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Alta do  
emprego 
informal reduz 
renda média

A taxa de desocupação caiu pa-
ra 12,1% no trimestre encerrado 
em outubro. Na comparação com 
o trimestre anterior, a queda é de 
1,6 ponto percentual. Com isso, 
o número de pessoas que estão 
em busca de trabalho no país caiu 
10,4%, chegando a 12,9 milhões. 
Já o contingente de pessoas ocu-
padas aumentou 3,6%, mais 3,3 
milhões de pessoas em relação ao 
trimestre encerrado em julho. Na 
comparação com o mesmo tri-
mestre do ano anterior, houve au-
mento de 8,7 milhões de trabalha-
dores. Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada pelo IBGE.

O nível de ocupação, que é o 
percentual de pessoas ocupadas 
na população em idade de traba-
lhar, subiu para 54,6%, o maior 
desde o trimestre encerrado em 
abril do ano passado. Porém, o 
crescimento da ocupação está 
sendo influenciado pelo trabalho 
informal. Com isso, o rendimento 
real habitual caiu 4,6% e chegou a 
R$ 2.449. Na comparação com o 
mesmo trimestre do ano anterior, 
a queda foi de 11,1%. Já a massa 
de rendimento foi de R$ 225 bi-
lhões e permaneceu estável frente 
aos dois trimestres.

O estrategista-chefe do Modal-
mais, Felipe Sichel, afirma que, 
do aumento da população ocu-
pada, 479 mil entraram no mer-
cado formal, enquanto 502 mil 
no mercado informal. Com isso, 
a ocupação formal encontra-se 
agora 1,5% abaixo do nível pré 
pandemia, e a população informal 
está 0,34% acima. Página 3

Petrobras processará 
gás para estrangeiras 
competirem com ela

Pemex deixará de exportar petróleo em 2023
Estatal mexicana vai refinar produto internamente

A estatal Petróleos Me-
xicanos (Pemex) anun-
ciou como meta sus-

pender suas exportações de 
petróleo cru até 2023 e destinar 
toda a sua produção ao consumo 
interno, informou seu diretor, 
Octavio Romero. Ao apresen-
tar um programa para alcançar a 
autossuficiência energética, Ro-
mero explicou que a estratégia 
contempla uma redução das ex-
portações de petróleo mexicano 
até 2022 para 435 mil barris por 
dia.

“Até 2023 e até 2024, pratica-
mente toda a produção da Pemex 
será processada, será refinada”, 
disse o gerente, acompanhado do 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

A capacidade de refino da Pe-
mex aumentará com a entrada 
em operação da refinaria Dos 
Bocas, a mais importante obra 
de infraestrutura do governo 
López Obrador, iniciada em 
dezembro de 2018. O aumento 
também se deve à reabilitação 
das seis refinarias existentes e à 
incorporação do recém-adqui-
rido Deer Park, com sede em 
Houston, Texas.

“Praticamente 100% do petró-
leo mexicano será refinado em 
nosso país para garantir o abas-
tecimento de combustível”, ex-
plicou Romero. Ele indicou que a 

produção mexicana de petróleo se 
estabilizará em 2 milhões de barris 
por dia a partir de 2024, ante os 
atuais 1,75 milhão.

O governo López Obrador atua 
no sentido de fortalecer a estatal 
Pemex, cujas finanças se deterio-
raram nos últimos anos devido 
aos elevados e constantes repas-
ses de recursos aos cofres oficiais, 
em meio à queda na produção de 
petróleo.

Em matéria de fertilizantes, a 
partir de 2022 serão investidos 
US$ 300 milhões para continuar 
com o processo de reabilitação 
das fábricas, com o objetivo de 
aumentar a contribuição de 24% 
para 49% da demanda nacional.

López Obrador trabalha para recuperar petroleira

Estatal brasileira ‘financia’ petroleiras multinacionais

A Petrobras assinou com a 
Shell Brasil, Repsol Sino-
pec Brasil e Petrogal con-

tratos de compra e venda de gás 
para operações conhecidas como 
swap. A estatal brasileira proces-
sará o gás produzido pelas três pe-
troleiras multinacionais e, depois, 
o gás é novamente disponibiliza-
do para as empresas transporta-
rem até seus clientes, viabilizando 
o acesso direto delas ao mercado.

Os contratos são os primeiros 
nesta modalidade e permitem 
que produtores nacionais anteci-
pem o acesso ao mercado e via-
bilizem o início de fornecimen-
to já a partir de 1º de janeiro de 
2022. O ex-diretor da Petrobras 
Guilherme Estrella escreveu há 
alguns meses que a estatal estava 
sendo “financiadora” das petro-
leiras estrangeiras.

Em nota, a Petrobras informa 

que “segue adotando medidas 
que contribuem para o processo 
de abertura do mercado de gás 
natural, em linha com os com-
promissos assumidos do Termo 
de Compromisso de Cessação 
firmado com o Cade [Conselho 
Administrativo de Defesa Eco-
nômica], com a finalidade de 
alcançar um mercado aberto, 
competitivo e sustentável no 
Brasil”.

MP prevê 
digitalização 
mas mantém 
cartórios

Medida provisória publicada 
nesta terça-feira institui o Sistema 
Eletrônico dos Registros Públi-
cos (Serp), plataforma digital que 
pretende unificar os registros dos 
mais de 10 mil cartórios do país, 
incluindo informações sobre imó-
veis, títulos e documentos civis 
de pessoas naturais e jurídicas. O 
prazo para a implantação é até 31 
de janeiro de 2023, e os próprios 
cartórios deverão custear o siste-
ma.

A ideia é que o Serp permi-
ta que usuários de serviços de 
cartórios acessem diretamente 
a plataforma para solicitação de 
uma série de serviços. “Quando 
essa medida estiver em pleno vi-
gor, você, da sua casa, vai conse-
guir fazer trabalhos em que vo-
cê era obrigado a fazer um tour 
em vários cartórios”, explicou 
o secretário de Política Econô-
mica do Ministério da Econo-
mia, Adolfo Sachsida, segundo a 
Agência Brasil.

A MP cria um fundo de custeio 
e implementação, que será sub-
vencionado exclusivamente pelos 
próprios cartórios. Não está pre-
vista qualquer redução de custos 
ou transferência dos serviços hoje 
executados pelos cartórios.

Segundo o governo, o sistema 
permitirá a redução dos prazos 
máximos para diversos serviços 
dos cartórios de registros. As cer-
tidões eletrônicas de inteiro teor 
da matrícula de um imóvel, por 
exemplo, serão emitidas em até 
quatro horas.

Os prazos de registro das escri-
turas de compra e venda sem cláu-
sulas especiais, de requerimentos 
de averbação de construção e de 
cancelamento de garantias, entre 
outros serviços, poderão ser re-
duzidos de 30 dias corridos para 
cinco dias úteis.

Uma das principais expectativas 
do governo federal com a nova 
plataforma é dar um impulso no 
mercado de crédito, a partir da di-
gitalização e unificação das infor-
mações de registros públicos em 
cartórios. Isso porque as empresas 
poderão usar títulos de créditos a 
receber e diversos bens móveis 
como garantias em empréstimos, 
reduzindo o custo do das opera-
ções financeiras.

Por ser uma medida provisória, 
sua vigência é imediata, mas pre-
cisa ser aprovada pelo Congresso 
Nacional em até 120 dias. O pra-
zo, no entanto, só começa a con-
tar após o recesso do Poder Legis-
lativo, que retomará as atividades 
em fevereiro.

Xinhua/Str
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Um novo ano de infelicidades
Por Pedro Augusto 
Pinho

osé Carlos de Assis, 
economista, professor, 
autor de dezenas de li-

vros, membro do Conselho 
Editorial do Monitor Mer-
cantil, escreveu, em 1984, 
livro de denúncias e de aná-
lise do Brasil num período 
dos governos militares, Os 
Mandarins da República (Ana-
tomia dos escândalos na Admi-
nistração pública: 1968–84) 
(Editora Paz e Terra, RJ, 
1984).

Neste livro, minucioso e 
cuidadoso nos dados, nas 
análises e na identificação 
dos envolvidos, Assis colo-
ca, como um tabuleiro de 
sustentação das desditas, a 
estrutura orgânica do Esta-
do brasileiro. 

Este tema, a construção 
do Estado Nacional, tem 
sido objeto de diversos ar-
tigos que, com o brilhante 
doutorando Felipe Maruf  
Quintas, temos oferecido 
ao debate nas páginas de-
mocráticas do Monitor 
Mercantil.

Qual a principal e las-
timável constatação? Que 
temos, desde a Carta Régia 
trazida por Tome de Sou-
za para instalar o governo 
geral na colônia brasileira 
(1549), a mesma estrutu-
ra de organização colonial, 
apenas alterada pelas con-
dições da evolução da so-
ciedade e das demandas da 
economia. Mudaram os co-
lonizadores, mas a estrutura 
permaneceu.

Fazendo justiça a presi-
dentes e à nossa história, 
houve dois momentos de 
tentativa de estruturar dife-
rentemente o Brasil.

O primeiro veio no bo-
jo de uma revolução onde, 
além da política partidária 
e das forças armadas, tam-
bém o povo participou. E 
foi este apoio popular que 
deu força ao nosso maior 
estadista, Getúlio Dornel-
les Vargas, para criar orga-
nismos na estrutura então 
vigente que levassem a áre-
as, até então ignoradas pelo 
Estado, a sua indispensável 
ação. E, igualmente impor-
tante, que o povo tivesse es-
truturas para sua represen-
tação na atividade cotidiana 
do Estado, como a criação 
de sindicatos classistas. 

A segunda, também cul-
minada em golpe de estado, 
devemos a João Goulart e 
seu projeto de reformas de 
base.

Pode algum ingênuo e 
mal informado dizer que 
era a indevida intromissão 
do Estado na vida particu-
lar. Duas considerações. A 
primeira de natureza histó-
rica, a segunda de ordem 
sociológica e política. 

Os Estados Unidos da 
América (EUA), nossos 
feitores desde a II Grande 
Guerra e, atualmente, como 
representantes no Brasil do 
Sistema Financeiro Interna-
cional (SFI), constituíram sua 
forte e agressiva nação com 
a mão condutora e generosa 
do Estado. Não é uma opi-
nião. É a história dos EUA 
quem nos informa.

Acaso se desconhecem 
os “barões ladrões” (robber 
barons), as pessoas que eram 
os mais ricos e poderosos 
estadunidenses ao final do 
século 19/início do 20?

O que significava o epí-
teto? Que eram crimino-
sos – ladrões – enriqueci-
dos por origem ilegítima 
– barões – pois a república 
não reconhecia tal hono-
rabilidade. Realmente, foi 
se apropriando do Estado, 
exercendo influência nas 
decisões, controlando re-
cursos de toda natureza, 
eliminando concorrentes, 
exercendo verdadeiros mo-
nopólios, inclusive iludindo 
impunemente a boa fé e 
ingenuidade da população, 
que pessoas como John D. 
Rockefeller, J.P. Morgan, 
Cornelius Vanderbilt, An-
drew Carnegie, John Jacob 
Astor, Henry Ford, An-
drew William Mellon, entre 
outros, acumularam suas 
imensas fortunas familiares.

