – Grajaú – Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2021. 
Antonietta La Torre Santoro - Diretora Secretária da SIBMS.

Por Jorge Priori

Conversamos com 
Carlos Eduardo 
Sedeh, CEO da 

Megatelecom, sobre sua 
avaliação se está tudo pron-
to para o início da implanta-
ção do 5G no Brasil.

A legislação brasileira 
está preparada para o 5G?

Não, não está. É urgente 
e necessário um esforço nas 
esferas federal, estaduais e 
municipais para promover 
uma discussão profunda de 
revisão e/ou adaptação das 
normas vigentes para que 
se crie um ambiente jurídi-
co mais estável e com maior 
previsibilidade, proporcio-
nando condições para os 
novos investimentos tão 
necessários para o efetivo 
funcionamento da rede 5G.

Esse esforço precisa ser 
coordenado e ao mesmo 
tempo célere, visto que é 
preciso desenhar as linhas 
de contorno em temas ex-
tremamente relevantes 
como tributação, taxas/
impostos de fiscalização, 
implantação de antenas e 
eventuais subsídios para in-
vestimentos, entre outros. 
Somente assim, a legislação 
estará preparada de fato pa-
ra a revolucionária internet 
móvel de quinta geração.

O mercado tem co-
mo desenvolver todo o 
potencial do 5G com os 
ICMSs da forma como 
estão atualmente organi-
zados? Com relação aos 
equipamentos que são 
fabricados no exterior, os 
tributos incidentes sobre 
as importações podem 
afetar o desenvolvimento 
do 5G no Brasil?

O ICMS é um tema re-
corrente quando se trata 
do mercado de telecomuni-
cações. A alíquota inciden-
te sobre a receita varia de 
25% a inacreditáveis 37% 
(Rondônia). Há ainda esta-
dos praticando valores de 
30% (RS e RJ, entre outros) 
e 32% (MT). Na prática, o 
efeito é muito maior. Te-
mos o exemplo de Rondô-
nia, onde o imposto pode 
representar até 58% sobre o 
valor total da nota fiscal. No 
Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro, o montante chega a 
42% no fim das contas. Isso 
porque esse imposto incide 
sobre o faturamento, e não 

sobre o recebimento efetivo. 
Além disso, os equipamen-
tos, em grande parte impor-
tados, sofrem uma pesada 
tributação no investimento.

Essa breve ilustração 
serve para deixar um aler-
ta: essa disfunção do ICMS 
em nada vai colaborar com 
o pleno desenvolvimento 
do 5G. É mandatório pen-
sarmos em uma estratégia 
nacional para o imposto, 
coibindo os planejamentos 
arrojados e desonerações re-
gionais, visando a desonera-
ção do investimento através 
de subsídios setoriais. Tanto 
os impostos, quanto even-
tuais subsídios, devem ser 
isonômicos, valendo para as 
grandes teles e também para 
os novos atores do 5G.

Com o 5G, teremos um 
crescimento exponencial 
de antenas. Como a le-
gislação que trata desse 
assunto é municipal, ca-
da um dos mais de 5.500 
municípios brasileiros 
pode enxergar a questão 
de uma forma diferente. 
O que deveria ser feito 
para que essa questão 
não impactasse no de-
senvolvimento do 5G?

Esse ponto é uma enor-
me área cinzenta no desen-
volvimento do 5G no País. 
Dada a importância da rede 
e seus impactos positivos na 
sociedade e nas economias 
nacional e regionais, enten-
do que deva ser criado, com 
a maior urgência, um plano 
diretor nacional que possa 
abarcar regras gerais de im-
plantação e manutenção das 
antenas e que seja seguido 
por todos os municípios.

Para se ter uma ideia, es-
tima-se que seja necessária 
a instalação de 5 a 10 vezes 
mais antenas do que existem 
na rede atual, dependendo 
da densidade/cobertura de 
cada local. Como esses no-
vos equipamentos são me-
nores e podem ser incorpo-
rados ao mobiliário urbano 
sem qualquer problema, as 
regras vigentes que abran-
gem as estações rádio base 
padrão (ERBs), que são mui-
to maiores, não são adequa-
das. É necessário que exis-
tam regras claras, objetivas e 
de âmbito nacional, pois há 
a possibilidade de que alguns 
municípios não possam con-
tar com a cobertura do 5G 
por pura burocracia e/ou 
leis defasadas.

Fitch afirma ratings  
‘AAA (bra)’ da Rede D’Or
A Fitch Ratings re-

portou nesta se-
gunda-feira os Ra-

tings Nacionais de Longo 
Prazo ‘AAA (bra)”, da mais 
alta qualidade, das debên-
tures locais, quirografárias 
e sem garantia, da Rede 
D’Or São Luiz S.A. (Rede 
D’Or). A agência classifica a 
Rede D’Or com IDR (Issuer 
Default Rating - Rating de 
Inadimplência do Emissor) 
de Longo Prazo em Moeda 
Estrangeira ‘BB’, Perspecti-
va Negativa, IDR em Moe-
da Local ‘BBB-’, Perspectiva 
Estável, e Rating Nacional 
de Longo Prazo ‘AAA (bra)’, 
Perspectiva Estável.

