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Comércio 
surpreende 
com forte recuo 
em agosto

O volume de vendas do co-
mércio varejista no país recuou 
3,1% em agosto, na compara-
ção com o mês anterior. Mais da 
metade das atividades caíram no 
período. No ano, o varejo acu-
mula alta de 5,1% e nos últimos 
12 meses, crescimento de 5%. Os 
dados são da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada pelo 
IBGE.

“Ainda estou tentando entend-
er o que justificou o resultado da 
PMC de agosto. O varejo ampli-
ado mostrou contração de 3,1% 
MoM (mês sobre o mês anterior) 
frente mediana do mercado em 
0,7% e nossa expectativa de 0%”, 
diz o economista-chefe da Ativa 
Investimentos, Étore Sanchez.

Lucro de planos de saúde mais 
que dobrou em quatro anos
Número de clientes no período diminuiu

O lucro líquido por cliente 
no mercado de planos 
de saúde mais que do-

brou de 2014 para 2018, passan-
do de R$ 75,70 para R$ 185,80. 
No mesmo sentido, o lucro líqui-
do desse mercado também mais 
que dobrou em termos reais no 
período, de R$ 3,825 bilhões 
para R$ 8,755 bilhões. Enquan-
to isso, a taxa de sinistralidade 
– que é a razão entre despesas 
assistenciais em relação à receita 

– caiu de 0,850 para 0,832, no 
mesmo período.

Os dados constam da nota téc-
nica “Desempenho do Mercado 
de Planos de Saúde (2014-2018)”, 
publicada pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) 
no final de setembro.

O número de clientes caiu 
de 50,5 milhões, em 2014, para 
47,2 milhões, em 2018. Apesar 
da redução de 3,3 milhões de 
usuários, o faturamento cres-

ceu, de R$ 123,8 bilhões pa-
ra R$ 192,1 bilhões. Todos os 
valores foram atualizados até 
2018.

Em outra nota técnica, divul-
gada em agosto, o Ipea analisou 
o desempenho das 8 operadoras 
líderes do mercado de planos de 
saúde entre 2007 e 2019 e cons-
tatou que elas tiveram uma ren-
tabilidade até 3 vezes superior às 
grandes empresas brasileiras de 
outros setores. Página 7

Diminui risco de apagão nos próximos 
12 meses, aponta relatório da XP
Reservatórios estão mais cheios, e demanda, menor

As projeções para um ris-
co de racionamento no 
Brasil estão diminuindo. 

Relatórios publicados por Victor 
Burke, analista de energia e sa-
neamento, e Maíra Maldonado, 
analista de óleo & gás, energia e 
saneamento da XP, apontam um 
cenário menos hostil que o dese-
nhado no primeiro semestre. “Co-
mo resultado, atualizamos nossas 
estimativas e vemos a probabili-
dade de racionamento nos pró-
ximos 12 meses cair para 12,1%, 
de 17,2% no relatório anterior”, 
afirmam os analistas.

“O cenário hidrológico em 
setembro foi melhor que as esti-
mativas, com os níveis dos reser-
vatórios ficando em 29%, impres-
sionantes 7,6 pontos percentuais 

(p.p.) acima de nossas expectati-
vas, principalmente devido a: 1,8 
GW médio de energia importada 
(não considerada em nosso mode-
lo); demanda 4% abaixo do espe-
rado; e geração hidrelétrica 18% 
abaixo de nossas expectativas”, 
disseram os analistas em relatório 
divulgado nesta quarta-feira.

Por outro lado, a ENA (quanti-
dade de água que chega às hidre-
létricas, em unidade de energia) 
ainda veio 13% abaixo das expec-
tativas dos especialistas da XP, 
mas não o suficiente para preju-
dicar o melhor cenário dos reser-
vatórios. O destaque foi a geração 
solar, que foi 112% acima das ex-
pectativas.

“Embora o risco de raciona-
mento tenha diminuído, a menor 

geração hídrica no Sudeste exi-
ge trazer mais energia das regiões 
Norte e Nordeste, o que coloca 
mais pressão no sistema de trans-
missão e exige uma operação com 
menos backups para atender a de-
manda de energia. Isso significa 
que o sistema ficará mais vulne-
rável a distúrbios como incêndios 
florestais, tempestades e falhas hu-
manas”, alertam os especialistas.

Segundo eles, com o alonga-
mento do período seco, mais 
pressão é adicionada às linhas de 
transmissão. É provável que ocor-
ram “apagões” por volta de outu-
bro/novembro. “Esses ‘apagões’ 
são temporários e não devem ter 
impactos relevantes para as em-
presas do setor, pois duram ape-
nas algumas horas”.

310 x 142: 
Câmara quer 
ouvir Guedes 
sobre offshore

O Plenário da Câmara dos De-
putados aprovou, por 310 votos 
favoráveis e 142 contrários, reque-
rimento de convocação do minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
para prestar esclarecimentos so-
bre a revelação de que ele é sócio 
de uma empresa no exterior com 
patrimônio de US$ 9,55 milhões 
(cerca de R$ 51 milhões). A ses-
são para ouvir Guedes ainda não 
tem data marcada, mas poderá ser 
realizada na próxima semana, se-
gundo a Agência Câmara.

As informações sobre a offsho-
re de Guedes foram obtidas na 
investigação Pandora Papers, do 
Consórcio Internacional de Jor-
nalistas Investigativos (ICIJ). O 
vazamento de dados sobre paraí-
sos fiscais também apontou uma 
empresa no exterior em nome do 
presidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto.

Duas comissões da Câmara já 
haviam aprovado esta semana a 
convocação de Guedes: do Traba-
lho, Administração e Serviço Pú-
blico; e de Fiscalização Financeira 
e Controle.