E estas pessoas não en-
contraram dificuldades em 
governantes como: Van Bu-
ren, o escravagista 8º presi-
dente, que se apropriou de 
terras indígenas; William 
Henry Harrison, retirando 
territórios das tribos nativas 
que lhe valeu, pelo historia-
dor da Universidade de Ken-
tucky, William W. Freehling, a 
designação de “a figura mais 
dominante na evolução dos 
territórios do noroeste para 
o Alto Meio-Oeste” estadu-
nidense; Zachary Taylor, mi-
litar como Harrison, mas que 
se dirigiu para as terras ao sul, 
ao longo do rio Mississippi e 
o Texas; Franklin Pierce, cuja 
gestão beneficiou políticos 
do seu Partido Democrata 
com apoios materiais e pa-
trocínios, entre outros presi-
dentes anteriores à Guerra da 
Secessão.

Após Lincoln e Ulysses 
Grant, este último com 
ações controvertidas, o be-
nefício saiu da ampliação e 
ganhos territoriais para os 
novos negócios.

Vejamos Rutherford 
Hayes, advogado que per-
deu a eleição no voto mas 
conquistou os delegados, 
o “presidente do tapetão”. 
Reprimiu movimentos ope-
rários, interferiu na circula-
ção da moeda e reorganizou 
o Estado, obviamente des-
gastado com a guerra civil.

Grover Cleveland, um 
Democrata com coração 

Republicano, pois seu pro-
jeto era do conservadoris-
mo fiscal, do padrão-ouro, 
vetou projetos de lei para 
pensões aos veteranos da 
Guerra de Secessão e no-
meou Daniel Manning, para 
secretário do Tesouro, em 
plena disputa entre o ouro 
e a prata como resgatáveis 
pelas cédulas de dólar.

O que nos parece mais 
característico em Grover 
Cleveland é a contradição 
entre o discurso e a ação. 
Como Bolsonaro, que está 
vendendo os ativos brasilei-
ros como em xepa de feira 
enquanto grita “Brasil aci-
ma de tudo”!

São alguns dos dados 
históricos que demonstram 
que a “pujança privada” 
estadunidense não veio da 
competitividade, mas do 
firme e seguro apoio estatal. 
Este apoio ora se materiali-
zava em legislações permis-
sivas, ora em privilégios di-
rigidos a pessoas ou grupos, 
ora com financiamentos ge-
nerosos, e, inclusive, com 
ações executivas do Estado 
conquistando terras, cons-
truindo infraestruturas de 
energia, de comunicação e 
de transporte.

A Constituição dos EUA, 
com suas dez emendas e as 
cláusulas e direitos a ela in-
corporados, longe de abri-
rem o Estado à participação 
popular, o engessa na fór-
mula dos “pais fundadores” 
para manter um princípio 
de poder.

David Fellman (1907–
2003), constitucionalista 
estadunidense, em “A Na-
cionalização das Liberda-
des Civis Americanas” (in 
M. Judd Harmon, editor, 
Ensaios sobre a Constituição 
dos Estados Unidos, Foren-
se, RJ, 1978), esclarece que 
“o fato mais elementar da 
Constituição americana é o 
de que ela garante um sis-
tema federal de governo”. 
E esclarece que há a rigidez 
no “princípio nacional”, 
que se exerce inclusive por 
órgãos descentralizados, 
“estaduais”, que impede al-
teração, salvo se houver os 
dificílimos “dois terços de 
membros do Congresso e 
três quartos dos Estados fe-
derados”.

É este sistema nacional 
que mantém uma estrutura 
de poder independente das 
manifestações eleitorais. O 
caso do Banco Central pri-
vado, que já levou à morte 
dois presidentes eleitos, é 
bem um exemplo.

Portanto caros leitores, 
deixemos de repetir, ingê-
nua e ignorantemente, que 
é o mercado quem decide. 
Não!, é um sistema que es-
tá acima do jogo político-
-eleitoral e que mantém o 
Estado voltado para o inte-
resse de particulares, de um 

poder que a ele se sobre-
põe, como hoje ocorre no 
Brasil e nos EUA: o Sistema 
Financeiro Internacional, 
apátrida e refugiado nos 85 
paraísos fiscais espalhados 
pelo Planeta.

Voltemos a Os Mandarins 
da República, e leiamos J. C. 
de Assis: “Comparada com 
o Conselho de Desenvol-
vimento Industrial (CDI), 
cuja estrutura técnica her-
dara dos antigos grupos 
executivos de planejamento 
setorial e por isso dotado 
de capacidade consolidada 
na análise de projetos in-
dustriais, a Befiex era uma 
agência inexperiente, pouco 
preparada para a avaliação 
de complexos industriais 
sofisticados. Condicionada 
à ótica do saldo comercial, 
não tinha elementos para 
perceber o efeito interno 
do polo proposto pela Dow 
Chemical”.

Em outras palavras, se 
estabelecia o monopólio 
estrangeiro em importante 
setor da petroquímica no 
Brasil. E isto ocorria apesar 
da orientação do presidente 
da República, Ernesto Gei-
sel, conhecedor da área do 
petróleo e da petroquímica, 
e de diversos auxiliares, em 
funções executivas, que co-
mungavam do mesmo espí-
rito nacionalista.

E usando a estrutura co-
lonial do Estado, a empresa 
estrangeira corrompeu al-
guns maus brasileiros que 
trocaram sua Pátria por 
trinta dinheiros, como o 
General Golbery do Couto 
e Silva, personagem do livro 
do professor Assis.

Cabe então a pergunta: 
qual a força desta estrutura 
que dura 500 anos e resiste 
a mudanças, até com apli-
cação de golpes de Estado 
como em 1945, 1954, 1964 
e 2016?

O genial analista do Bra-
sil, Manuel Bonfim (1868–
1932) responde com uma 
palavra: o parasitismo. Aqui 
no Brasil e em boa parte 
da América espanhola, a 
estrutura da sociedade co-
lonial ensejou e fortaleceu 
uma classe parasitária que 
também se fez representan-
te local das colonizadoras, 
mesmo quando aqui troca-
mos Portugal pela Inglater-
ra, depois pelos EUA e ago-
ra pelas finanças apátridas.

Assim se expressa Ma-
nuel Bonfim em relação a 
estas colonizações ibéricas: 
“Se estabelece um regime 
político-administrativo não 
só antagônico como ativa-
mente infenso aos interes-
ses das colônias; regime que 
só tinha um programa – 
empobrecê-las – e um pen-
samento exclusivo – obstar 
que elas progredissem e pu-
dessem organizar-se como 
nações emancipadas”. “Era 

o sistema da metrópole, 
desnaturado o preciso para 
ser adaptado ao programa 
parasitário” (M. Bonfim, 
A América Latina Males de 
Origem, Topbooks, RJ, 2005, 
Edição do Centenário).

Esta organização adequa-
da ao regime parasitário irá 
constituir a sociedade cuja 
descrição do mestre Mano-
el Bonfim caberia perfeita-
mente no Brasil bolsonaris-
ta de hoje.

“O primeiro efeito desses 
processos de exploração, de-
senvolvidos pela metrópole, 
foi preparar uma população 
heterogênea, instável, cindi-
da em grupos, possuídos de 
ódios entre si, formada qua-
se que de castas distintas”, 
em nada diferente da socie-
dade neopentecostal finan-
ceira neoliberal.

E prossegue Bonfim, 
após descrever a sociedade 
rural, nesta mesma obra já 
citada: “Nas cidades, a insta-
bilidade ainda é mais acentu-
ada. Ali se encontravam: as 
autoridades – o fisco, a tro-
pa, tudo estrangeiro e hostil 
à colônia, todos ansiosos de 
enriquecer e ver chegar o dia 
de voltar; os comerciantes, 
intermediários, representan-
tes de privilégios, monopó-
lios, tão ligados a eles, à me-
trópole, como os próprios 
funcionários, tão hostis à 
população nativa como os 
outros, tão instáveis e pas-
sageiros como os enviados 
diretos da coroa”.

Porém todo este descon-
certo altamente prejudicial 
à colônia, à formação da 
nação, será sepultado da 
compreensão, e mesmo do 
conhecimento, da popula-
ção por outras questões, tais 
como a corrupção, a violên-
cia e mesmo as diversões 
e festas. Este será também 
um papel das mídias.

A sociedade que surge 
deste sistema organizacio-
nal escravizante, que ignora 
a humanidade em favor da 
ganância, que privilegia o 
ter, aplica as fraudes nar-
radas por Assis no “caso” 
Dow Química, indepen-
dente mesmo das decisões 
hierárquicas.

Delcio Monteiro de Li-
ma, de cuja obra o acadê-
mico e ministro Antônio 
Houaiss afirmou (10 de 
agosto de 1992) descrever 
empresários “herdeiros dos 
monopólios coloniais” que 
“conseguem fazer deste 
país o padrão mais socio-
patológico do mundo em 
concentração da riqueza” 
narrou o seguinte caso: “A 
mentalidade patronal brasi-
leira, pelo menos da maio-
ria, parece indiferente às 
críticas de falta de consci-
ência humana e social. Não 
evolui, não atualiza o pen-
samento com a dinâmica da 
época, como recentemen-

te, em 1991, demonstrou 
o Sindicato dos Lojistas de 
Porto Alegre, ao orientar 
os comerciantes da cidade a 
não obedecerem a lei muni-
cipal aprovada pela Câmara 
dos Vereadores, que deter-
minava a obrigatoriedade 
de as empresas oferecerem 
café da manhã aos seus fun-
cionários”.

Comenta Delcio Lima: 
“Uma atitude mesquinha, 
por tão pouca coisa. Ape-
nas café e pão com man-
teiga para operários que 
trabalhariam o dia inteiro 
produzindo lucros para os 
patrões” (Delcio M. de Li-
ma, Os sobrinhos de Judas, Li-
vraria Francisco Alves Edi-
tora, RJ, 1992).

E chegamos à sociedade 
do Uber, onde se trabalha 
sem direito, sem proteção 
social, sem garantia algu-
ma que possa acreditar no 
dia de amanhã. A sociedade 
movida pela falsa competi-
ção, pelo arbítrio, pelo ego-
ísmo parasitário.

Encerro este artigo com 
um evento ocorrido neste 
dezembro. Fora alienada, 
em 30/11/2021, a primeira 
refinaria do Brasil, a Refi-
naria Landulfo Alves Mata-
ripe, com o argumento de 
aumentar a competitividade 
do setor (“monopolizado 
pela Petrobrás”, embora 
aberto a qualquer empresa, 
desde 1997, que desejasse 
investir neste segmento no 
Brasil) e, supostamente, pa-
ra reduzir preços e melhorar 
os produtos, para Acelen.

A adquirente Acelen fora 
criada pelo fundo financeiro 
Mubadala, do herdeiro do 
emirado árabe de Abu Dha-
bi, e afirmou que não iria 
beneficiar seus consumido-
res com a redução do preço 
da gasolina, em 3%, a partir 
de quarta-feira, dia 15/12, 
decidido pela Petrobrás para 
todas suas refinarias.