A agência também classi-
fica com o IDR de Longo 
Prazo em Moeda Estrangei-
ra ‘BB’ as emissões de no-
tas seniores sem garantias 
reais da Rede D’Or Finance 
S.a.r.l., subsidiária integral 
da Rede D’Or, sediada em 
Luxemburgo.

No terceiro trimestre, di-
vulgado em novembro a Re-
de D’Or São Luiz (RDOR3) 
informou lucro líquido de 
R$ 378,1 milhões, cresci-
mento de 8,2% em relação 
ao mesmo período de 2020. 
A receita líquida da empresa 
somou R$ 5,30 bilhões no 
trimestre, alta de 39,4% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior. A taxa de 
ocupação hospitalar média 
foi de 78,4% no período, 
em linha com o elevado ní-
vel médio histórico do por-
tfólio da Rede D’Or.

De acordo com a Fitch, 
os ratings da Rede D’Or re-

fletem a natureza defensiva 
de seus negócios. “Posição 
competitiva no fragmenta-
do setor hospitalar brasilei-
ro, proeminente escala de 
negócios, adequada estrutu-
ra de capital, a forte liquidez 
e histórico de fluxo de caixa 
livre (FCF) robusto antes 
dos investimentos”, enume-
ra o relatório.

A Rede D’Or é a maior 
rede hospitalar privada no 
fragmentado e subdesen-
volvido setor hospitalar 
brasileiro. Em 30 de setem-
bro de 2021, a empresa pos-
suía 63 hospitais (10,09 mil 
leitos, sendo 8,76 mil opera-
cionais) e um hospital admi-
nistrado pelo grupo. 

O IDR de Longo Prazo 
em Moeda Estrangeira da 
Rede D’Or é limitado pelo 
teto-país ‘BB’ do Brasil, uma 
vez que suas operações são 
domiciliadas no país. A Pers-
pectiva Negativa do IDR em 
Moeda Estrangeira reflete a 
do soberano brasileiro (IDRs 
‘BB’, Negativa). O IDR em 
Moeda Local grau de inves-
timento reflete a resiliência 
dos negócios da Rede D’Or 
às crises econômicas, bem 
como as perspectivas positi-
vas do setor a longo prazo.

A Fitch prevê que a re-
cente consolidação e a in-
tegração vertical crescente 
entre os participantes dos 
setores hospitalar e de diag-
nósticos clínicos no Brasil 
podem aumentar a con-
corrência a médio e longo 
prazos. A Fitch acredita 
que a companhia está bem-
-posicionada para enfrentar 

os atuais desenvolvimentos 
do setor, mas isto pode tra-
zer mais volatilidade às suas 
margens operacionais ou ao 
seu fluxo de caixa a médio e 
longo prazos.

A agência acredita que 
a Rede D’Or continuará 
buscando oportunidades 
de crescimento orgânico e 
inorgânico, com a meta de 
adicionar mais de cinco mil 
leitos até 2025. De acordo 
com as projeções da agên-
cia, este crescimento será 
financiado, principalmente, 
pelos aportes de capital de 
2020 e 2021.

Na opinião da Fitch, a 
empresa tem um históri-
co agressivo de aquisições, 
tendo adquirido 28 hospi-
tais e acrescentado 3,5 mil 
leitos operacionais de 2017 
a setembro de 2021. Desde 
2017, a Rede D’Or realizou 
investimentos de R$ 6,8 
bilhões, fez aquisições no 
montante de R$ 7,6 bilhões 
e distribuiu R$ 5,1 bilhões 
em dividendos.

“A empresa tem procu-
rado diversificar sua carteira 
de serviços, ampliando su-
as atividades ambulatoriais, 
oncológicas e de assessoria/
consultoria, além de buscar 
oportunidades para aumen-
tar a verticalização, por exem-
plo, no segmento de diagnós-
ticos”, cita o relatório.

Na opinião da agência de 
classificação de risco, a Re-
de D’Or tem sido eficiente 
em termos de aumento da 
rentabilidade por meio de 
economias de escala e na 
obtenção de sinergias com 

aquisições. A companhia 
possui histórico de sólida 
recuperação dos ativos ad-
quiridos.

“A receita líquida da Re-
de D’Or cresceu 106% en-
tre 2017 e o período de 12 
meses encerrado em 30 de 
setembro de 2021, quando 
a empresa atingiu R$ 19,4 
bilhões em receitas, além de 
ter ampliado o número de 
leitos operacionais em 68%, 
para 8,8 mil.

Neste período, a taxa de 
ocupação variou de 76% a 
80%, enquanto a margem 
de EBITDA oscilou de 
23% a 26%. Para os próxi-
mos três anos, a Fitch pro-
jeta margens de EBITDA 
entre 24% e 26%. A mar-
gem operacional da Rede 
D’Or está entre as maiores 
do mundo no setor hospi-
talar”, destacou o relatório.

Conforme a agência, as 
operações da Rede D’Or fo-
ram temporariamente afeta-
das pela pandemia de corona-
vírus, devido ao adiamento de 
cirurgias eletivas e ao menor 
número de visitas hospitala-
res, devido às rígidas exigên-
cias de distanciamento social.