Para o líder da oposição, deputa-
do Alessandro Molon (PSB-RJ), “o 
Parlamento brasileiro tem o direito 
e o dever de cobrar explicações do 
ministro da Economia”. “Nós que-
remos saber por que ele mantém os 
recursos pessoais em moeda estran-
geira, em dólar, enquanto a econo-
mia do País afunda”, disse.

Para a deputada Caroline de 
Toni (PSL-SC), o ministro não 
deveria ser convocado, porque 
os recursos foram declarados à 
Receita, são recursos privados e 
contas que não foram movimen-
tadas.

O deputado Júlio Delgado (PSB-
-MG) relacionou duas ações diretas 
de Paulo Guedes com offshores: o 
aumento do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) e a defesa de 
proposta com tributação mais van-
tajosa na reforma do Imposto de 
Renda. “Ele fez o aumento do IOF 
como ministro da Economia, mas 
ele não vai pagar. E ainda não quer 
prestar satisfação ao Parlamento”, 
afirmou.

O deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP) apontou “hipocri-
sia” de Paulo Guedes ao retirar 
as offshores da tributação do 
Imposto de Renda. “Ele deve 
explicações à população brasi-
leira sobre por que ele só joga 
tributação nas nossas costas, 
mas para ele é paraíso fiscal se 
beneficiando da desvalorização 
cambial”, cobrou.

Fabio Pozzebom / ABr
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Carestia na veia Reindustrialização 
em um cenário  
de incertezas
Por João Carlos Marchesan

“A riqueza de uma nação se mede 
pela riqueza do povo e não pela 
riqueza dos príncipes”. Essa fra-

se, atribuída ao filósofo escocês Adam Smith, 
retrata bem a necessidade do Brasil de hoje. Pre-
cisamos de empregos de qualidade, erradicar a 
pobreza de grande parte da população, distribuir 
melhor a renda e promover o crescimento.

Nesse sentido, e especialmente no contexto 
atual, a indústria deve ter um papel muito rele-
vante para o desenvolvimento do Brasil. Incen-
tivar a indústria significa incentivar a criação de 
emprego, melhores salários, crescimento eco-
nômico, melhor distribuição de renda, especial-
mente pela correlação com demais macro-seto-
res, como o agropecuário, o extrativo-mineral e 
o de serviços. Investir na indústria significa in-
vestir nas cadeias produtivas e gerar crescimento 
como um todo. Historicamente, todos os países 
que lograram êxito no desenvolvimento tiveram 
a indústria como um fator chave.

Só quem tem conhecimento do que significa a 
indústria para o desenvolvimento de um País po-
de ter a noção precisa de qual prejuízo, sob todos 
os pontos de vista, a desindustrialização pode 
causar. Sabemos que o Brasil vem desde meados 
da década de 80 em processo contínuo de dete-
rioração da sua estrutura produtiva. A atual par-
ticipação da indústria manufatureira no PIB é de 
apenas 11%, enquanto países no mesmo estágio 
de desenvolvimento em torno de 25%.

O baixo nível de diversidade e sofisticação da 
atividade produtiva inviabiliza o desenvolvimen-
to de serviços empresariais e consequentemen-
te a ampliação da renda per capita nacional. O 
país vem registrando nas últimas décadas baixo 
crescimento econômico e taxa de investimento 
aquém da necessidade de um país em desenvol-
vimento.

Para crescer a taxas acima de 3,5% ao ano, 
sustentadamente, é imperativo investimentos da 
ordem de 25% do PIB ao ano. É preciso um mo-
delo de desenvolvimento que leve em conta o 
potencial de se construir um novo projeto de na-
ção e, diante disso, ressaltar o papel da indústria. 
Mundialmente, o Brasil é um dos poucos países 
que tem todas as condições para esse projeto. 
Porque é um país que tem forte demanda repri-
mida na área de infraestrutura, o que pode ser 
uma grande oportunidade para o crescimento. 
Apesar da desindustrialização, ainda é o maior 
pátio produtivo da América Latina, e também 
possui mercado e economia em escala suficiente 
para reverter a desindustrialização.

Nós entendemos que os eixos da reindustria-
lização passam por investimento forte. Estamos 
hoje abaixo de 15% da formação bruta de capital 
fixo sobre o PIB e deveríamos estar a pelo me-
nos 25%. Isso nos faz entender que não temos 
um bom ambiente de negócios, temos insegu-
rança jurídica alta e as reformas estruturais ainda 
não aconteceram. Reduzir o Custo Brasil é um 
ponto importante e fundamental para colocar-
mos a indústria no seu devido lugar, gerando 
crescimento e desenvolvimento para o País.

João Carlos Marchesan é administrador de empresas, empresário e 
presidente do Conselho de Administração da Abimaq.

O que o apagão da comunicação digital nos ensina

Por Ranulfo Vidigal

Levando em consideração uma fa-
mília de quatro pessoas, com dois 
adultos e duas crianças – padrão 

brasileiro – a vida fica, cada dia, mais difí-
cil. O problema fundamental da inflação 
no Brasil é que a taxa de exploração da 
força de trabalho é muito elevada, e os sa-
lários são muito baixos.

Assim, qualquer elevação mais signifi-
cativa do custo de vida coloca uma boa 
parte da classe trabalhadora no primeiro 
patamar da fome, tal qual observamos 
nos dias atuais. E a elevação inflacioná-
ria atual é forte, persistente e concentrada 
em alimentos, energia residencial e com-
bustíveis, o que compromete diretamente 
a renda da maioria da população. É sim-
ples de entender o que acontece.