Tão ridícula e estapafúr-
dia aquela decisão, contra-
riando a razão da própria 
venda para a Acelen, que 
esta foi obrigada a anunciar, 
um dia depois, 17/12, que 
iria reduzir o preço do litro 
de gasolina a partir do sába-
do, dia 18 de dezembro.

Não se trata apenas dos 
maus governantes, e os te-
mos péssimos, nem da cor-
rupção, que sempre acom-
panha as finanças onde 
quer que ela vá, da Santa 
Sé à aldeia indígena do Al-
to Rio Purus, mas de uma 
estrutura de Estado organi-
zada para a rapina e para a 
segregação social, para be-
nefício do estrangeiro em 
detrimento do nacional.

De quem depende um 
Ano Novo cheio de felici-
dade?

Pedro Augusto Pinho 
é administrador aposentado.

J
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Milagre da criação  
de empregos

Em texto enviado a deputados do Rio de Janeiro, o 
ministro de Minas e Energia, almirante Bento Al-

buquerque, estava tão entusiasmado com as promessas 
para os setores naval e de petróleo e gás que garantiu que 
serão construídos mais de 20 plataformas do tipo FPSO, 
sendo que 12 já estão em construção e 10 em vias de 
(opa, 12+10 não daria 22?). “Isso representa a retomada 
da geração empregos na indústria de petróleo e gás. Mais 
do que isso, é a retomada da indústria naval brasileira e a 
geração de mais de 600 mil empregos no Brasil só nesses 
últimos três anos nesses dois setores”, reafirmou o minis-
tro.

Fidelidade aos números não é o forte do Governo 
Bolsonaro. Tanto pelo desmonte do setor público (caso 
do eSocial, substituto do Caged, que estimou haverem 
sido criados 142.690 vagas com carteira assinada em 2020, 
números que depois foi revisto para demissão de 191.500 
trabalhadores), quanto pelos fake numbers, estatísticas que 
só existem na cabeça dos integrantes do governo.

Vamos aos números, utilizando os dados oficiais dis-
poníveis. Somando 2019 com 2020 e 2021 (até outubro), 
foram criados 3.445.477 postos de trabalho com carteira 
assinada. Para chegar aos 600 mil propagandeados, signi-
ficaria que pouco mais de 1 em cada 6 empregos foram 
criados nos setores naval e de petróleo. Impensável. Na 
sua melhor fase, na década de 2010, a indústria naval 
alcançou um estoque de 80 mil empregados. A Petrobras, 
principal empresa petrolífera, vem enxugando o quadro 
de funcionários. Nem se levar em consideração os empre-
gos indiretos, e mesmo os sem carteira, a conta não passa 
nem perto.

Para ter uma noção melhor de como os números do 
ministro são descolados da ralidade, se somarmos todos 
os empregos com carteira gerados na área extrativa e 
na indústria de transformação nos 3 anos de governo, e 
assumindo que estejam corretos, temos 655.641. Ou seja, 
os “mais de 600 mil empregos” que Bento Albuquerque 
enxergou só nos setores naval e de petróleo e gás foram 
gerados em toda a indústria manufatureira. E olhe lá.

Dr. Strangelove

Muito se fala de Meryl “Trump–Bolsonaro” Streep 
no filme Não Olhe para Cima, mas merece atenção Peter 
Isherwell (representado pelo britânico Mark Rylance), 
uma mistura dos trilionários das empresas de tecnologia, 
sempre prontos a ações altruístas – só que em benefício 
próprio.

Rápidas

Uma viagem pelas primeiras décadas da história do 
Maracanã é a proposta da exposição virtual Histórias do 
Maracanã antigo, criada pelo Arquivo Nacional, que leva os 
visitantes a viajar pelas primeiras décadas de existência do 
Estádio Jornalista Mário Filho. São imagens das décadas 
de 1950, 1960 e 1970, que podem ser visitadas em ex-
posicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/10-exposi-
coes/371-hist%C3%B3ria-do-maracan%C3%A3-antigo.
html *** A Inloop, holding do mercado imobiliário com 
foco na cidade de São Paulo, tem um novo diretor finan-
ceiro: Sérgio Benini.
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro 
de 2021, às 17h00. Devido à importância e urgência do assunto constante 
da Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma virtual, conforme previsto 
no parágrafo único do Artigo 17 do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços 
e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho 
de Administração da Companhia com a presença dos Srs. Pietro Labriola, 
Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, 
ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário.  
MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o 
capital próprio (“JSCP”) da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do 
material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos 
esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante da 
Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e 
com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações 
e deliberações da seguinte forma: Aprovaram com fundamento no Artigo 
27 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de R$332.375.000,00 
(trezentos e trinta e dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), a 
título de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”), aos acionistas da Companhia. 
O pagamento ocorrerá até o dia 25 de janeiro de 2022, sem a aplicação de 
qualquer índice de atualização monetária e serão retidos 15% (quinze por 
cento) de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, sujeito 
ainda à variação decorrente de eventuais mudanças no valor de JSCP por 
ação, a ser distribuído pela sociedade controlada pela Companhia, TIM S.A. 
ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma 
de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e 
assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 
(RJ), 15 de dezembro de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja  
nº 4671171, em 20/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Informalidade e os sem carteira 
assinada continuam crescendo no país

A taxa de informa-
lidade chegou a 
40,7% da popu-

lação ocupada, ou 38,2 
milhões de trabalhadores 
informais. No trimestre 
anterior, a taxa havia sido 
40,2% e, no mesmo trimes-
tre de 2020, 38,4%. As in-
formações são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada nes-
ta terça-feira pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). De 
acordo com o estudo, o nú-
mero de empregados sem 
carteira assinada no setor 
privado (12 milhões de pes-
soas) subiu 9,5% (1 milhão 
de pessoas) ante o trimestre 
anterior e 19,8% (2 milhões 
de pessoas) em relação a 
igual trimestre de 2020.

Além disso, a pesqui-
sa mostra também que o 
número de trabalhadores 
por conta própria (25,6 

milhões de pessoas) cres-
ceu 2,6% (638 mil pesso-
as) na comparação mensal 
e 15,8% (3,5 milhões de 
pessoas) na comparação 
anual. E o número de tra-
balhadores domésticos 
(5,5 milhões de pessoas) 
aumentou 7,8% (mais 400 
mil pessoas) no trimestre 
e 22,3% (mais 1 milhão de 
pessoas) no ano.

A pesquisa revela ainda 
que o desemprego atingiu 
12,1% no trimestre mó-
vel de agosto a outubro de 
2021, o que representa que-
da de 1,6 ponto percentual 
(p.p.) na comparação com 
o trimestre de maio a ju-
lho de 2021, quando ficou 
em 13,7%. Em relação ao 
mesmo trimestre móvel de 
2020 (14,6%), o recuo é de 
2,5 pontos percentuais.

A taxa composta de su-
butilização (25,7%) caiu 
2,1 p.p. em relação ao tri-
mestre de maio a julho de 

2021 (27,9%) e 3,8 p.p. 
ante ao mesmo trimestre 
de 2020 (29,6%). E a po-
pulação subutilizada (29,9 
milhões de pessoas) di-
minuiu 6,5% (menos 2,1 
milhões de pessoas) frente 
ao trimestre anterior (32,0 
milhões de pessoas) e 
9,6% (menos 3,2 milhões 
de pessoas) no confron-
to com igual trimestre de 
2020 (33,1 milhões de pes-
soas subutilizadas).

Segundo a pesquisa, a 
população subocupada por 
insuficiência de horas tra-
balhadas (7,7 milhões de 
pessoas) ficou estável an-
te o trimestre anterior (7,8 
milhões de pessoas) e subiu 
17,7% em relação ao mes-
mo trimestre do ano an-
terior (6,5 milhões de pes-
soas). Porém, a população 
fora da força de trabalho 
(65,2 milhões de pessoas) 
recuou 2,1% (menos 1,4 
milhão de pessoas) ante o 

trimestre anterior e caiu 
7,7% no ano (menos 5,4 
milhões de pessoas).

O estudo mostra também 
que a população desalenta-
da (5,1 milhões de pessoas) 
caiu 3,8% (menos 199 mil 
pessoas) frente ao trimestre 
anterior e de 11,9% (menos 
683 mil pessoas) frente a 
igual período de 2020. E o 
percentual de desalentados 
na força de trabalho (4,5%) 
caiu em relação ao trimestre 
anterior (4,8%) e também 
recuou frente a igual trimes-
tre de 2020 (5,5%).

De acordo com a pesqui-
sa, a população desocupada 
(12,9 milhões de pessoas) 
diminuiu 10,4% (menos 1,5 
milhão de pessoas) frente 
ao trimestre terminado em 
julho (14,4 milhões de pes-
soas) e caiu 11,3% (menos 
1,7 milhão de pessoas) ante 
ao mesmo trimestre móvel 
de 2020 (14,6 milhões de 
desocupados).

Enchentes e granizo na Alemanha atingem seguradoras

As seguradoras da 
Alemanha nunca 
pagaram perdas tão 

altas quanto em 2021 desde 
os anos 1970, causadas pe-
la devastadora enchente de 
julho e pela tempestade de 
granizo no início do verão, 
informou a Associação Ale-
mã de Seguros (GDV) na 
segunda-feira.

Com perdas seguradas 
em residências, utensílios 
domésticos, empresas e veí-
culos motorizados de cerca 

de 12,5 bilhões de euros (US 
$ 14,1 bilhões), 2021 foi “o 
ano mais caro de desastres 
naturais desde que as esta-
tísticas começaram no iní-
cio dos anos 1970”, disse 
Joerg Asmussen, CEO da 
GDV.

As perdas foram ainda 
maiores do que em 2002, 
com inundações e tempes-
tades devastadoras, e em 
1990, com uma série de 
furacões, causando perdas 
de cerca de € 11,5 bilhões, 

respectivamente, observou 
o GDV. O valor médio anu-
al de longo prazo é de 3,8 
bilhões de euros.

Em meados de dezem-
bro, o grupo de seguros 
Swiss Re estimou as perdas 
globais com catástrofes na-
turais este ano em US $ 105 
bilhões, o quarto maior va-
lor desde 1970.

Os danos causados pe-
las enchentes de julho re-
novaram o debate sobre o 
seguro obrigatório contra 

riscos naturais na Alema-
nha, já que naquela época 
nem a metade dos proprie-
tários de casas do país ti-
nham seguro contra danos 
naturais.

O GDV sugeriu que “só 
deveria haver apólices de 
seguro para edifícios resi-
denciais que também co-
brissem os chamados riscos 
naturais, como inundações 
e chuvas torrenciais”, disse 
Asmussen.

Xinhua

Reclamações sobre Teles caem 28,4% em novembro

O número de recla-
mações de usuá-
rios dos serviços 

de telecomunicações caiu 
28,4% em novembro de 
2021 na comparação com 
o mesmo mês do ano pas-
sado, segundo dados da 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). Em 
novembro de 2020 foram 
registradas 226.473 recla-
mações, já em novembro 
deste ano elas caíram para 

162.195, uma redução de 
64.278 queixas. 