No entanto, a recuperação 
tem sido sólida, conforme 
observado durante o tercei-
ro trimestre de 2021, quando 
o número de casos de Co-
vid-19 diminuiu no país, em 
virtude da disponibilidade 
de vacinas. De acordo com 
as projeções do cenário-base 
da Fitch, o impacto de novos 
surtos e variantes na rentabi-
lidade da Rede D’Or será ad-
ministrável.

Esperadas mudanças 
importantes na área 
tributária em 2022

O ano de 2022 pode 
trazer importan-
tes mudanças no 

ambiente tributário, seja em 
relação ao que poderá ser 
aprovado pelo Congresso 
Nacional, diferentes pro-
postas de Reforma Tribu-
tária, seja pelos efeitos de 
ações judiciais de grande 
repercussão, cita Marcus 
Vinícius Gonçalves, sócio 
de tributos da KPMG.

Segundo ele, no âmbito 
do Congresso Nacional, há 
diversas propostas de refor-
ma tributária em tramita-
ção. As principais compre-
endem o Imposto de Renda 
que prevê a tributação dos 
dividendos, redução da alí-
quota da pessoa jurídica e 
mudanças para as pessoas 
físicas, a unificação das con-
tribuições ao Pis e a Cofins 
para a criação da CBS e as 
propostas de mudança mais 
ampla nos impostos sobre 
consumo com a criação do 
Imposto sobre Bens e Ser-
viços (IBS).

“Esta última proposi-
ção surgiu com força em 
2019 com duas propostas 
de emenda à constituição 
e posteriormente perdeu 
força. Agora nesse final de 
2021 o Senado Federal sina-
liza que deve voltar com a 

tramitação de uma das pro-
postas de emenda”, explica.

Essa proposta cria o IBS 
e substitui diversos tributos 
vigentes, entre os principais 
o IPI, PIS, ICMS, Cofins e 
ISS. À parte dessa manobra, 
a reforma propõe a criação 
do Imposto Seletivo Fede-
ral, que atuará sobre servi-
ços e bens cujo consumo 
não se deseja estimular.

“De forma geral a re-
forma não deve resultar 
em redução da carga tri-
butária brasileira, mas 
sim uma simplificação do 
sistema. Entretanto, o im-
pacto será diferente para 
cada setor e é importante 
avaliar o que pode ocor-
rer com a sua empresa em 
específico, principalmente 
para aquelas que gozam de 
incentivos fiscais.

De outro lado, a simplifi-
cação do sistema tributário 
deve ser o ponto alto da 
reforma, porque a legisla-
ção tributária brasileira é 
uma das mais complexas, se 
compararmos à outras reali-
dades. Então, com a facilita-
ção, podemos atrair novos 
e maiores investimentos, 
aumentando, consequente-
mente, a oferta de empre-
gos e geração de renda”, 
avalia Gonçalves.
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NAVEGANTES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 24.786.753/0001-32 - NIRE 33.3.0033087-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 30/11/2021