De acordo com dados do IBGE, o ren-
dimento médio real habitual dos trabalha-
dores (considerando a soma de todos os 
trabalhos) foi de R$ 2.547,00 no trimestre 
móvel até maio de 2021. Este valor de-
veria ser suficiente para custear comida, 
aluguel, transporte, luz, água etc. O fato 
é que, mesmo que o rendimento médio 
fosse o dobro, a conta não fecharia, como 
mostra o valor do salário mínimo neces-

sário, estimado pelo Dieese, em mais do 
dobro desse valor.

Os preços dos produtos básicos (comi-
da, água, energia elétrica, tarifas de trans-
porte) estão aumentando num momento 
em que a classe trabalhadora brasileira 
atravessa o seu pior ciclo de empobreci-
mento da história. Em outras palavras, te-
mos que entender que a profundidade da 
crise requer maior transferência de rique-
za da periferia para o centro, o que signifi-
ca a necessidade de destruição de direitos 
sociais e desemprego.

O caso do petróleo no Brasil ilustra 
com riqueza o que é ser um trabalhador 
de um país dominado pelos interesses de 
fora. O País dispõe de uma das maiores 
reservas de petróleo no mundo e é um 
grande produtor de petróleo. Ao mesmo 
tempo, estão vendendo as refinarias, para 
tornar o País apenas um exportador de 
óleo cru e depender cada vez mais de im-
portações de derivados de petróleo com 
preço caríssimo.

O fato é que, com os níveis salariais do 
Brasil, o trabalhador tem a sensação de 

que a inflação é muito elevada. É que o 
custo de vida é muito alto para os salários 
vigentes, mesmo que ele não esteja au-
mentando. Muitas vezes os trabalhadores 
reclamam da inflação, mesmo com ela es-
tando em nível muito baixo. Na verdade, 
a reclamação é direcionada para os baixos 
salários.

Se o trabalhador recebe o salário míni-
mo para o sustento de duas ou três pes-
soas e uma cesta básica para um adulto 
custa R$ 650 ou mais, a conta nunca irá 
fechar. Na realidade, essa é uma confusão 
entre inflação e salário baixo, que são te-
mas correlacionados, porém distintos.

Quem sobrevive com um salário mí-
nimo no país (no total, 27,3 milhões de 
brasileiros) gasta praticamente toda a sua 
renda para comprar comida. Dependen-
do do número de dependentes da famí-
lia, não consegue pagar nem mesmo luz 
e água.

Nesse contexto, quando há uma pres-
são dos alimentos, a renda do pobre é 
impactada direta e mais fortemente. Em 
menor escala, a classe média baixa sente 
também. Já as famílias ricas ganham com 
a inflação ao receber juros como rendi-
mentos.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Clóvis Teixeira Filho

Assim como já havia acontecido em 
2019, desta vez o apagão nas mídias di-
gitais, conduzidas pelo Facebook Inc., foi 
de aproximadamente sete horas. A pane 
mundial do Instagram, WhatsApp e Fa-
cebook influenciou a perda comercial 
nas mais variadas empresas. Acionistas 
do Facebook observaram a queda de 5% 
nas ações na Nasdaq, além do impacto na 
receita da empresa pela falta de operação 
durante o período.

Mais do que a dificuldade de contatos 
ou a queda de faturamento empresarial, 
o apagão deixou evidente a nossa de-
pendência em uma única companhia, no 
momento que a digitalização faz parte do 
cotidiano das pessoas. O panorama não 
é diferente em outras regiões do planeta, 
em que empresas chinesas demonstram 
a polarização global também nas tecno-
logias de comunicação e, principalmente, 
no acesso aos dados pessoais de bilhões 
de cidadãos e consumidores.

A pesquisadora neerlandesa José Van 
Dijck, no livro The Culture of  Connectivity 
(2013), aponta a centralização de dados 
em poucas empresas e os riscos desses 
oligopólios com a ampliação de recur-
sos e a influência global. As plataformas 
digitais, neste aspecto, materializam va-
lores por meio do planejamento das su-
as funcionalidades e formas de atuação, 
raramente transparentes. No entanto, as 
estruturas sociais estão cada vez mais 
atreladas a esses serviços centralizados e 

privados, sem o devido acesso público e 
sem uma discussão aberta.

Na tentativa de reparar essas ações 
anticoncorrenciais, a Comissão Federal 
de Comércio dos Estados Unidos tenta 
exigir legalmente a venda de ativos do 
Facebook, incluindo o Instagram e o 
WhatsApp. As recentes revelações da ex-
-funcionária Frances Haugen somam-se a 
este questionamento. Ela afirma ganhos 
deliberados da empresa com desinforma-
ção e discurso de ódio.

Nos últimos anos, medidas mais rígidas 
foram implementadas, como o Regula-
mento Geral sobre a Proteção de Dados, 
na União Europeia, e a Lei Geral de Pro-
teção de Dados, no Brasil. Contradito-
riamente, acreditamos tanto na eficiência 
das grandes empresas que rejeitamos acu-
sá-las quando instabilidades acontecem. 
Mas é preciso aprofundar as relações de 
poder que as informações das mídias so-
ciais possibilitam: das transações finan-
ceiras às decisões eleitorais. Proliferam-se 
casos nos últimos anos de vazamento ou 
uso indevido de dados.

A solução, ironicamente, parece vir do 
próprio Facebook, que utilizou o Twitter 
para comunicar a inconstância do serviço 
e sua solução. Os usuários, ao contrário 

da visão de uso passivo das tecnologias 
de comunicação, migraram rapidamente 
para o Telegram, ligações, avisos nos sites 
e recursos alternativos.

Portanto, assim como não aceitamos 
um único banco para todas as trocas fi-
nanceiras, ou uma única empresa de ali-
mentos, multiplicar e descentralizar as 
opções de mídias sociais é uma decisão 
urgente para diminuir a dependência pú-
blica e o poder de poucas organizações 
privadas.