O mês teve o menor nú-
mero de queixas de 2021. 
A redução vem seguindo 
a tendência registrada nos 
últimos anos. O número 
de queixas de novembro de 
2021 está 37,9% abaixo da 
média registrada no mes-
mo mês dos últimos cinco 
anos. “As reclamações de 
usuários de telecom regis-
traram quedas em todos os 

meses de 2021. Desde abril, 
registramos reduções acima 
de 20%. Resultado dos altos 
investimentos feitos pelas 
prestadoras. De janeiro a 
setembro, o setor já investiu 
R$ 25,5 bilhões, um aumen-
to de 4,8% em relação ao 
mesmo período de 2021”, 
disse o presidente executivo 
da Conexis Brasil Digital, 
Marcos Ferrari.

Todos os principais ser-
viços de telecomunicações 

apresentaram redução nas 
reclamações nos últimos 12 
meses. A maior ocorreu na 
TV por assinatura, cujo ín-
dice caiu 46,7%, de 18.662 
para 9.952. No serviço de 
internet banda larga fixa as 
reclamações caíram 30,8%, 
de 55.923 para 38.707, e na 
telefonia móvel as reclama-
ções caíram 19% em novem-
bro em relação a novembro 
do ano passado, passando 
de 106.989 para 86.623.
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ODS

Há 10 anos, o Brasil (ainda) não era visto como pária 
do meio ambiente (deu na Coluna Empresa-Cidadã 

de 28 de dezembro de 2012)
– No final de 2011, foi apresentado o Documento de 

Contribuição Brasileira à Conferência RIO+20. O docu-
mento, elaborado pelos ministérios do Meio Ambiente e das 
Relações Exteriores, foi submetido a consulta pública e re-
cebeu contribuições de outros ministérios. Apresentava oito 
propostas básicas, uma das quais consiste no estabelecimen-
to dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

– Os ODS, segundo o documento, seriam orientadores 
em um conjunto de temas, como foi feito com os Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Compre-
enderiam áreas em que haja convergência de opiniões e 
que possam orientar os países rumo ao desenvolvimento 
sustentável. Os ODS seriam instituídos sobre a base de 
um programa de economia verde e inclusiva, contornando 
negociações complexas que busquem a fixação de metas 
restritivas.

– Os ODS poderiam sinalizar macro objetivos almeja-
dos e permitir à sociedade acompanhar, cobrar e também 
contribuir para atingi-los em âmbito nacional. Assim, en-
quanto um programa de economia verde e inclusiva esta-
beleceria uma base de iniciativas concretas, com foco em 
instrumentos nacionais e de cooperação internacional, o 
compromisso político com os ODS indicaria os objetivos 
prioritários de desenvolvimento sustentável.

– Tais objetivos guiariam as políticas e ações de países, 
organismos internacionais, bancos multilaterais de desen-
volvimento e outros agentes públicos ou privados, indu-
zindo à adoção de comportamentos mais sustentáveis, no 
horizonte, por exemplo, de 2030.

– Os temas estratégicos deste compromisso poderiam 
ser definidos preliminarmente, iniciando um processo am-
plo e participativo, do qual resultariam os objetivos, pro-
priamente ditos. De forma mais ambiciosa, a definição de 
alguns objetivos com alto nível de agregação (por exemplo, 
10 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) poderia ser 
alcançada na própria RIO+20, após negociação dos temas 
durante o processo preparatório.

– O estabelecimento dos ODS deve observar critérios, 
como o de não substituir os ODM, mas complementá-los e 
atualizá-los. A exemplo dos ODM, os ODS deverão conter 
objetivos concretos, quantificáveis e verificáveis, com pra-
zos para serem alcançados, levando em conta realidades e 
prioridades nacionais. Poderiam, posteriormente, traduzir-
-se em indicadores para monitorar o seu cumprimento.

– Os ODS deverão ser de caráter global, voltados igual-
mente a países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os 
ODS deverão ser baseados, tanto quanto possível, em do-
cumentos já existentes e pactuados, como por exemplo, a 
Agenda 21. Outros documentos, originados em diversos 
fóruns multilaterais, oferecem ampla base para alimentar 
a discussão. Com isso, evita-se reabrir debates sobre ques-
tões já acordadas. Para cada ODS, deverá haver sinalização 
dos meios concretos para atingi-lo.

– Alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
exemplificados no Documento de Contribuição Brasileira 
à Conferência RIO+20 poderão estar associados à Erra-
dicação da pobreza extrema; Segurança alimentar e nutri-
cional; Acesso a empregos adequados (socialmente justos 
e ambientalmente corretos); Acesso a fontes adequadas de 
energia; Equidade – intrageracional, intergeracional, entre 
países e dentro de cada país; Gênero e empoderamento das 
mulheres; Microempreendedorismo e microcrédito; Ino-
vação para a sustentabilidade; Acesso a fontes adequadas 
de recursos hídricos; e Adequação da pegada ecológica à 
capacidade de regeneração do planeta.

– Uma das maiores contribuições da RIO92 foi a Decla-
ração do Rio, que entre os seus 27 princípios, incluiu o das 
“responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, reconhe-
cendo que, historicamente, os impactos socioambientais 
são produzidos de forma heterogênea pelos países, confor-
me suas características.

– Apesar dos seus aspectos meritórios, a proposta de 
estabelecimento dos ODS permite algumas considerações, 
como a de não distinguir que os países mais ricos têm um 
retrospecto mais danoso de uso dos recursos naturais e, em 
consequência, devem assumir maiores encargos na transfe-
rência de recursos financeiros e tecnológicos, no caminho 
do desenvolvimento sustentável.

– Feliz 2012 e juízo em 2022.

Preços de material escolar devem  
ficar 30% mais caros em 2022
Sebos são alternativas para economizar

Associação Brasi-
leira de Fabrican-
tes e Importado-

res de Artigos Escolares 
(ABFIAE) afirmou, nesta 
terça-feira, que os materiais 
escolares devem ficar até 
30% mais caros. “Para 2022, 
temos reajustes elevados 
em todas as categorias de 
materiais escolares, varian-
do de 15% a 30%, em mé-
dia”, afirmou o presidente 
executivo da ABFIAE, Sid-
nei Bergamaschi.

Segundo ele, as indústrias 
e os importadores sofreram 
esse ano um grande aumen-
to de custos. “São aumen-
tos elevados e frequentes 
nas diversas matérias-pri-
mas como, por exemplo, 
papel, papelão, plástico, 
químicos, embalagem, etc. 
Para os produtos importa-
dos, os principais impactos 
são a variação do dólar no 
Brasil, os aumentos de cus-
tos na Ásia e a elevação dos 
preços de fretes internacio-
nais, decorrente da falta de 
containers. Além disso, as 
medidas antidumping pa-
ra importações de lápis da 
China, adotadas pelo gover-
no brasileiro este ano, au-
mentaram os custos na ca-
tegoria de lápis”, observou.

De acordo com Berga-
maschi, nenhum produto 
escapará da alta de preços.  
“Provavelmente todas as 

categorias de produtos so-
frerão aumentos de pre-
ços”. E mesmo os produtos 
nacionais não terão tanta 
procura, por falta de op-
ções. “Pode ocorrer algu-
ma migração de volume de 
produtos importados para 
nacionais, mas em peque-
na escala. Para a maioria 
dos produtos atualmente 
importados, as opções de 
fornecimento nacional são 
pequenas”.

Este ano foi marcado por 
aulas híbridas em diversos 
estados, e com isso muitos 
estudantes reaproveitaram 
materiais escolares de 2020. 
Com o avanço da vacinação 
e a volta às aulas totalmente 
presencial, pelo menos na 
Educação Básica, a expec-
tativa da entidade para 2022 
é cautela.

“Acreditamos que a reto-
mada das aulas presenciais 
na maioria dos locais no 
final de 2021 movimentou 
o setor, mas sem atingir os 
patamares pré-pandemia. 
Nosso mercado foi um 
dos mais atingido durante 
a pandemia, com escolas 
e comércio fechados, com 
uma queda no varejo de 
papelaria superior a 37%. 
Apesar de existir uma boa 
expectativa com o retor-
no das aulas presenciais 
em 2022, os comerciantes 
do setor de papelaria estão 

cautelosos, pois sofreram 
muito em 2021, quando não 
teve volta às aulas, muitas 
empresas estão em dificul-
dades financeiras e outras 
encerraram as suas ativida-
des. Além disso, a degrada-
ção dos índices econômicos 
- dólar elevado, inflação em 
alta, desemprego e baixo 
crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), põe 
em risco os resultados para 
nosso segmento”, avalia o 
executivo.

Alternativas

E se os preços estarão nas 
alturas, o jeito é buscar al-
ternativas para economizar, 
explica o economista Sérgio 
Tavares. “Em primeiro lu-
gar, é importante pesquisar 
bastante os preços, seja em 
lojas de rua, nos shopping 
centers e lojas online. Os 
preços costumam oscilar 
muito e dado o volume de 
itens a serem comprados, a 
economia pode ser boa pa-
ra quem tem organização e 
disciplina neste sentido”.

Para quem se organizou, 
pagar à vista, em dinhei-
ro, pode render um bom 
desconto. “Uma segunda 
abordagem é a tentativa de 
desconto para pagamento 
à vista ou em dinheiro, por 
exemplo, caso a compra te-
nha valor relevante. O valor 

à vista nunca pode ser o 
mesmo do valor total parce-
lado. O cliente deve pergun-
tar antes se o preço à vista e 
o mesmo do preço parcela-
do, o estabelecimento tem o 
dever de dar desconto para 
pagamento à vista”, orienta 
o diretor da STavares Con-
sultoria Financeira.

Outra forma de eco-
nomizar é conversar com 
outros pais, seja através de 
grupos e fazer compras 
conjuntas em livrarias, edi-
toras e no atacado. Isso au-
menta a probabilidade de 
conseguir preços menores.

“Uma última alternativa 
é comprar diretamente da 
escola, desde que a comodi-
dade não represente maior 
preço em relação às lojas. 
Mas, o que é primordial é 
pesquisar bastante item a 
item em maior número de 
estabelecimentos possível, 
listando os descontos e fa-
cilitadores na forma de pa-
gamento para a tomada de 
decisão. Dependendo do 
resultado da pesquisa, pode 
haver casos em que é mais 
lucrativo dividir a compra 
dos itens em vários estabe-
lecimentos”.

Outra boa alternativa pa-
ra economizar na compra 
de livros é o sebo. Hoje há 
vários sebos virtuais, que 
oferecem livros a preços 
muito mais em conta. 

Pretensão de gastos com  
comemoração do Réveillon é de R$ 312

Após a semana do 
Natal, os setores 
de comércio e ser-

viços esperam pelos consu-
midores para os gastos de 
Ano Novo, e uma pesquisa 
da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CN-
DL) e do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil), 
em parceria com a Offer 
Wise Pesquisas, revela que 
os gastos podem ser altos. 
Segundo o levantamento, 
em média, os consumidores 
brasileiros devem gastar R$ 
312,04 com as comemora-
ções da virada do ano.

A pesquisa ainda mostra 
que 51% dos entrevistados 
que vão comemorar a data 

pretendem comprar roupas, 
calçados e acessórios para 
usar na passagem de ano. 
Os gastos com vestuário 
devem ser em média de R$ 
239,54.