1. Data, Hora e Local: aos 30/11/2021, às 9h, na sede social da Navegantes Investimentos e Participações S.A., localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, grupo 801 e 802, Centro, CEP 20030-901 (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia, nos termos 
do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Emerson Leandro Gasparetto; e 
Secretário: Marcio Alves Sanjar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta 
data, pelo Srs. Celina Maria Fiuza Rodrigues, Victor Rique Rodrigues e Marcos Paulo Bernardo Pereira aos cargos de, 
respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a 
apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo Srs. Celina Maria Fiuza Rodrigues, Carlos Alberto do 
Nascimento e Antônio de Sousa Filho aos cargos de, respectivamente, Diretora Presidente e Diretores sem designação 
específica da Companhia; (iii) a alteração do capítulo que regula a Assembleia Geral contemplando, dentre outras modificações, a 
inclusão de matérias sujeitas à deliberação da única acionista; (iv) a alteração dos capítulos que regulam a administração da 
Companhia contemplando, dentre outras modificações, a nova composição da Diretoria e a extinção do Conselho de Administração 
da Companhia; (v) a alteração do capítulo que regula o Conselho Fiscal, contemplando a inclusão de disposições específicas sobre 
o Conselho Fiscal; (vi) a alteração do capítulo que regula o Exercício Social, Distribuição de Resultados e Lucros, e Reservas, 
contemplando a inclusão de disposições específicas sobre o exercício social e a distribuição de resultados e lucros e sobre reservas; 
(vii) a inclusão de capítulo que regula as Disposições Finais e Transitórias, contemplando, dentre outras adições, a inclusão de 
disposições referentes à solução de controvérsias; (viii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia; (ix) a 
reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações constantes dos itens (iii) a (viii) 
acima. 5. Deliberações: Instalada a assembleia, a acionista representando a totalidade das ações com direito a voto da Companhia 
resolveu, sem ressalvas: 5.1. Consignar o recebimento das cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. Celina Maria Fiuza 
Rodrigues, brasileira, casada, empresária, RG nº 02747264-6 IFP/RJ, CPF/ME nº 433.765.687-15, domiciliada na Cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, grupo 801 e 802, Centro, CEP 20030-901, ao cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia; Victor Rique Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 245049671 Detran-RJ, CPF/ME 
nº 130.986.357-11, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, sala 820 (parte), Centro, CEP 
20030-901, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e Marcos Paulo Bernardo Pereira, brasileiro, 
solteiro, advogado, OAB/RJ nº 108.847 e CPF/ME nº 074.404.227-59, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida João 
Cabral de Melo Neto, nº 400 - sala 1501, Barra da Tijuca, CEP 22775057, também ao cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia. As cartas foram apreciadas e se encontram devidamente arquivadas na sede da Companhia no dia 
30/11/2021; 5.2. Consignar o recebimento das cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. Celina Maria Fiuza Rodrigues, 
brasileira, casada, empresária, RG nº 02747264-6 IFP/RJ, CPF/ME nº 433.765.687-15, domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/
RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, grupo 801 e 802, Centro, CEP 20030-901, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia; 
Carlos Alberto do Nascimento, brasileiro, casado, contador, RG nº 27077/O-7 CRC/RJ, CPF/ME nº 264.471.697-72, domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, grupo 801 e 802, Centro, CEP 20030-901, ao cargo de Diretor 
sem designação específica da Companhia; e Antônio de Sousa Filho, brasileiro, casado, RG nº 2.739.015-2 IFP/RJ, CPF/ME nº 
253.584.307-25, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, grupo 801 e 802, Centro, CEP 
20030-901, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. As cartas foram apreciadas e se encontram devidamente 
arquivadas na sede da Companhia no dia 30/11/2021; 5.3. Alterar o capítulo que regula a Assembleia Geral contemplando, dentre 
outras modificações, a inclusão de matérias sujeitas à deliberação dos acionistas, nos termos da proposta do novo Estatuto Social 
da Companhia anexa à presente ata como Anexo I; 5.4. a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia 
contemplando, dentre outras modificações, a nova composição da Diretoria e a extinção do Conselho de Administração da 
Companhia, que passará a ter a Diretoria como único órgão da administração, nos termos da proposta do novo Estatuto Social da 
Companhia anexa à presente ata como Anexo I; 5.5. Alterar o capítulo que regula o Conselho Fiscal, contemplando a inclusão de 
disposições específicas sobre o Conselho Fiscal, o qual passa a vigorar nos termos da proposta do novo Estatuto Social da 
Companhia anexa à presente ata como Anexo I; 5.6. Alterar o capítulo que regula o Exercício Social, Distribuição de Resultados e 
Lucros, e Reservas, mediante a inclusão de disposições específicas sobre o exercício social e a distribuição de resultados e lucros 
e sobre reservas, o qual passa a vigorar nos termos da proposta do novo Estatuto Social da Companhia anexa à presente ata como 
Anexo I; 5.7. Adicionar capítulo que regula as Disposições Finais e Transitórias, contemplando, dentre outras adições, a inclusão 
de disposições referentes à solução de controvérsias, nos termos da proposta do novo Estatuto Social da Companhia anexa à 
presente ata como Anexo I; 5.8. Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um 
mandato unificado de 3 anos, a contar da presente data, Srs.: (i) Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado, RG nº 
5.399.895-0, expedido pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME nº 861.084.099-91, com endereço comercial na cidade e Estado de São 
Paulo, Av. Paulista, 2028, conj. 81, 8º andar, Bela Vista, CEP 01310-200, como Diretor Presidente; (ii) Leonardo Modesti Vedolin, 
brasileiro, casado, médico, CNH n° 00604485683, expedida pelo DETRAN/RS, e CPF/ME nº 682.787.720-53, com endereço 
comercial cidade e Estado de São Paulo, Av. Paulista, 2028, conj. 81, 8º andar, Bela Vista, CEP 01310-200, como Diretor sem 
designação específica; (iii) Felipe da Silva Guimarães, brasileiro, casado, economista, RG nº 12.713.868-0, expedida pelo SESP/
PR e inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, Av. Paulista, 2028, conj. 
81, 8º andar, Bela Vista, CEP 01310-200, como Diretor sem designação específica; e (iv) Fabio Rose, brasileiro, casado, pedagogo, 
RG nº 29.356.757-8, expedida pela SSP/SP e CPF/ME nº 252.494.808-02, com endereço comercial na cidade e Estado de São 