Nessa perspectiva, o autor e pesqui-
sador bielorusso Evgeny Morozov (Big 
Tech: A ascensão dos dados e a morte da polí-
tica) aponta os riscos da centralização de 
informações nas chamadas “big techs”, 
grandes corporações de tecnologia, e pro-
põe a ampliação de meios para ascensão 
de empresas regionais.

A resposta, portanto, não recai apenas 
aos usuários. É preciso ampliar as regu-
lações comerciais e suas implementações, 
além da concorrência e da priorização da 
segurança de cidadãos e consumidores. 
Na proposição de mídias sociais, o país 
tem histórico. Afinal, tanto o Facebook 
quanto o Instagram contaram com brasi-
leiros em suas concepções. Que venham 
incentivos para tecnologias de comunica-
ção com benefícios públicos por vias cria-
tivas e mais transparentes.

Clóvis Teixeira Filho é doutorando em Ciências 
da Comunicação pela Universidade de São Paulo e 

coordenador de Pós-Graduação na Área de Comunicação 
do Centro Universitário Internacional Uninter.

Preços aumentam no pior 
ciclo de empobrecimento dos 

trabalhadores na história
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FMI: 4 fatores  
ameaçam inflação

Na nova edição do World Economic Outlook, o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que a 

inflação se manterá elevada nos próximos meses, antes de 
retornar aos níveis anteriores à pandemia em meados de 
2022, “embora persistam riscos de aceleração”.

A previsão é que, nas economias avançadas, a inflação 
atinja, em média, um pico de 3,6% nos últimos meses 
deste ano, antes de cair para 2% no primeiro semestre de 
2022. Os mercados emergentes terão aumentos maiores, 
atingindo a média de 6,8% e em seguida recuando para 
4%, segundo o FMI. Os preços dos alimentos aumenta-
ram cerca de 40% durante a pandemia.

Os economistas do Fundo admitem que “as projeções 
envolvem uma incerteza considerável”, e a inflação pode 
continuar alta por mais tempo. Os fatores que contribuiri-
am para isso incluem a disparada dos preços dos imóveis 
residenciais, a prolongada escassez de oferta nas econo-
mias avançadas e em desenvolvimento, a pressão sobre os 
preços dos alimentos e as desvalorizações cambiais nos 
mercados emergentes.

O IBGE divulga nesta sexta-feira o IPCA de setembro. 
O índice deve levar o acumulado em 12 meses para 2 
dígitos, ou muito próximo. E é fácil ver que o Brasil reúne 
as 4 ameaças listadas acima pelo FMI.

Tema da esquerda

O Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) le-
vantou os discursos proferidos no plenário da Câmara, 
de fevereiro de 2021 até o final de agosto, em que foram 
mencionados os termos “Auxílio Brasil” e “renda cidadã”.

Na distribuição por partido, uma avassaladora pre-
dominância de discursos proferidos por deputados do PT 
(8) e PCdoB (2), e pouquíssimo empenho da base bolso-
narista (PSC, 2, PP e MDB, 1 cada) no tema.

Liquidação

O secretário de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, 
José Luís Zamith, participa nesta quinta-feira de reunião 
na Alerj para explicar a liquidação de empresas públicas e 
de economia mista. Na lista estão a CTC, Flumitrens, Celf, 
Metrô, BD Rio, Diverj e Ciferal. Alguns processos de encer-
ramento de atividades se arrastam há 25 anos.

Volta às aulas

O retorno às aulas presenciais e em horário normal 
deve ajudar o emprego nas classes mais baixas, já que 
em muitos casos as mães – pais escapolem de cumprir 
esse papel – não têm com quem deixar as crianças para ir 
trabalhar.

Rápidas

Dias 19 e 20, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, 
promovido pela Legião da Boa Vontade (LBV), debaterá, 
às 19h30, online, “Vida e morte em diálogo – Ciência e Fé 
conversam sobre as dimensões da existência”. Inscrições 
em forumespiritoeciencia.org/inscricao *** O nutricionis-
ta Matheus Oliveira é o novo convidado do Entrevistas com 
Bayard Boiteux. A conversa já está disponível via YouTube 
*** O Lecadô inaugura nesse final de semana uma loja 
no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio (RJ), a primeira 
unidade na Região dos Lagos. No dia 21, quem levar 1 
quilo de alimento não perecível receberá um salgado ou 
um doce *** Luciano Snel, CEO da Icatu, foi eleito uma 
das 500 personalidades mais influentes da América Latina 
na lista divulgada pela Bloomberg Línea.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e 
 Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas do RIOCEN-
TRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
20/10/2021, às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, 
RJ/RJ, com a seguinte pauta: 1) Eleição de membros do Conselho Fiscal 
e Alteração do Art. 4º do Estatuto Social. Maria Isabel Werneck da Silva – 
Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Tornar público que PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, CNPJ:
39.485.412/0001-02, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEMOB), rece-
beu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais - SEMADA,
a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA No 000055, válida por tempo
indeterminado desde que respeitadas às condições nela estabelecidas,
atestando a inexigibilidade de Licenciamento Ambiental para obra de refor-
ma, manutenção, repavimentação e intervenções de conservação ou
melhoria de vias urbanas na extensão total de 8.650,00m. Nos seguintes
logradouros: Rua Hemetério de Oliveira, Rua Alcindo Bulhões Paes, Rua
José Marques, Rua Inconfidente, Estrada do Riachão, Rua Passa 20, Rua
Cambur, Rua Camburi, Rua P. Becker, Rua Cispaltina, Rua Fernanda e
Rotatórias, Queimados-RJ. Trecho Georreferenciado através das coor-
denadas métricas 648112E;7486914 N e 646402 E;7483042 N. Fuso: 23-
K DATUM: SIRGAS 2000. Processo SEMADA No3596/2021/24.