Para os supersticiosos, 
a cor da roupa também é 
um detalhe que será leva-
do em consideração nas 
comemorações da virada. 
De acordo com o levan-
tamento, 42% pretendem 
usar branco, 6% amarelo 
e 6% azul. 23% dos entre-
vistados afirmam que não 
ligam para isso.

As simpatias de Ano 
Novo também não ficarão 
de fora para 36% dos en-
trevistados, principalmente 

para ganhar mais dinheiro 
(18%), conseguir um em-
prego (8%), para conse-
guir pagar as dívidas (8%) 
e para emagrecer (7%). O 
levantamento aponta ainda 
que 36% dos entrevistados 
pretendem festejar em casa, 
enquanto 12% vão viajar 
e 10% pretendem passar a 
virada na casa de outros pa-
rentes.

Já levantamento da pla-
taforma ClickBus aponta 
que a busca por passagens 
rodoviárias para os feriados 
de final de ano estão 10% 
maiores do que as regis-
tradas em 2020. Porém, se 
comparado ao período pré-
-pandemia, as buscas estão 

43% maiores do que as re-
gistradas em 2019. Apenas 
para o Natal, houve uma 
demanda 57% superior à 
registrada em 2019. O dado 
mostra a forte retomada do 
setor de turismo rodoviário 
nacional.

Para o Ano Novo, mes-
mo com algumas cidades 
cancelando as suas festas, a 
plataforma afirma que hou-
ve um aumento de 31% nas 
buscas. De acordo com o 
estudo, cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curi-
tiba, Florianópolis e Belo 
Horizonte estão entre as 
mais buscadas por quem 
pretende viajar em ambos 
os feriados.

Quase 7 em 10 MEIs vendem por canais físicos

As vendas digitais 
ainda não são uma 
realidade para os 

microempreendedores e 
profissionais autônomos 
brasileiros. Mais de dois 
terços deles comercializam, 
predominantemente, por 
canais físicos. Por outro 
lado, negócios cujo 100% 
de seu faturamento vêm da 
internet estão atravessando 
a pandemia com mais tran-
quilidade. É o que aponta 
um estudo sobre a digita-
lização dos micronegócios 

brasileiros realizado pela 
fintech SumUp.

De acordo com a pesqui-
sa, 67,3% dos microempre-
endedores e informais fazem 
vendas predominantemente 
físicas, ou seja, têm mais de 
50% de suas receitas oriun-
das de transações presenciais. 
Entre os participantes do es-
tudo 10,4% têm vendas pre-
dominantemente digitais, en-
quanto 22,4% afirmaram que 
suas receitas são 50% vindas 
do ambiente físico e 50% do 
digital.

Apesar das vendas dos 
micronegócios serem em 
sua maioria físicas, um bom 
sinal é que a maioria das 
pessoas consultadas pela 
pesquisa entendem que a 
transformação é importan-
te, inclusive, entre quem 
tem 100% das vendas reali-
zadas no ambiente presen-
cial: 58,4% deste público 
planejam faturar mais com 
vendas online no ano que 
vem.

O levantamento tam-
bém mostra que a ado-

ção das vendas digitais 
é benéfica para os mi-
cronegócios brasileiros, 
ajudando-os a enfrentar 
os desafios da pandemia 
com mais tranquilidade. 
Por exemplo, 25,2% dos 
mic roempreendedores 
que realizam algum tipo 
de venda online estão fa-
turando mais hoje do que 
em março de 2020. Entre 
os negócios que atuam 
apenas com vendas físi-
cas, esse porcentual é de 
apenas 16,7%.
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Três perguntas:  
uma plataforma  
de profissionais  
de marketing
Por Jorge Priori

A Crowd é uma pla-
taforma que co-
necta agências e 

empresas a profissionais re-
motos de marketing, comu-
nicação e tecnologia. A pla-
taforma foi estruturada de 
forma a atender demandas 
específicas (Sob Demanda), 
marketing digital (Presença 
Digital) e projetos maiores, 
onde seus gestores montam 
equipes que trabalharão 
num projeto (Squads Re-
motos).

O diferencial da Crowd 
é ter um foco específico, 
no seu caso, o marketing. 
É totalmente distinto de 
quando se acessa uma pla-
taforma cuja proposta é ter 
os mais diferentes tipos de 
serviços para as mais varia-
das situações. Neste caso, a 
plataforma pode até ter um 
ganho inicial de escala, mas 
sem uma garantia efetiva da 
qualidade dos serviços que 
serão intermediados por ela.

Conversamos sobre a 
Crowd e seu modelo de 
negócios com Juan Zarago-
za, cofundador e diretor de 
Novos Negócios da plata-
forma.

A Crowd é uma plata-
forma desenvolvida para 
atender B2B ou B2C?

Atendemos qualquer seg-
mento, perfil ou empresas 
que estão em busca de so-
luções em marketing e tec-
nologia. Para pequenas em-
presas, oferecemos a nossa 
plataforma que realiza o ma-
tch perfeito entre demanda 
e profissional, conectando-
-os para a realização das 
tarefas de forma prática e 
automatizada. Para grandes 
empresas, que buscam não 
só um profissional, mas um 
squad remoto completo, 
auxiliamos na definição de 
perfis, entregas, curadoria 
e fazemos um acompanha-
mento mais próximo para 
garantir o sucesso da pro-
dução. No entanto, é funda-
mental que quem contrata e 
quem é contratado possuam 
um CNPJ.

Como o mercado res-
pondeu ao modelo de ne-
gócio da Crowd? Como a 
pandemia impactou essa 
resposta?

Desde 2017, quando 

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.

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.

abrimos a nossa plataforma 
para o mercado, já visualizá-
vamos a tendência do traba-
lho remoto e on demand no 
nosso setor. Contudo, ape-
sar de termos nascido com 
essa cultura e o mercado 
caminhar na mesma dire-
ção, a velocidade e proces-
so de adaptação ao remoto 
era mais lento. De fato, a 
pandemia acelerou e muito 
este novo modus operandi, 
tornando-o agora uma rea-
lidade para todo o segmen-
to. Isso claramente nos aju-
dou e também nos colocou 
na vanguarda como pionei-
ros para auxiliar o mercado 
nessa transição, uma vez 
que estamos nos preparan-
do para essa mudança antes 
mesmo da pandemia de Co-
vid-19.

Como a Crowd contro-
la a qualidade dos servi-
ços prestados pelos pro-
fissionais registrados em 
sua plataforma? Esses 
serviços possuem garan-
tia?

Nosso maior objetivo 
é conectar profissionais e 
demandas. Para que isso 
aconteça com qualidade, é 
fundamental o entendimen-
to tanto da nossa equipe de 
curadoria quanto dos nos-
sos algoritmos da platafor-
ma. Se este “casamento” é 
bem feito no início, o suces-
so na entrega é praticamen-
te certo. Nos poucos casos 
em que cliente ou profissio-
nal não encontraram a si-
nergia ideal, nós auxiliamos 
na troca do fornecedor, e o 
pagamento só foi liberado 
na proporção do que foi 
entregue. Além disso, todos 
os profissionais recebem 
avaliações na plataforma 
sempre que participam dos 
projetos. Isso também aju-
da no processo de seleção e 
na inteligência da ferramen-
ta para cada match.

Juan Zaragoza

Inflação é um rolo compressor  
nos projetos dos brasileiros
Neste final de 2021, 

a alta da inflação, 
para quase 70% 

dos brasileiros entrevista-
dos em uma pesquisa re-
alizada pelo Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas (Ipespe), por 
solicitação da Federação 
Brasileira dos Bancos (Fe-
braban), está impactando na 
alimentação e no consumo 
diário das famílias. Cerca 
de 42% avaliam que o prin-
cipal impacto da inflação é 
no preço do combustível. 
Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira.

A quarta edição do Ra-
dar Febraban mostra que, 
em caso de melhora da si-
tuação financeira e de sobra 
de recursos do orçamento 
doméstico, a principal op-
ção de investimento dos 
respondentes é a compra 
de imóvel: 35%, sendo este 
o maior percentual desde o 
início da série histórica da 
pesquisa.

Em seguida, vêm os 
investimentos bancários 
(22%), a reforma da casa 
(18%) e a aplicação na pou-
pança (18%). recente alta da 
inflação prejudica a alimen-
tação e o consumo diário, 
para quase 70% dos brasi-
leiros neste final de 2021 e 
42% avaliam que o princi-
pal impacto da inflação é no 
preço do combustível.

Realizada no período de 
19 a 27 de novembro, com 
3 mil entrevistados em to-
das as cinco regiões do país, 
esta edição avaliou a evolu-
ção da expectativa dos bra-
sileiros sobre os seguintes 
temas e apresenta ainda um 
recorte regional: situação da 
economia e consumo, ban-
cos, Pix, golpes e tentativas 
de golpes.

“A pesquisa se soma ao 
Observatório Febraban e 
à Febraban News, criados 
em 2020, como instrumen-
tos para estreitar o diálogo 
do setor bancário com os 
brasileiros, tornando-se po-
lo de notícias, conteúdo e 
ponto de encontro de deba-
te”, explicou a federação.

O levantamento deixou 
claro que a percepção so-
bre a inflação tem peso re-
levante pelo impacto direto 
no poder de compra e na 
qualidade de vida da popu-
lação, mas por outro lado, 
sugere ainda que o desejo 
dos consumidores em com-
prar imóvel em 2022 pode 
animar o setor imobiliário 
no próximo ano”, aponta o 
cientista político e sociólo-
go Antonio Lavareda, pre-
sidente do Conselho Cientí-
fico do Ipespe, responsável 
pela pesquisa.

O trabalho revela que 
69% avaliam que a inflação 
está impactando principal-
mente o consumo de ali-
mentos e outros produtos 
de abastecimento domés-
tico, 42% apontam que o 

principal impacto da in-
flação é no preço do com-
bustível, 19% consideram 
que a inflação impacta, so-
bretudo, o pagamento de 
serviços de saúde e remé-
dios, 8% juros do cartão de 
crédito, 6% passagem de 
transporte público, 5% pa-
gamento da escola e facul-
dade ou outros serviços de 
educação e 4% compra de 
veículos e imóveis.

O desejo de comprar um 
imóvel continua crescen-
do entre os brasileiros. No 
caso de melhora da situa-
ção financeira e sobra de 
recursos do orçamento do-
méstico, a principal opção 
de investimento dos entre-
vistados seria a compra de 
imóvel, com 35%, sendo es-
te o maior percentual desde 
o início da série histórica.

Seguem-se a essa al-
ternativa: 22% -fazer in-
vestimentos bancários, 
18% reforma da casa 18%, 
poupança, 17%  investi-
mentos em educação pesso-
al e da família, 13% - fazer 
ou melhorar o plano de saú-
de, 10% viajar, 7% comprar 
carro, 3% comprar moto e 
2% comprar eletrodomésti-
cos e eletrônicos.

A confiança nos bancos 
manteve o bom patamar de 
setembro, próximo a 60%. 
Apesar de algumas oscila-
ções, permanece elevada a 
percepção da contribuição 
positiva dos bancos para o 
desenvolvimento da econo-
mia, a geração de empregos, 
a ajuda ao país e às pessoas 
no enfrentamento da crise 
sanitária.