Paulo, Av. Paulista, 2028, conj. 81, 8º andar, Bela Vista, CEP 01310-200, como Diretor sem designação específica. 5.8.1. Os 
Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexos na forma do 
Anexo II a esta Ata e lavrados em livro próprio e apresentam as respectivas declarações de desimpedimento, nas quais declaram, 
sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados 
ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; (ii) atendem 
ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupam cargo 
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da 
Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 5.9. Reformular e aprovar a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, renumerando seus artigos e modificando sua formatação, em razão das 
deliberações ora aprovadas, o qual passará a vigorar na forma do Anexo I à presente ata. 6. Encerramento e Lavratura: Nada 
mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e 
aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/11/2021. Emerson Leandro Gasparetto - Presidente, 
Marcio Alves Sanjar - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Protocolo: 00-2021/589639-4. Data do protocolo: 
06/12/2021. Certifico o Arquivamento em 14/12/2021 sob o número 00004666214. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral. 
Anexo I: Estatuto Social: Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Prazo: Artigo 1º - Navegantes Investimentos e 
Participações S/A é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º 
- A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Anfilófio de Carvalho, nº 29, Grupo 801/802, Centro, CEP 
20.030-901, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, criar ou extinguir filiais, sucursais, escritórios, agências ou depósitos 
no País ou exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a incorporação de empreendimentos imobiliários e a compra e 
venda de imóveis próprios e sociedades de participação, exceto holdings. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é 
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
24.998.001,00, divididos em 24.998.001 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - O capital social está 
representado por ações ordinárias e a cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Artigo 7º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Artigo 8º - É vedada a emissão, pela Companhia, de partes 
beneficiárias. Capítulo III - Da Administração da Companhia: Artigo 9º - A Companhia será administrada por uma diretoria 
(“Diretoria”), cujos membros serão pessoas naturais e residentes no País. Artigo 10º - Os Diretores serão eleitos por Assembleia 
Geral, preferencialmente, na mesma data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir com 
o término do mandato dos seus antecessores. Os Diretores, que serão eleitos para um mandato de até 3 anos, podendo ser 
reeleitos, tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao atendimento dos requisitos legais 
aplicáveis. Artigo 11º - A Assembleia Geral fixará o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia, 
assim como a sua distribuição. Capítulo IV - Assembleia Geral: Artigo 12º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro de quatro meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem. Compete à Assembleia Geral as atribuições previstas em Lei e neste Estatuto Social. § Único - A Assembleia Geral será 
realizada preferencialmente na sede da Companhia, podendo ser realizada em uma das filiais ou escritórios desde que conste a 
informação em convocação. Artigo 13º - A Assembleia Geral, convocada de acordo com a Lei, será presidida por um Diretor, que 
indicará um secretário. Artigo 14º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores nomeados 
na forma do §1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 15º - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas pelo voto de acionistas representando a maioria do capital votante presente à Assembleia Geral, ressalvado o disposto em 
Lei. Artigo 16º - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da 
mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. Artigo 17º 
- Além das matérias previstas em lei, competirá à Assembleia Geral resolver os casos omissos no presente Estatuto Social, 
observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações, a saber: (i) Examinar e aprovar o orçamento anual, o plano de 
investimento anual e o plano estratégico da Companhia; (i) Eleger e destituir os membros da Diretoria, fixar sua remuneração 
global, e definir suas atribuições, além das estipuladas neste Estatuto; (ii) Avaliar o desempenho funcional dos membros de 
Diretoria; (iii) Definir as funções específicas dos Diretores de Unidade; (iv) Definir o conceito de Unidade de Atendimento, 
especificando sua jurisdição; (v) Fixar sua própria organização e regimento interno; (vi) Fiscalizar a gestão da Diretoria, inclusive 
com relação ao fiel exercício do planejamento e orçamento anual aprovados para o exercício; (vii) Convocar os membros da 
Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente; (viii) Avocar, a qualquer tempo, o exame de assuntos ou 
negócios sociais, decidindo sobre a solução que deva ser adotada, ou expedindo normas ou instruções a serem observadas pela 
Diretoria; (ix) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; (x) Examinar, a qualquer tempo, os livros e 
documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, ou quaisquer outros atos; 
(xi) Aprovar qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior ao equivalente a R$ 1.000.000,00 entre 
a Companhia e (a) acionistas que exercem o poder de controle da Companhia, tal como previsto no art. 116 da Lei n° 6.404/76, (b) 
qualquer pessoa física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o 
controle dos Acionistas Controladores da Companhia que sejam pessoas jurídicas, ou (c) qualquer pessoa jurídica em que a única 
acionista, direta ou indiretamente, detenha participação societária; (xii) Manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar 
proposta para: (a) operações de mudança do tipo jurídico da Companhia, incluindo transformação, cisão, incorporação (e 
incorporação de ações) e fusão que envolvam a Companhia; (b) a criação e extinção de controladas ou subsidiárias integrais; (c) a 
aquisição ou alienação parcial ou total de ações, quotas, participações em quaisquer sociedades, ou outros valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia; (d) a participação da Companhia em outras sociedades, ou 
empreendimentos, no país ou no exterior; e (e) reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem 
origem à mudança de controle da Companhia ou de suas controladas, e consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo 
aos acionistas da Companhia; (xiii) Examinar e aprovar a celebração pela Companhia de quaisquer contratos, não previstos no 