Cesta básica em SP custa mais  
que metade do salário mínimo
Entre 17 capitais, 11 registraram alta

O custo médio da 
cesta básica de ali-
mentos aumentou 

em 11 cidades e diminuiu 
em seis, de acordo com a 
Pesquisa Nacional da Ces-
ta Básica de Alimentos, re-
alizada mensalmente pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
em 17 capitais. As maiores 
altas foram registradas em 
Brasília (3,88%), Campo 
Grande (3,53%), São Paulo 
(3,53%) e Belo Horizonte 
(3,49%). As capitais com 
quedas mais intensas foram 
João Pessoa (-2,91%) e Na-
tal (-2,90%).

A cesta mais cara foi a de 
São Paulo (R$ 673,45), se-
guida pelas de Porto Alegre 
(R$ 672,39), Florianópolis 
(R$ 662,85) e Rio de Janeiro 
(R$ 643,06). Entre as capi-

tais do Norte e Nordeste, 
onde a composição da cesta 
tem algumas diferenças em 
relação às demais cidades, 
Aracaju (R$ 454,03), João 
Pessoa (R$ 476,63) e Salva-
dor (R$ 478,86) registraram 
os menores custos.

Ao comparar setembro 
de 2020 e setembro de 
2021, o preço do conjunto 
de alimentos básicos subiu 
em todas as capitais que fa-
zem parte do levantamen-
to. Os maiores percentu-
ais foram observados em 
Brasília (38,56%), Campo 
Grande (28,01%), Porto 
Alegre (21,62%) e São Pau-
lo (19,54%). Nos primeiros 
nove meses de 2021, 16 ca-
pitais acumularam alra, com 
taxas entre 0,19%, em Ara-
caju, e 13,05%, em Curitiba. 
Somente Salvador apresen-
tou ligeira queda de -0,05%.

Com base na cesta mais 
cara que, em setembro, foi 
a de São Paulo, o Dieese 
estima que o salário míni-
mo necessário deveria ser 
equivalente a R$ 5.657,66, o 
que corresponde a 5,14 ve-
zes o piso nacional vigente, 
de R$ 1.100,00. O cálculo é 
feito levando em considera-
ção uma família de quatro 
pessoas, com dois adultos e 
duas crianças. Já em agosto, 
o valor do mínimo neces-
sário deveria ter sido de R$ 
5.583,90, ou 5,08 vezes o 
piso em vigor.

O tempo médio necessá-
rio para adquirir os produ-
tos da cesta, em setembro, 
ficou em 115h02m (média 
entre as 17 capitais), maior 
do que em agosto, quando 
foi de 113h49m.

Quando se compara o 
custo da cesta com o salá-

rio mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto referente à 
Previdência Social (7,5%), 
verifica-se que o trabalha-
dor remunerado pelo piso 
nacional comprometeu, em 
setembro, 56,53% (média 
entre as 17 capitais) do sa-
lário mínimo líquido para 
comprar os alimentos bási-
cos para uma pessoa adulta. 
Em agosto, o percentual foi 
de 55,93%.

O açúcar apresentou ele-
vação de preço em todas as 
capitais. Os maiores aumen-
tos ocorreram em Belo Ho-
rizonte (11,96%), Vitória 
(11,00%), Brasília (9,58%), 
Goiânia (9,15%) e Campo 
Grande (7,94%). O princi-
pal motivo do aumento do 
custo no varejo foi a oferta 
restrita de cana-de-açúcar, 
por causa do clima seco e 
da falta de chuvas.

Senado aprova prorrogação de  
incentivos fiscais por até 15 anos

O Senado aprovou, nes-
ta quarta-feira, o projeto 
de lei complementar (PLP) 
5/2021 que prorroga até 
2032 incentivos fiscais 
concedidos pelos estados 
e pelo Distrito Federal pa-
ra empresas no âmbito da 
guerra fiscal entre essas 
unidades federativas resol-
vida pela Lei Complemen-
tar 160/2017. Aprovado 
com 67 votos favoráveis, 
três votos contrários e uma 
abstenção, a matéria será 
encaminhada à sanção pre-
sidencial.

O setor de comércio 
atacadista e empresas que 
desenvolvem atividades 
portuárias e aeroportuárias 
e operações interestaduais 
com produtos agropecu-
ários estão entre os bene-
ficiados pela proposta. A 
guerra fiscal é resultado 
da concessão unilateral de 
isenções e benefícios fis-
cais do ICMS por parte de 
estados que buscam atrair 
investimentos para seus ter-
ritórios.

Relatado pela senado-
ra Rose de Freitas (MDB-
ES), o projeto altera a Lei 

Complementar nº 160, de 
2017, para permitir a pror-
rogação, por até 15 anos, 
das isenções, dos incenti-
vos e dos benefícios fis-
cais ou financeiro-fiscais 
vinculados ao Imposto so-
bre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Ser-
viços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) 
destinados à manutenção 
ou ao incremento das ati-
vidades comerciais - desde 
que o beneficiário seja o re-
al remetente da mercadoria, 
às prestações interestaduais 
com produtos agropecuá-
rios e extrativos vegetais in 
natura e à manutenção ou 
ao incremento das ativida-
des portuária e aeroportuá-
ria vinculadas ao comércio 
internacional, incluída a 
operação subsequente à da 
importação, praticada pelo 
contribuinte importador.