Com resultado bastan-
te próximo ao dos bancos, 
a confiança nas fintechs 
sofreu inflexão de 3 pon-
tos, saindo de 59% pa-
ra 56%. Quanto às empresas 
privadas em geral, a con-
fiança também apresentou 
estabilidade: 54%, mesmo 
resultado de setembro.

Da mesma forma, a per-
cepção de contribuição po-
sitiva dos bancos para o de-
senvolvimento da economia 
brasileira saiu de 61% em 
setembro para 58%, acom-

panhando a estabilidade da 
confiança e mantendo-se 
acima do patamar registra-
do no primeiro semestre de 
2021.

Quanto à geração de 
empregos, 51% percebem 
uma contribuição positi-
va dos bancos, o que re-
presenta uma diminuição 
de 3 pontos em relação à 
onda anterior (54%). Ain-
da assim, o patamar atual 
mantém-se mais favorável 
que o de março (40%) e ju-
nho (43%).

Permanece crescente a 
percepção de contribuição 
positiva dos bancos para 
ajudar o país, a população 
e seus clientes a enfrenta-
rem a crise do coronaví-
rus: 58% em dezembro, 
contra 57% em setem-
bro, 52% em junho e 45% 
em março.

Um contingente 
de 48% reconhece uma 
contribuição positiva dos 
bancos na melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas, 
praticamente o mesmo re-
sultado de setembro (49%).

O nível de satisfação da 
população bancarizada com 
o atendimento prestado 
pelos bancos se manteve 
praticamente no mesmo 
patamar de setembro, indo 
de 71% para 70% – muito 
satisfeitos 11% e satisfei-
tos 59%. Na outra pon-
ta, 27% dos entrevistados 
dizem-se insatisfeitos com 
o atendimento bancário – 
muito insatisfeitos (7%) e 
insatisfeitos (20%).

 Desde a implantação do 
PIX, sua aprovação teve 
crescimento expressivo, de 
9 pontos, passando de 76% 
para 85% e já tem a ade-
são de 71% dos brasileiros. 
Entre os jovens de 18 a 24 
anos, a aprovação ao PIX 
alcança quase a totalidade 
dos respondentes (99%).

Na faixa de 25 a 44 anos, 
esse número fica no pata-
mar de 90% ou mais tam-
bém na faixa de 25 a 44 
anos (96%). Entre quem 
tem ensino médio (90%) 
e ensino superior (92%); e 
na faixa de renda de mais 

de cinco salários mínimos 
(90%). Os que têm 60 anos 
ou mais mostram-se os me-
nos entusiasmados com o 
PIX, com aprovação, ainda 
assim muito alta, de 65%, e 
desaprovação de 22%.

 
Golpes e Fraude

O número de brasileiros 
que já foram vítimas des-
se tipo de crime manteve-
-se estável no comparativo 
entre o levantamento de 
setembro (21%) e o atual 
(22%). O público com mais 
de 60 anos o mais vulnerá-
vel (30%). Dentre os que 
foram vítimas ou sofreram 
tentativa de golpe, pouco 
mais de dois terços (69%) 
nunca caíram na fraude, ao 
passo que 30% chegaram a 
cair e a perder dinheiro.

A clonagem de cartão de 
crédito ou troca de cartões 
(48%, 2 pontos a menos que 
em setembro) segue como o 
golpe mais comum. Chama 
atenção o expressivo aumen-
to do golpe da central falsa, 
em que alguém pede seus 
dados por telefone, de 18% 
em setembro para 28% em 
dezembro. Esse tipo de ocor-
rência é mencionado princi-
palmente na faixa de 45 a 59 
anos (39%).

Em terceiro lugar, desta-
ca-se o golpe do WhatsApp, 
em que alguém se passa por 
um conhecido solicitando 
dinheiro, com 24% (3 pon-
tos a mais que em setem-
bro). Há ainda 5% que ci-
tam o golpe do leilão da loja 
virtual falsa, mais frequente 
entre jovens de 18 a 24 anos 
(14%).

O papel informativo do 
setor bancário no alerta e 
orientação aos consumido-
res em relação aos golpes é 
destacado por mais da me-
tade dos entrevistados que 
já receberam materiais de 
comunicação de bancos e 
outras entidades a esse res-
peito. É praticamente unâ-
nime (96%) a atribuição de 
importância a esse tipo de 
informação para a preven-
ção e combate a tais ocor-
rências

Marcelo Casal Junior/ABr
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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.