orçamento anual e cujos valores individuais importem em desembolsos pela Companhia e que, no conjunto de operações 
relacionadas dentro do mesmo exercício, o valor anual seja igual ou superior ao equivalente a 15.000.000,00; (xiv) Autorizar a 
aquisição ou alienação, não prevista no orçamento anual, de quaisquer bens, móveis ou imóveis, tais como, mas não limitado a 
equipamentos, terrenos, prédios, cujo valor individual, ou da totalidade dos bens adquiridos em uma única compra, seja igual ou 
superior a R$ 15.000.000,00; (xv) Manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar proposta para a aquisição ou alienação 
parcial ou total de ações, quotas, participações em quaisquer sociedades, ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 
em ações de emissão da Companhia; (xvi) Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de garantias 
a terceiros por obrigações da própria Companhia, em qualquer desses casos não prevista no orçamento anual e que, no conjunto, 
o valor anual seja superior ao equivalente a R$ 15.000.000,00; sendo que tal aprovação pela Assembleia Geral será desnecessária 
nas hipóteses em que o oferecimento da garantia seja necessário para defender os interesses da Companhia em procedimentos 
administrativos ou processos judiciais nos quais a Companhia seja parte; (xvii) Autorizar a contratação de endividamento, sob a 
forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro ato que afete a estrutura de capital da 
Companhia de valor igual ou superior a R$ 15.000.000,00 anual, exceto medidas cautelares ou mandados de segurança em 
assuntos urgentes; (xviii) A Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias integrais, 
sempre que o conjunto de operações realizadas num período de 3 meses supere a quantia equivalente a R$ 15.000.000,00; 
ficando, entretanto, expressamente vedada a outorga de garantias pela Companhia a obrigações de terceiros; (xix) Autorizar a 
realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo, assim considerados quaisquer contratos 
que gerem ativos e passivos financeiros para suas partes, independente do mercado em que sejam negociados ou registrados ou 
da forma de realização, e exclusivamente para fins de proteção patrimonial; (xx) Autorizar na forma do disposto no artigo 44 da Lei 
6.404/76, a aplicação de lucros e reservas no resgate ou amortização de ações e títulos conversíveis em ações, determinando as 
condições e o modo de proceder-se a operação; (xxi) Deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia, para a 
permanência em tesouraria, para cancelamento ou posterior alienação, desde que não ultrapasse o valor do saldo de lucros e 
reservas, exceto a legal, observado ainda o disposto no artigo 30 e seus parágrafos da Lei 6.404/76; (xxii) Determinar o levantamento 
de balanços semestrais ou em períodos menores, a seu critério, e declarar o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital 
próprio, observadas as limitações legais, e ainda declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas 
de lucros constantes do último balanço patrimonial, anual ou semestral; (xxiii) Autorizar associações ou alianças estratégicas da 
Companhia com terceiros; (xxiv) Escolher e destituir os auditores independentes, registrados na CVM, para auditar anualmente as 
demonstrações contábeis da Companhia; (xxv) Elaborar o regimento interno de atuação da Diretoria. (xxvi) Deliberar sobre as 
alterações, inclusões nas regras de governança corporativa, que incluem mas não se limitam ao processo de prestação de contas 
e ao processo de divulgação de informações. § Único - Compete ainda à Assembleia Geral determinar a criação de Comitês de 
assessoramento, destinados a auxiliar os respectivos membros da Diretoria, bem como definir a respectiva composição, estabelecer 
seus regimentos, competências e atribuições específicas. Capítulo V - Diretoria: Artigo 18º - A Diretoria é composta de, no 
mínimo, 4 e no máximo, 15 membros, sendo 1 designado como Diretor Presidente e os demais sem designação específica, embora 
possam vir a adotar denominações pertinentes às suas funções, conforme vier a ser estabelecido na sua eleição, observadas as 
atribuições constantes deste Estatuto Social. §1º - Todos os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, com mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. §2º - Os diretores terão um voto cada nas deliberações da 
Diretoria. Artigo 19º - Compete aos Diretores zelar pela observância da Lei e deste Estatuto Social, em especial lhes compete a 
representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, e a prática de todos os atos de gestão necessários ao seu 
funcionamento e desenvolvimento, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, outorgar procuradores ou mandatários, emitir 
e endossar cheques, ou outros títulos de crédito, prestar aval ou outros tipos de garantia, ou analisá-los quando de interesse da 
Companhia, sempre observando os limites, autorizações e aprovações dispostas neste Estatuto, sob pena de nulidade do respectivo 
ato. §1º - O Diretor Presidente terá por atribuições superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e 
supervisionando as atividades dos membros da Diretoria. §2º - Competirá aos Diretores sem designação específica a prática dos 
atos que vierem a ser estabelecidos no documento societário que os eleger. §3º - A Companhia será representada (a) por quaisquer 
2 diretores em conjunto; ou (b) por um diretor e um procurador nomeado com poderes específicos, observado o disposto no 
parágrafo abaixo; ou ainda (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no §4º abaixo. §4º - As procurações serão 
outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar os 
poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo de 3 anos. As procurações para fins de representação judicial ou para fins 
de representação perante repartições aduaneiras, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, 
Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, dentre outros órgãos 
públicos, excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada de forma isolada, por qualquer diretor ou qualquer procurador, 
desde que devidamente constituído na forma deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial 
serão outorgadas sem limitação do prazo de validade. §5º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação 
à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou 
operações estranhas a seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo 
quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 20º - Ocorrendo vacância ou impedimento de qualquer Diretor, 
caberá à Assembleia Geral eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo de gestão e os 
respectivos vencimentos. Artigo 21º - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação com antecedência 