Contemplados

Segundo a Agência Se-
nado, o projeto contem-
pla atividades agropecuá-

ria e industrial, inclusive 
agroindustrial, e ao inves-
timento em infraestrutu-
ra rodoviária, aquaviária, 
ferroviária, portuária, ae-
roportuária e de trans-
porte urbano, templos de 
qualquer culto e entidades 
beneficentes de assistência 
social; atividades portuária 
e aeroportuária vinculadas 
ao comércio internacional, 
incluída a operação sub-
sequente à da importação, 
praticada pelo contribuin-
te importador; atividades 
comerciais, desde que o 
beneficiário seja o real re-
metente da mercadoria; e 
operações e prestações in-
terestaduais com produtos 
agropecuários e extrativos 
vegetais in natura.

A relatora rejeitou emen-
da 1 de Plenário, do sena-
dor Esperidião Amin (PP-
SC), que buscava aprimorar 
a redação do artigo 30 da 
Lei nº 12.973, de 2014, pa-
ra afastar qualquer objeção 
por parte do Fisco federal 
de que os incentivos e os 
benefícios fiscais relativos 
ao ICMS concedidos pelos 
estados e pelo Distrito Fe-

deral são considerados sub-
venções para investimento, 
e como tal, desonerados do 
Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), da 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líqui-
do (Cofins).

Embora meritória, ressal-
tou a relatora, a aprovação 
da emenda provocaria o re-
torno do projeto à Câmara 
dos Deputados, o que é de-
saconselhável ante a urgên-
cia de retomar os benefícios 
fiscais para o setor agrope-
cuário extintos em 31 de 
dezembro de 2020. Ade-
mais, os entraves erigidos 
pela fiscalização federal já 
vêm sendo majoritariamen-
te afastados na fase recursal 
administrativa, justificou a 
relatora ao rejeitar a emen-
da.

Esperidião Amin chegou 
a defender a emenda em 
Plenário, mas desistiu e re-
tirou o destaque, diante da 
urgência para a votação do 
projeto defendida por vá-
rios senadores.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Em leilão o traje do 
Homem-Aranha

Destaque em leilões no mundo: o traje usado por 
Tobey Maguire em Homem-Aranha 3 – o tradicional 

vermelho e azul – será leiloado em novembro, através da 
loja Prop Auction (propstore.com) junto com um lote 
grande de relíquias cinematográficas. O uniforme do herói 
está cotado em US$ 70 mil, o equivalente a R$ 377 mil na 
cotação atual.

Além do uniforme do Homem-Aranha, o leilão terá 
itens cinematográficos que farão qualquer fã da sétima arte 
desembolsar grandes quantias de dinheiro, como o manto 
do Batman usado por Val Kilmer em Batman Eternamente 
(1995), a luva de Freddy Krueger (Robert Englund) em A 
Hora do Pesadelo 3: Guerreiros dos Sonhos (1987) e a máscara de 
Michael Myers em Halloween: Ressurreição (2002).

Destaque de apto  
em Copacabana

Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialeilo-
eira.com.br) está destacando leilão do apartamento 201, na 
Rua Aires Saldanha, 22, em Copacabana. Edifício familiar 
contendo 11 andares com 4 apartamentos por andar. Possui 
2 elevadores, sendo 1 social e outro de serviço. O condo-
mínio oferece porteiros trabalhando 24 horas por dia, pos-
suindo garagem para automóveis, sendo que o apartamento 
avaliado não possui direito a vaga. A área é de 110m². O 
apto possui 3 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área e 
dependências de empregada. Os cômodos têm piso de taco 
bastante antigos e gastos. Avaliação: R$ 775.000,00. Leilão 
em andamento.

Casa em Campos  
dos Goytacazes

Daniele de Paula (depaulaonline.com.br) divulga leilão 
de casa com área de 252,00m², remanescente do desmem-
bramento do terreno de número 65/69 da Avenida Manoel 
Francisco Chagas, L. 17 d a Qd. “S”, loteamento Parque 
Visconde, em Campos dos Goytacazes (RJ). O imóvel está 
em terreno com 14,00m de largura na frente, por 18,00m 
de comprimento, confrontando-se na frente com a Rua 
Ésio Ramos, nos fundos com parte do lote número 16, de 
um lado com a área desmembrada, e do outro lado com 
o lote número 18. Avaliação: R$201.600,00. Leilão aberto.

Oferta de imóvel em Maricá
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) promove leilão do lo-

te 07-A da quadra 46 do loteamento Villar Maricá, situada 
no 3º distrito de Maricá. Imóvel tem área de 720m², há no 
terreno casa residencial composta por varanda, sala, copa/
cozinha, 2 quartos, suíte, banheiro, lavabo, 1 quarto de em-
pregada com banheiro, área de serviço e depósito, além de 
uma piscina de alvenaria medindo cerca de 6m x 12m com 
maquinário, churrasqueira e pia na área de serviço e uma 
garagem coberta. Avaliação: R$ 234.000,00. Leilão em an-
damento.

Prédio de colégio  
em Realengo

Leonardo Schulman (schulmannleiloes.com.br/leilao) 
anuncia realização de leilão do imóvel localizado na Rua 
Professor Carlos Venceslau, 963, em Realengo, onde está 
o Centro Esportivo Castelo Branco, com as características 
seguintes: primeiro terreno medindo aproximadamente 
140m x 170m, onde estão construídos um ginásio coberto 
poliesportivo, com arquibancadas em alvenaria, com medi-
das aproximadas de 20m x 40m, com vestiários. No mesmo 
prédio há diversas salas que ocupam dois andares.

Segundo terreno: composto por um prédio de 3 pavi-
mentos com 16 salas de aula, 2 banheiros por andar, deno-
minado Bloco F.

Terceiro terreno: com 2 piscinas, sendo uma com dimen-
sões olímpicas, provida de aquecimento e filtragem.

Quarto terreno composto de um campo de futebol de 
gramado com dimensões aproximadas de 70m x 110m.

Avaliação R$ 8.000.100,00. Leilão aberto.