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral Extraordiná-
ria em 27/04/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 53, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-
013, às 10h30 de 27/04/2021.Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário o Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia e Deliberações tomadas: 
Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista da 
Companhia decidiu: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia da Sra. 
María Teresa Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 
28109 Alcobendas (Madrid) ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do seguinte novo membro 
do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as 
contas do exercício social findo em 31/12/2021: Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na 
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração. O 
conselheiro ora eleito (i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 
CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo 
mediante a assinatura do Termo de Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
a. Com a renúncia apresentada pela Sra. María Teresa Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, 
na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), o Sr. Luís Velasco Bodega, passaporte nº PAD592048, residente 
e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), passa a ser suplente do Sr. Ángel Luís 
Mahoú Fernández, passaporte nº AAJ0936604, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 
Alcobendas (Madrid). b. O Sr. Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de 
los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), ingressa como suplente da Sr. Eva Pagán Díaz, passaporte nº AAI901657, residente e do-
miciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Encerramento: Formalidades legais. Mesa: 
Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Conselheiro Eleito: Emilio Cerezo Díez. Acionista: Argo Energia Empreendi-
mentos e Participações S.A. São Paulo, 27/04/2021. JUCESP nº 368.611/21-8 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária em 17/06/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 53, Itaim 
Bibi/SP, CEP 04533-013, às 12h de 17/06/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia 
e Deliberações tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição 
ou protesto, a única acionista da Companhia decidiu: (i) alterar a redação do Estatuto Social da Companhia no tocante aos Comi-
tês de apoio ao Conselho de Administração, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I à presente ata, para constar o seguinte: 
“Artigo 10º. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, contará com o apoio dos seguintes comitês 
técnicos: (a) Comitê Consultivo e (b) Comitê de Finanças e Investimentos, os quais poderão fazer recomendações ao Conselho de 
Administração da Companhia, porém sem força vinculante. Parágrafo 3º: O Comitê de Finanças e Investimentos terá reuniões 
ordinárias trimestrais e extraordinárias quando necessárias, na forma prevista em seu regimento interno.” Encerramento: For-
malidades legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e 
Participações S.A. São Paulo, 17/06/2021. JUCESP nº 330.206/21-7 em 07/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Reunião 
do Conselho de Administração em 27/10/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, 
conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 10h30 de 27/10/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretária Srta. 
Bianca Gomes. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer 
oposição, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade: (i) Aprovaram a Transação, nos termos do Artigo 14, 
itens (iii), (v) e (vi) do Estatuto Social e de acordo com os termos e condições apresentados a este Conselho, na forma do Anexo I; 
(ii) Aprovaram a celebração do Contrato pela Companhia; e (iii) Autorizaram os diretores da Companhia a celebrarem o Contrato, 
assim como todos e quaisquer documentos relacionados ao Contrato, bem como adotar todas as demais providências necessárias 
para a realização da Transação. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, Presidente; Bianca Gomes, 
Secretária. Conselheiros: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Jorge André Tabares Angel, 
Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 27/10/2021. JUCESP nº 544.463/21-3 em 11/11/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Reunião 
do Conselho de Administração em 21/10/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, con-
junto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 08h30 de 21/10/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretária Srta. Bianca 
Gomes. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposi-
ção, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram: (i) a nomeação da Sra. Angélica Ferreira De 
Luca, RG nº 21.118.934-5 Detran-RJ, CPF/MF nº 111.719.647-06, Gerente Jurídica, como Compliance Officer e membra do Comitê 
de Ética e Compliance da Companhia, nos termos de seu Regimento Interno, com mandato de 02 anos a contar de 10/09/2021, 
sendo permitida a reeleição; (ii) a substituição do Sr. Mauricio Acevedo pelo Sr. Alvaro Villasante Losada no Comitê Consultivo, 
para mandato de 02 anos, a contar da presente data, sendo permitida a recondução; (iii) o Orçamento da Companhia, sujeito 
à ratificação em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em janeiro de 2021, na forma do anexo 
apresentado a este Conselho, o qual será arquivado na sede da Companhia; e (iv) a celebração do 1º Aditivo ao Convênio de Coope-
ração Técnico-Científica - Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento - PD-10737-0120 / 2020, denominado “Sistema Inteligente Para 
Diagnóstico Operativo de Isoladores de Sistemas de Transmissão”, celebrado pela Argo I com a instituição desenvolvedora EFITEC 
Manutenção e Conservação Eletromecânica LTDA., em 28/05/2020. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan Majada Torto-
sa, presidente; Bianca Gomes, secretária. Conselheiros: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, 
Jorge André Tabares Angel, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 21/10/2021. JUCESP nº 524.859/21-8 em 
04/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de As-
sembleia Geral Extraordinária em 17/06/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, 
conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 10h de 17/06/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael 
Renaux. Ordem do dia e Deliberações tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e 
sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do 
capital social votante (para as matérias abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberaram o quanto segue: (i) em consonância com as disposições do Acordo de Acionistas, alterar a redação do Estatuto 
Social da Companhia no tocante aos Comitês de apoio ao Conselho de Administração, o qual passa a vigorar na forma do Anexo 
I à presente ata, para constar o seguinte: “Artigo 15º. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, 
contará com o apoio dos seguintes comitês técnicos: (a) Comitê Consultivo e (b) Comitê de Finanças e Investimentos, os quais 
poderão fazer recomendações ao Conselho de Administração da Companhia, porém sem força vinculante. Parágrafo 3º: O Comitê 
de Finanças e Investimentos terá reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias quando necessárias, na forma prevista em seu 
regimento interno.” (ii) aprovar, em sede de assembleia das Subsidiárias da Companhia a alteração e consolidação do Estatuto 
Social, conforme deliberado no item (i) acima, nas respectivas assembleias. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan 
Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Acionistas: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding 
Ltda. e Itaú Unibanco S.A. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 17/06/2021. JUCESP nº 306.571/21-3 
em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária em 30/09/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 
04533-013, às 12h de 30/09/2021.Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada, Secretária Srta. Bianca Gomes. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratu-
ra desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, os acionistas presentes, represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, examinaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram pela aprovação 
do pagamento dos Dividendos, Prioritários ao acionista titular de 100% das ações preferenciais emitidas pela Companhia. Encerramento: Forma-
lidades legais. Mesa: Juan Majada, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Bra-
sil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 30/09/2021. JUCESP nº 495.440/21-8 em 13/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Assem-
bleia Geral Extraordinária em 27/04/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 
51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 9h de 27/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem 
do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer 
oposição, ressalva, restrição ou protesto, os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social 
votante (para as matérias abaixo) da Companhia, examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram 
o quanto segue: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia da Sra. 
María Teresa Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 
177, 28109 Alcobendas (Madrid) ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do seguinte 
novo membro do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas 
que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e 
domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro suplente 
do Conselho de Administração. O conselheiro ora eleito (i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos 
no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membro do Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas 
de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. a. Com a renúncia apresentada pela Sra. María Teresa Quirós Álvarez, 
passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas 
(Madrid), o Sr. Luís Velasco Bodega, passaporte nº PAD592048, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los 
Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), passa a ser suplente do Sr. Ángel Luís Mahoú Fernández, passaporte nº AAJ0936604, 
residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). b. O Sr. Emilio Cerezo 
Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas 
(Madrid), ingressa como suplente da Sr. Eva Pagán Díaz, passaporte nº AAI901657, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo 
del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). (iii) Aprovar, em sede de assembleia das Subsidiárias da Companhia 
a renúncia, eleição e reorganização de membros do Conselho de Administração, conforme deliberado nos itens (i) e (ii) acima, nas 
respectivas assembleias. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. 
Conselheiro Eleito: Emílio Cerezo Díez. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding Ltda. e 
Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 27/04/2021. JUCESP nº 368.042/21-2 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Assembleia Geral Ex-
traordinária em 25/03/2020. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-
013, às 18h de 25/03/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando 100% do capital social da Companhia. Mesa: 
Presidente Sr. Alexandre José Marqueti Fontes, Secretário Sr. Marcio Antônio Severi. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Os acionistas com di-
reito a voto presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia, examinaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e 
decidiram por Aprovar a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seus respectivos suplentes, para 
mandato de 2 anos, isto é, até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: (a) Walter Nestor 
Sciutto, passaporte nº AAA318357, residente e domiciliado no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, para o cargo de membro titular do Conselho de 
Administração, e seu respectivo suplente Andres Baracaldo Sarmiento, passaporte nº PE160123, residente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 
19 88-69, Bogotá; e (b) Juan Majada Tortosa, residente e domiciliado no Peru, em Avenida Javier Prado Este 492, Interior 1001, San Isidro, Lima, 
para o cargo de membro titular do Conselho de Administração e sua respectiva suplente Marina Sáez Pérez, passaporte nº AAK041701, residente e 
domiciliada na Espanha, em Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Os conselheiros ora eleitos (a) declararam, sob as 
penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como 
membros do Conselho de Administração; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão 
lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cujas cópias encontram-se anexas à presente ata. Encerra-
mento: Formalidades legais. Mesa: Marcio Antônio Severi, presidente; Alexandre José Marqueti, secretário. Conselheiros Eleitos: Walter Nestor Sciut-
to, Andres Baracaldo Sarmiento, Juan Majada Tortosa e Marina Sáez Pérez. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Bra-
sil Holding Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 25/03/2020. JUCESP nº 70.386/21-3 em 05/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.3.0049073.8 - Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária em 28/04/2020. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim 
Bibi/SP, CEP 04533-013, às 13h de 28/04/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando 100% do 
capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do Dia e Deliberações To-
madas: Os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia, examinaram e discutiram 
a matéria constante da ordem do dia e decidiram por: (i) retificar o item Deliberações Tomadas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 25/03/2020, às 18h, relativa à composição e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos 
que seguem: a. o Sr. Andres Baracaldo Sarmiento, passaporte nº PE160123, residente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 19 88-69, 
Bogotá constou erroneamente como conselheiro suplente do Sr. Walter Nestor Sciutto, passaporte nº AAA318357, residente e domiciliado 
no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, tendo sido eleito para referido cargo o Sr. Fredy Antonio Zuleta Davila, passaporte nº AQ191496, 
residente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá; b. o Sr. Juan Majada Tortosa, residente e domiciliado no Peru, em 
Avenida Javier Prado Este 492, Interior 1001, San Isidro, Lima, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia e não somente para o cargo de membro titular de referido Conselho de Administração. (ii) tendo em vista o acima, o item 5. 
Deliberações Tomadas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2020, às 18h deverá viger com a seguinte redação: 
“Deliberações Tomadas: Os acionistas com direito a voto presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia, exami-
naram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e decidiram por Aprovar a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de 
Administração da Companhia e de seus respectivos suplentes, para mandato de 2 anos, isto é, até a assembleia geral de acionistas que 
examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: (a) Walter Nestor Sciutto, passaporte argentino nº AAA318357, residente 
e domiciliado no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, e seu respectivo 
suplente Fredy Antonio Zuleta Davila, passaporte nº AQ191496, residente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá; e (b) 
Juan Majada Tortosa, residente e domiciliado no Peru, em Avenida Javier Prado Este 492, Interior 1001, San Isidro, Lima, para o cargo 
de Presidente do Conselho de Administração e sua respectiva suplente Marina Sáez Pérez, passaporte nº AAK041701, residente e domi-
ciliada na Espanha, em Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Os conselheiros ora eleitos (a) declararam, 
sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a 
sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura 
dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e 
cujas cópias encontram-se anexas à presente ata.” (iii) ratificar todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 25/03/2020, às 18h. (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos 
necessários para a perfeita formalização dos atos re-ratificados nesta Assembleia Geral Extraordinária. Encerramento: Formalidades 
legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Conselheiros Eleitos: Walter Nestor Sciutto, Fredy Antonio Zuleta 
Davila, Juan Majada Tortosa e Marina Sáez Pérez. Acionistas Presentes: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, Red Eléctrica Brasil Holding 
Ltda. e Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 28/04/2020. JUCESP nº 112.797/21-0 em 01/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
em 27/04/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, 
às 09h30 de 27/04/2021.Convocação e Presença: Dispensada. Presença de 100% dos acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia e Deliberações tomadas: 
Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista da 
Companhia decidiu: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia da Sra. 
María Teresa Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 
28109 Alcobendas (Madrid) ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do seguinte novo membro 
do Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as 
contas do exercício social findo em 31/12/2021: Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na 
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração. O 
conselheiro ora eleito (i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 
CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo 
mediante a assinatura do Termo de Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
a. Com a renúncia apresentada pela Sra. María Teresa Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, 
na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), o Sr. Luís Velasco Bodega, passaporte nº PAD592048, residente 
e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), passa a ser suplente do Sr. Ángel Luís 
Mahoú Fernández, passaporte nº AAJ0936604, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 
Alcobendas (Madrid). b. O Sr. Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de 
los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), ingressa como suplente da Sr. Eva Pagán Díaz, passaporte nº AAI901657, residente e do-
miciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Encerramento: Formalidades legais. Mesa: 
Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Conselheiro Eleito: Emilio Cerezo Díez. Acionista: Argo Energia Empreendi-
mentos e Participações S.A. São Paulo, 27/04/2021. JUCESP nº 367.901/21-3 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 23/11/2021. 
Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 09h de 23/11/2021.Convo-
cação e Presença: Dispensada. Presença de 100% dos acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan 
Majada Tortosa, Secretária Srta. Bianca Gomes. Ordem do dia e Deliberações tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem 
qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista da Companhia decidiu aprovar a distribuição de dividendos adicionais no montante 
de R$ 94.583.331,36, sendo o pagamento realizado em até 30 dias após a realização desta assembleia. Os recursos distribuídos serão utilizados pos-
teriormente pela Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A., para aquisição de outros projetos de transmissão. Encerramento: Formalidades 
legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Bianca Gomes, secretária. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. A presente é 
cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 23/11/2021. JUCESP nº 573.592/21-4 em 02/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordi-
nária em 17/06/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 
04533-013, às 11h de 17/06/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de 100% dos acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia e Deliberações 
tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única 
acionista da Companhia decidiu: (i) alterar a redação do Estatuto Social da Companhia no tocante aos Comitês de apoio ao Conselho 
de Administração, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I à presente ata, para constar o seguinte: “Artigo 11º. O Conselho de 
Administração, para melhor desempenho de suas funções, contará com o apoio dos seguintes comitês técnicos: (a) Comitê Consultivo 
e (b) Comitê de Finanças e Investimentos, os quais poderão fazer recomendações ao Conselho de Administração da Companhia, 
porém sem força vinculante. Parágrafo 3º: O Comitê de Finanças e Investimentos terá reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias 
quando necessárias, na forma prevista em seu regimento interno.” Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, 
presidente; Rafael Renaux, secretário. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. A presente é cópia fiel da via 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 17/06/2021. JUCESP nº 309.024/21-3 em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 
25/03/2020. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, às 18h30 de 
25/03/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de 100% dos acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa: Presidente Sr. Alexandre José Marqueti Fontes, Secretário Sr. Marcio Antônio Severi. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada 
a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista da Companhia com direito a 
voto decidiu Aprovar a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seus respectivos suplentes, para 
mandato de 2 anos, isto é, até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: (a) Walter Nestor 
Sciutto, passaporte nº AAA318357, residente e domiciliado no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, para o cargo de membro titular do Conselho de 
Administração da Companhia e seu respectivo suplente Andres Baracaldo Sarmiento, passaporte nº PE160123, residente e domiciliado na Colômbia, 
em Carrera 19 88-69, Bogotá; e (b) Juan Majada Tortosa, residente e domiciliado no Peru, em Avenida Javier Prado Este 492, Interior 1001, San Isidro, 
Lima, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração e sua respectiva suplente Marina Sáez Pérez, passaporte nº AAK041701, residen-
te e domiciliada na Espanha, em Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Os conselheiros ora eleitos (a) declararam, sob 
as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para a sua investidura como 
membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os 
quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e cujas cópias encontram-se anexas à presente ata. 
Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Marcio Antônio Severi, presidente; Alexandre José Marqueti Fontes, secretário. Conselheiros Eleitos: Walter 
Nestor Sciutto, Andres Baracaldo Sarmiento, Juan Majada Tortosa, Marina Sáez Pérez e Andres Baracaldo Sarmiento. Acionista Presente: Argo Energia 
Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 25/03/2020. JUCESP nº 86.744/21-5 em 09/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo Transmissão de Energia S.A. CNPJ/MF n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
em 28/04/2020. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-
013, às 14h30 de 28/04/2020. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de 100% dos acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do Dia e Deliberações 
Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qualquer oposição, ressalva, restrição 
ou protesto, a única acionista da Companhia com direito a voto decidiu: (i) retificar o item Deliberações Tomadas da Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 25/03/2020, às 18h30, relativo à composição e eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos que seguem: a. o Sr. Andres Baracaldo Sarmiento, passaporte nº PE160123, residente e domiciliado na Colômbia, 
em Carrera 19 88-69, Bogotá constou erroneamente como conselheiro suplente do Sr. Walter Nestor Sciutto, passaporte nº AAA318357, 
residente e domiciliado no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, tendo sido eleito para referido cargo o Sr. Fredy Antonio Zuleta Davila, 
passaporte nº AQ191496, residente e domiciliado na Colômbia, em Carrera 9 73-44, Bogotá; b. o Sr. Juan Majada Tortosa, residente e do-
miciliado no Peru, em Avenida Javier Prado Este 492, Interior 1001, San Isidro, Lima, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia e não somente para o cargo de membro titular de referido Conselho de Administração. (ii) tendo em vista 
o acima, o item Deliberações Tomadas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2020, às 18h30 deve viger com a 
seguinte redação: “Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade e sem qual-
quer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista da Companhia com direito a voto decidiu Aprovar a eleição dos seguin-
tes novos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seus respectivos suplentes, para mandato de 2 anos, isto é, até a 
assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício social findo em 31/12/2021: (a) Walter Nestor Sciutto, passaporte 
nº AAA318357, residente e domiciliado no Peru, em Calle Cruz del Sur, 397, Lima, para o cargo de membro titular do Conselho de Admi-
nistração, e seu respectivo suplente Fredy Antonio Zuleta Davila, passaporte nº AQ191496, residente e domiciliado na Colômbia, em 
Carrera 9 73-44, Bogotá; e (b) Juan Majada Tortosa, residente e domiciliado no Peru, em Avenida Javier Prado Este 492, Interior 1001, 
San Isidro, Lima, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e sua respectiva suplente Marina Sáez Pérez, passaporte nº 
AAK041701, residente e domiciliada na Espanha, em Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Os conselheiros 
ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 
CVM nº 367/2002 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomarão posse em seus 
cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia e cujas cópias encontram-se anexas à presente ata.” (iii) ratificar todas as demais deliberações tomadas 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2020, às 18h30. (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as provi-
dências e praticar todos os atos necessários para a perfeita formalização dos atos re-ratificados nesta Assembleia Geral Extraordinária. 
Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Conselheiros Eleitos: Walter 
Nestor Sciutto, Fredy Antonio Zuleta Davila, Juan Majada Tortosa, Marina Sáez Pérez. Acionista Presente: Argo Energia Empreendimentos 
e Participações S.A. São Paulo, 28/04/2020. JUCESP nº 112.540/21-1 em 01/03/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo III Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 27.847.022/0001-48 - NIRE 35.300.533.488 - Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária em 28/04/2021. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 53, Itaim 
Bibi/SP, CEP 04533-013, às 11h de 28/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Paulo Ferreira, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia e 
Deliberações tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade, sem qualquer oposição, 
ressalva, restrição ou protesto, foi aprovada a abertura da filial descrita a seguir: Filial 06, localizada na Rodovia BR 364 Km 
5,5 - Antiga Fazenda São Francisco, S/N, Zona Rural, CEP 76815990, Porto Velho - RO. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: 
Paulo Ferreira, presidente; Rafael Renaux, secretário. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo, 
28/04/2021. JUCESP nº 214.501/21-8 em 12/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
em 27/04/2021. Local, Hora e Data: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, CEP 04533-013, 
10h de 27/04/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia e Deliberações tomadas: Após aprovada 
a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a única acionista da Companhia 
decidiu: (i) mediante o recebimento da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, consignar a renúncia da Sra. María Teresa 
Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcoben-
das (Madrid) ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. (ii) aprovar a eleição do seguinte novo membro do Conselho de 
Administração da Companhia, para mandato que se estenderá até a assembleia geral de acionistas que examinar as contas do exercício 
social findo em 31/12/2021: Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de 
los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração. O conselheiro ora eleito 
(i) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 
para a sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assina-
tura do Termo de Posse, o qual será lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. a. Com a renúncia 
apresentada pela Sra. María Teresa Quirós Álvarez, passaporte nº AAG887023, residente e domiciliada na Espanha, na Paseo del Conde 
de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), o Sr. Luís Velasco Bodega, passaporte nº PAD592048, residente e domiciliado na Es-
panha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid), passa a ser suplente do Sr. Ángel Luís Mahoú Fernández, 
passaporte nº AAJ0936604, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). b. 
O Sr. Emilio Cerezo Díez, passaporte nº PAE502402, residente e domiciliado na Espanha, na Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 
Alcobendas (Madrid), ingressa como suplente da Sr. Eva Pagán Díaz, passaporte nº AAI901657, residente e domiciliada na Espanha, na 
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid). Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Juan Majada Tortosa, 
presidente; Rafael Renaux, secretário. Conselheiro Eleito: Emilio Cerezo Díez. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações 
S.A. São Paulo, 27/04/2021. JUCESP nº 368.612/21-1 em 02/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF nº 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária em 17/06/2021. Local, Hora e Data: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi/SP, 
CEP 04533-013, 11h30 de 17/06/2021. Convocação e Presença: Dispensada. Presente acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa, Secretário Sr. Rafael Renaux. Ordem do dia e Delibera-
ções tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, 
a única acionista da Companhia decidiu: (i) alterar a redação do Estatuto Social da Companhia no tocante aos Comitês de apoio 
ao Conselho de Administração, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I à presente ata, para constar o seguinte: “Artigo 10º. O 
Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, contará com o apoio dos seguintes comitês técnicos: (a) 
Comitê Consultivo e (b) Comitê de Finanças e Investimentos, os quais poderão fazer recomendações ao Conselho de Administração 
da Companhia, porém sem força vinculante. Parágrafo 3º: O Comitê de Finanças e Investimentos terá reuniões ordinárias trimes-
trais e extraordinárias quando necessárias, na forma prevista em seu regimento interno.” Encerramento: Formalidades legais. 
Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Rafael Renaux, secretário. Acionista: Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. 
São Paulo, 17/06/2021. JUCESP nº 309.019/21-7 em 30/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tesouro lançará título para aposentadoria 
que exige alerta com tributação