mínima de 2 dias por qualquer um dos Diretores, dispensada tal convocação caso presentes todos os Diretores. § Único - A reunião 
instalar-se-á com a presença de Diretores que representem à maioria dos Diretores. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Artigo 22º - O 
Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e no máximo 5 membros efetivos e igual número de suplentes, residentes no País, 
eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, e funcionará, apenas nos exercícios em que for instalado a pedido dos 
acionistas, nos termos da lei. Artigo 23º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que 
os eleger, respeitado o disposto no §3º do artigo 162 da Lei 6.404/76. Artigo 24º - Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão 
substituídos em suas ausências ou impedimentos ou afastamentos eventuais, ou ainda, na vacância do cargo, pelos respectivos 
suplentes, cabendo aos substitutos a percepção de honorários correspondentes ao período em que servirem. Artigo 25º - O 
Conselho Fiscal tem suas atribuições e os poderes que a lei lhe confere. § Único - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, 
reunir-se-á ordinariamente, de três em três meses, e extraordinariamente, sempre que houver necessidade, independente de 
convocação. Capítulo VII - Exercício Social, Distribuição de Resultados e Lucros, e Reservas: Artigo 26º - O ano social 
coincide com o ano civil, terminando em 31 (trinta e um) de dezembro. Artigo 27º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará 
as demonstrações financeiras previstas em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais deverão ser auditadas por auditores 
independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Artigo 28º - Do resultado do exercício serão deduzidas pela 
ordem e sucessivamente: (a) importância necessária à formação da provisão para o imposto de renda; e (b) parcela para pagamento 
de uma participação nos lucros aos administradores, a ser distribuída a eles, observado os limites estabelecidos no artigo 152 da 
Lei 6.404/76. §1º - O lucro líquido do exercício, formado pelo resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as 
importâncias que se trata o caput deste artigo, terá a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição da Reserva Legal, observado 
o disposto no Artigo 193, da Lei 6.404/76; e (b) 25% do valor ajustado nos termos do Artigo 202, da Lei 6.404/76, para pagamento 
de dividendos. §2º - A Assembleia Geral poderá, observados os limites de sua competência, deliberar a constituição, destinação de 
recursos ou redução das reservas de capital previstas no artigo 182 da Lei 6.404/76. §3º - A Companhia poderá levantar balanços 
semestrais ou intermediários. A Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta de lucro apurado 
naqueles balanços. A Assembleia Geral poderá, ainda, declarar dividendos intermediários a débito da conta de lucros acumulados 
ou de reservas de lucros existentes naqueles balanços ou no último balanço anual. §4º - Os dividendos não reclamados em três 
anos prescrevem em favor da Companhia. Artigo 29º - A Assembleia Geral poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio, 
ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais 
juros foram pagos ou creditados. Capítulo VIII - Liquidação da Companhia: Artigo 30º - A Companhia entrará em liquidação nos 
casos previstos em Lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. § Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de 
liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Capítulo IX - Disposições 
Finais e Transitórias: Artigo 31º - Na ocorrência de qualquer disputa relacionada a este Estatuto Social, os acionistas deverão 
envidar seus melhores esforços para resolver a referida disputa amigavelmente, dento do prazo de 30 dias. Na hipótese de tal 
disputa não ser resolvida dentro do referido prazo, os acionistas a submeterão à arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e de 
acordo com os termos e condições desta Cláusula. §1º - A disputa será submetida ao Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara 
de Comércio Brasil - Canadá (“CCBC”), de acordo com o Regulamento de Arbitragem da CCBC em vigor na data do pedido de 
instauração da arbitragem (“Regulamento”). §2º - A sede da arbitragem será na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, 
sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português e nela será aplicada a lei 
brasileira. §3º - O Tribunal Arbitral será constituído por 3 árbitros, que deverão ser e permanecer independentes e imparciais em 
relação ao objeto da arbitragem e com os acionistas, cabendo a cada um dos acionistas envolvidos na disputa indicar um árbitro, 
os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro que funcionará como Presidente do Tribunal Arbitral. Caso os 2 árbitros 
indicados pelos acionistas deixem de nomear o terceiro árbitro no prazo de 30 dias constados da data em que o último dos 2 árbitros 
foi nomeado, caberá ao CCBC indicar o terceiro árbitro. §4º - Sendo mais de uma parte requerente ou requerida, os requerentes 
conjuntamente, e as requeridas, conjuntamente, designarão seus respectivos árbitros, sob pena da CCBC fazer a nomeação. §5º 
- Os acionistas envolvidos na disputa deverão ratear, em partes iguais, os honorários e despesas havidas com os árbitros e com a 
CCBC. Cada acionista arcará com os custos e honorários dos seus respectivos advogados, não havendo imposição de sucumbência. 
§6º - Os acionistas terão o direito de requerer no juízo competente as medidas cautelares para proteção ou salvaguarda de direitos 
ou de cunho preparatório à instauração do Tribunal Arbitral, enquanto este não estiver constituído, sem que isso seja interpretado 
como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais os acionistas elegem o Foro Central da Comarca 
da Capital de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Uma vez constituído o Tribunal 
Arbitral, a ele caberá reexaminar as decisões proferidas nos referidos processos preparatórios. Artigo 32º - A Companhia, no caso 
de abertura de seu capital, fará adesão a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de 
balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa, previstos nos incisos de 
I a IV, do Artigo 8º da Instrução CVM nº 578/16, conforme alterada. Artigo 33º - A Companhia observará eventuais acordos de 
acionistas arquivados em sua sede social. Fica vedado aos integrantes da mesa diretora das Assembleias Gerais de acionistas 
acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário de tal acordo que for proferida em desacordo com o que tiver sido 
ajustado no referido acordo de acionistas. Artigo 34º - No caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, a 
Companhia irá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado 
que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa.