Maori Holding S.A. - CNPJ/ME nº 18.003.121/0001-52 - NIRE 35.300.461.410
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 30.09.2021

Data, Hora, Local: 30.09.2021, 10hs., na sede, Rua Casa do Ator, 559, sala 07, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do ca-
pital. Mesa: Dayse Assunção Souto, Presidente; Marcos Feldman, Secretário. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do 
capital, totalmente integralizado, sem o cancelamento de ações, em razão de perdas e, portanto, para a absorção dos pre-
juízos acumulados apurados no Balanço, desconsiderados os centavos, no montante de R$1.769.478,00, passando o capital 
de R$77.321.947,00 para R$75.552.469,00; (ii) a redução do capital por se encontrar excessivo em relação ao objeto social, 
de R$75.552.469,00 para R$ 68.432.698,00, totalizando, portanto, uma redução de R$ 7.119.771,00, com o cancelamento, 
após o decurso do prazo legal, de 7.119.771 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão, mediante a res-
tituição aos acionistas, na proporção de sua participação no capital social e em moeda corrente nacional, no total de R$ 
7.119.771,00. Esta redução de capital somente se tornará efetiva e o respectivo montante de capital apenas será restituído 
aos acionistas após o decurso do prazo de 60 dias previstos no artigo 174 da Lei das S.A., que terá início na data de publi-
cação da presente ata. Transcorrido o referido prazo sem qualquer oposição de credores, será o presente instrumento leva-
do a registro perante a JUCESP, fi cando a Diretoria plenamente autorizada a praticar todos os atos necessários a formaliza-
ção e execução desta deliberação; (iii) A modifi cação do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da Com-
panhia é R$68.432.698,00, dividido em 108.368.914 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. São 
Paulo/SP, 30.09.2021. Acionistas: BRV Camaçari 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda., por Dayse Assunção Souto; Barão 
Vermelho Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternati-
vos Ltda.; Carlos Roberto Wizard Martins e Vânia de Campos Pimentel Martins. 

Rio inicia concessão do Maracanã

O Governo do 
Estado do Rio 
deu início nesta 

quarta-feira à primeira fase 
legal da nova concessão do 
Maracanã. Foi publicada no 
Diário Oficial a convocação 
para a audiência pública que 
será realizada no próximo 
dia 27. Nesta etapa, a so-
ciedade poderá consultar 
informações sobre a mo-
delagem e dar sugestões. 
Todos os dados ficarão dis-
poníveis no portal https://
www.concessaomaracana.
rj.gov.br.

O prazo de concessão se-
rá de 20 anos, podendo ser 
prorrogado por mais cinco, 
e o valor estimado do con-
trato é de R$ 2 bilhões. A 
previsão é de que o proces-

so seja concluído até feve-
reiro do ano que vem.

Entre as obrigatorieda-
des previstas no edital, es-
tá a comprovação técnica 
por parte do licitante de 
realização mínima de 70 
jogos das principais com-
petições de futebol no es-
tádio – incluindo partidas 
de campeonatos nacionais 
e continentais -, e outros 
12 eventos esportivos no 
Ginásio Gilberto Cardoso, 
mais conhecido como Ma-
racanãzinho, que faz parte 
do complexo.

Atualmente o estádio do 
Maracanã é gerido conjun-
tamente por Flamengo e 
Fluminense, por meio do 
Termo de Permissão de 
Uso (TPU), que vem sendo 

renovado a cada seis meses 
desde abril de 2019.

– O complexo do Mara-
canã é muito mais que um 
polo esportivo, ele é símbo-
lo do turismo, do entreteni-
mento e até da cultura do 
nosso estado. Esse processo 
de concessão está sendo fei-
to com a maior transparên-
cia e seguindo todos os pra-
zos legais, para garantir que 
o Maracanã continue sendo 
um dos equipamentos mais 
importantes do Rio de Ja-
neiro e do país – afirmou o 
governador Cláudio Castro.

A minuta do edital e os 
anexos poderão ser acessa-
dos no site, e todas as su-
gestões para a construção 
do documento devem ser 
enviadas para a equipe de 

licitação até o dia 27 para o 
e-mail licitacao@casacivil.
rj.gov.br.

– A participação popular 
é fundamental nesse pro-
cesso. Nossa equipe técnica 
vem trabalhando há meses 
nessa modelagem, e cuida-
mos de todos os detalhes 
para que o Maracanã per-
maneça como um impor-
tante centro esportivo do 
nosso estado – disse o se-
cretário de Estado da Casa 
Civil, Nicola Miccione.

O processo de concessão 
é coordenado pela Secreta-
ria de Estado da Casa Civil 
e contempla o Maracanã e 
o Maracanãzinho. A expec-
tativa do governo é que a 
licitação seja concluída até 
fevereiro de 2022.

Grupo Patrimar chega ao Rio de  
Janeiro com empreendimento de luxo

A Patrimar Enge-
nharia desembarca 
neste segundo se-

mestre de 2021 no Rio de 
Janeiro e chega para se esta-
belecer. A construtora - que 
possui expertise de alto pa-
drão consolidada em Belo 
Horizonte - escolheu a Bar-
ra da Tijuca para sediar seu 
primeiro empreendimento 
de luxo na cidade. Em um 
terreno de 27.537,63 m² 
próximo a praia, lagoa de 
Marapendi, Avenida das 
Américas e ao lado do me-
lhor campo de Golfe da 
América Latina, o Oceana 
Golf  promete ser diferen-
te de tudo que o carioca já 
viu em termos de inovação, 
sustentabilidade, luxo, segu-
rança, lazer e praticidade. 