Cenário macroeconômico 
impacta a Bolsa e  
os investimentos

Diante de um cená-
rio de incertezas, o 
ano de 2022 pro-

mete um mix de fatores que 
podem trazer dúvidas ao 
investidor, como as proje-
ções de baixo crescimento 
da economia, inflação alta 
e eleições. O economista e 
sócio da VLGI Investimen-
tos, Leonardo Milane, dá 
algumas dicas para o inves-
tidor tentar contornar even-
tuais problemas.

“É normal na vida do in-
vestidor essa dinâmica. Não 
é todo ano que ele vai fazer 
crescimento de dois dígitos. 
Existem períodos em que o 
crescimento vai ser negati-
vo e é normal. É importan-
te não se desesperar, contar 
com uma boa assessoria e 
uma carteira equilibrada e 
bem diversificada para que 
no longo prazo essas baixas 
sejam compensadas”, afir-
ma Milane. 

Segundo o economista, 
a renda fixa e investimento 
dolarizado são as duas clas-
ses de ativos que devem dar 
o maior conforto para o in-
vestidor neste período. E a 
Bolsa? “É verdade que as 

maiores oportunidades em 
Bolsa surgem em meio às cri-
ses e que os preços de alguns 
ativos já estão bem baratos, 
mas é necessária muita cau-
tela, não esperamos nenhum 
grande ganho no curto prazo 
e a Bolsa pode causar ainda 
muita dor de estômago daqui 
até as eleições. Dependen-
do do perfil do investidor, é 
preferível esperar um pouco 
mais”, alerta.

Ele lembra que nos últi-
mos meses, a confiança se 
deteriorou bastante e existe 
uma percepção dos agentes 
econômicos que não vai se 
inverter do dia para noite. 
“Uma máxima em econo-
mia diz que a confiança é 
quem dita o futuro. O em-
presário que tinha algum 
projeto quase saindo da 
gaveta com a reabertura da 
economia - aquele projeto 
de investimentos, compra 
de maquinário, abertura de 
uma filial, contratação de 
mais pessoal -- vai aguardar 
um pouco mais. Precisamos 
de um fato novo que traga 
uma luz no fim do túnel, 
que por enquanto não apa-
receu”, avalia o estrategista.

A intenção do Tesou-
ro Nacional (TN) é 
lançar no próximo 

ano um título do Tesouro 
Direto específico para apo-
sentadoria de pessoas físi-
cas. Para contratar o título, 
o investidor deverá infor-
mar quanto pretende rece-
ber ao se aposentar e por 
qual período.

A partir desses dados, irá 
saber o quanto precisará in-
vestir nesses papéis ao lon-
go dos anos. A ideia é que 
o investimento aconteça no 
decorrer de alguns anos e 
que no término do perío-
do a remuneração aconteça 
mensalmente.

O economista João Be-
ck, sócio da BRA, comenta 
que o Tesouro Direto Apo-
sentadoria é uma ferramen-
ta excepcional, já que as 
ofertas de títulos públicos 
não dispõem de nenhuma 
opção com pagamentos 
mensais, mas sim somente 
semestrais.

“A proposta do Tesou-
ro é um título híbrido com 
nenhum pagamento na fase 
de acumulação e pagamen-
tos mensais na fase apo-
sentada. É um instrumento 

adequado que populariza 
o acesso a aposentadoria, 
desmobiliza a previdência 
pública e cria concorrência 
aos bancos públicos e pri-
vados”, afirma.

Para o especialista, a 
notícia é positiva porque 
sempre houve um interesse 
grande do governo e dos 
bancos públicos em mono-
polizar a gestão da aposen-
tadoria da sociedade (FG-
TS, INSS etc). “Conforme 
vai se criando instrumentos 
adicionais para o aposenta-
do criar sua própria previ-
dência privada, isso desmo-
biliza o governo que tem 
instrumentos pouco rentá-
veis para oferecer ao apo-
sentado”, diz.

Segundo Leandro Vas-
concellos, Head da mesa 
de alocação Alta Renda e 
também sócio da BRA, o 
novo papel será totalmen-
te focado na renda mensal 
e não mais na rentabilida-
de. Com isso, o Tesouro 
dá um passo importante na 
popularização do conceito 
de previdência, adotando 
uma linguagem mais direta, 
e um modelo mais simpli-
ficado em que o investidor 

não precise fazer cálculos 
elaborados para estimar sua 
aposentadoria.

“A medida me parece 
muito positiva por ter um 
potencial enorme de inclu-
são de uma massa de novos 
investidores que hoje não 
investem simplesmente por 
não entenderem exatamen-
te a dinâmica dos títulos 
públicos com pagamentos 
de cupom semestral”, diz 
Vasconcellos.

Para quem não é do mer-
cado, fica muito complica-
do projetar qual seria a ren-
da mensal possível daqui a 
30 anos tendo como base as 
opções disponíveis hoje no 
tesouro direto. Mas ainda é 
muito cedo para sabermos 
sobre os efeitos colaterais 
da medida no mercado, co-
mo por exemplo, os impac-
tos na dívida pública, uma 
vez que os fatores de cor-
reção para se garantir uma 
renda ainda não foram de-
talhados”, analisa.

De acordo com ele, o no-
vo título tem todas as condi-
ções para ser um grande su-
cesso, como aconteceu com 
o pix, por exemplo. “Nosso 
mercado é muito burocrá-

tico e excessivamente re-
gulado, qualquer iniciativa 
de viés liberal que consiga 
de fato uma simplificação é 
sempre muito bem recebida 
por todos. Certamente um 
título menos complicado 
em que o investidor no pri-
meiro olhar já entenda que 
se investir X terá Y de renda 
mensal por 20 anos com a 
garantia do tesouro nacio-
nal, soa como música para 
os ouvidos”, explica.

Para Jansen Costa, só-
cio-fundador da Fatorial 
Investimentos, é preciso 
cautela, já que ainda não 
se sabe como será feita a 
tributação em cima dos 
rendimentos: “Qualquer 
tipo de título público que 
crie esse processo de paga-
mento mensal vai facilitar 
no conceito de renda. A 
questão importante é que 
toda vez que se recebe uma 
renda mensal há um tributo 
envolvido. Isso pode pesar 
muito, já que a renda fixa no 
Brasil tem tributação mais 
elevada. Quanto mais o 
produto paga mensalmen-
te, mais vai gerar impostos 
e menos se acumula capital 
rendendo”.
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