Regras de identificação dos fundos sustentáveis entram em vigor no dia 3

No próximo dia 3 
de janeiro, passam 
a valer as regras 

para identificação de fun-
dos sustentáveis de acordo 
com o Código de Adminis-
tração de Recursos de Ter-
ceiros. Por enquanto, as exi-
gências valem apenas para 
os novos fundos de renda 
fixa e de ações cadastrados 
na Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima).

Segundo a associação, o 
código estabelece princí-
pios e regras para as ativi-
dades relacionadas à admi-
nistração de recursos, como 
administração fiduciária e 
gestão de recursos de ter-
ceiros em veículos de inves-
timento.

Os fundos que já pos-
suem cadastro na base 
de dados da Anbima e 

se identificam como ver-
des, sociais, de impacto, 
ASG, ESG ou nomen-
claturas semelhantes 
têm até 180 dias para se 
adaptarem. A exceção fi-
ca com aqueles que atu-
almente são classificados 
como sustentabilidade/
governança na Anbima. 
Esses terão até dezem-
bro de 2022 para fazer a 
transição caso atendam 
aos novos requisitos. Ca-
so contrário, deverão ser 
reclassificados em outra 
subcategoria.

Para ser considerado sus-
tentável, será preciso ter 
o objetivo de investimen-
to sustentável definido no 
regulamento, processos e 
metodologias que atestem 
o compromisso ESG e mo-
nitoramento constante da 
carteira para que ela esteja 
sempre alinhada ao propó-

sito (sem que nenhum in-
vestimento possa compro-
metê-lo).

Além disso, o fundo de-
verá adotar medidas de 
transparência, como de-
finir e divulgar estratégia, 
metodologia e dados que 
contribuem para a gestão 
da carteira e realizar ações 
de diligência e monitora-
mento sobre a aferição dos 
objetivos. Índices utilizados 
como referência também 
precisam estar alinhados a 
compromissos sustentáveis.

A Anbima esclarece que 
o gestor também deverá 
adotar padrões mínimos 
determinados na autorre-
gulação. Por exemplo, ele 
terá que ter seu compro-
misso atestado por meio 
de um documento escrito 
e dispor de uma estrutu-
ra de governança ade-
quada, além de divulgar 

de forma clara, objetiva e 
transparente as diretrizes e 
procedimentos de susten-
tabilidade adotados pela 
instituição.

Os fundos que integram 
os critérios ESG no proces-
so de gestão, mas não têm 
como objetivo principal o 
investimento sustentável, 
também estarão aptos a 
uma diferenciação: o uso 
da frase “esse fundo inte-
gra questões ESG em sua 
gestão” nos materiais de 
divulgação, o que facilitará 
a identificação pelos inves-
tidores. Eles também deve-
rão seguir os critérios rela-
cionados à transparência, 
compromisso e diligência 
tanto para o fundo como 
para o gestor.

A partir de 1º de janei-
ro de 2022, a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
cobrará 25% da sua taxa de 

fiscalização no momento 
do pedido para habilitação 
de administradores de car-
teiras. A cobrança vale tan-
to para as instituições como 
para as pessoas físicas e seu 
pagamento será verificado 
no âmbito do nosso convê-
nio com a CVM para cre-
denciamento de administra-
dores (veja mais abaixo). Os 
outros 75% serão cobrados 
após aprovação do proces-
so.

Até então, era cobrado 
um valor a cada trimestre, 
mas apenas quando o cre-
denciamento era aprovado. 
Essa mudança foi trazi-
da pela Medida Provisória 
1.072, que altera as Leis 
7.940 e 6.385, modificando 
o cálculo de algumas taxas 
de fiscalização do mercado.

A GRU (Guia de Reco-
lhimento da União) será 
emitida diretamente com 

a CVM. Será preciso fazer 
upload dela e do compro-
vante de pagamento no 
SSM (Sistema de Supervi-
são de Mercados) na hora 
do envio do pedido e dos 
documentos necessários 
para nossa análise.

O convênio da CVM 
com a Anbima prevê o 
aproveitamento, pela autar-
quia, da autorregulação na 
indústria de fundos. Uma 
das frentes é a habilitação 
dos administradores de car-
teiras. Essa parceria torna o 
processo mais rápido: toda 
a documentação, tanto de 
pessoa jurídica quanto de 
pessoa física, é analisada 
primeiro pela Anbima antes 
de seguir para validação da 
CVM. Os pedidos de habi-
litação devem ser feitos no 
SSM, nossa plataforma para 
troca de informações com 
o mercado.
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