“Construir no Rio de Ja-
neiro é um sonho antigo. 
Como um bom mineiro, 
sou apaixonado pela cidade 
e acredito no seu potencial. 
Observando a garra e o in-
tenso trabalho do nosso ti-
me, tenho certeza que esse 
é só o começo de uma his-
tória de muito sucesso”, diz 
Alex Veiga, CEO do Grupo 
Patrimar.

Durante os 58 anos de 
história, o Grupo Patrimar 
já construiu mais de 35 mil 
unidades em cerca de 2,5 
milhões de m² e possui o 
DNA de alto padrão con-
solidado. “Agora, os cario-
cas vão poder conhecer to-
da a nossa expertise de alto 
padrão já estabelecida em 
Belo Horizonte. O projeto 
do Oceana Golf  está à altu-
ra da nossa experiência com 

empreendimentos de luxo e 
será lembrado para sempre 
pelo mercado imobiliário 
como marco da chegada 
da Patrimar Engenharia no 
Rio”, afirma Veiga.

Antes de escolher o ter-
reno e chegar no projeto fi-
nal, a Patrimar realizou uma 
pesquisa de mercado para 
entender o que o carioca 
busca e deseja. “Viabiliza-
mos um projeto da mais alta 
sofisticação para os aparta-
mentos e áreas comuns, que 
combina assertividade com 
luxo, tecnologia, segurança, 
lazer e sustentabilidade. O 
Oceana Golf  vai surpreen-
der a todos”, conta Lucas 
Couto, diretor Comercial e 
de Marketing do Grupo Pa-
trimar.

Segundo o CEO do Gru-
po, há um movimento bem 
acentuado de pessoas que 
moram na Zona Sul da ci-
dade para o bairro da Zona 
Oeste, devido a busca de 
moradias modernas e com 
infraestrutura de lazer com-
pleta. Outro ponto a favor 
do bairro é o despertar das 
pessoas para a importân-
cia do bem-estar e da qua-
lidade de vida que as novas 
moradias da região propor-
cionam. Por isso, o projeto 
conta com pré-requisitos co-
mo varandas mais espaçosas 
e locais para home office. 

Além disso, a Barra pos-
sui uma praia excelente, 
sem poluição, e propor-
ciona maior sensação de 
segurança, um dos prin-
cipais desejos da popula-
ção nos dias de hoje, além 

de ter shoppings, metrô, 
BRTs (que já começaram a 
ser restaurados), avenidas 
largas, quadras esportivas 
entre outras qualidades. “A 
Barra da Tijuca, com to-
da certeza, é a bola da vez 
do segmento de alta e mé-
dia rendas. As condições 
financeiras dos imóveis 
comparados à Zona Sul 
também são incríveis. Por 
isso, decidimos iniciar as 
operações de alto padrão 
no Rio de Janeiro através 
desse bairro”, explica Alex. 

Atualmente, o mercado 
imobiliário do Rio de Ja-
neiro vive o melhor perío-
do desde que a cidade re-
cebeu os Jogos Olímpicos 
de 2016, segundo pesquisa 
do Sindicato de Habitação 
do Rio (Secovi-Rio). “É 
um ótimo momento para 
dar esse passo na história 
da Patrimar, e acredito que 
vamos preencher uma la-
cuna no mercado da cida-
de”, destaca o CEO. Neste 
movimento, a marca prevê, 
até o momento, investir um 
total de R$ 1 bilhão para os 
empreendimentos da região 
nos próximos cinco anos, 
incluindo obra, térreo, es-
tande de vendas, comissões 
de corretores e manuten-
ção.  

“O Grupo Patrimar se 
destaca em relação as de-
mais empresas do mercado 
por atuar muito bem nos 
três segmentos. Elegemos o 
Rio para ser exemplo desse 
traço, com grandes opera-
ções de renda alta, média 
e econômica. O Estado es-

tá se tornando um ponto 
chave para o ciclo de cres-
cimento da empresa nos 
próximos cinco anos”, con-
ta Felipe Enck Gonçalves, 
diretor Executivo de Finan-
ças e Relações com Investi-
dores do Grupo Patrimar.

Para o primeiro projeto 
de alto padrão no Rio de 
Janeiro, a construtora fez 
questão de convidar pro-
fissionais renomados do 
mercado, como garantia de 
destaque e sofisticação. A 
arquitetura ficou a cargo do 
escritório Feu Arquitetura, 
o paisagismo foi idealizado 
por Benedito Abbud e o 
designer de interiores é de 
responsabilidade de Débora 
Aguiar. “Conseguimos um 
time de peso para colocar 
na prática a arquitetura mo-
derna, o paisagismo exube-
rante e a decoração luxuosa 
de interiores que estávamos 
idealizando há um bom 
tempo para o Rio de Janei-
ro”, explica Alex Veiga.

O empreendimento con-
ta com 6 torres, sendo du-
as unidades panorâmicas 
por andar, com espetacular 
vista livre para o mar. Se-
rão luxuosos apartamentos 
com metragem de 194m² a 
268m² e coberturas lineares 
de 396m² a 547m². Todos 
os imóveis contam com 4 
quartos (4 suítes) com de-
pendência completa de em-
pregados, hall exclusivo e 
até 6 vagas de garagem. Os 
apartamentos também con-
tam com medição individu-
alizada de gás canalizado e 
água e hidrômetro.

Construtora traz expertise de BH para o Oceana Golf na Barra
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. Realizadas em 31 de março de 2021 (Lavrada 
sob a forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do art. 130, da Lei 
6.404/76). 1. Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas nº 
105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 31 de março de 2021, às 15h, nos 
termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 e de seu Anexo V 
– Manual de Registro de Sociedade Anônima. As Assembleias Gerais Ordinária e Ex-
traordinária ocorreram de forma digital, tendo sida permitida a participação e votação 
por meio do envio prévio de boletim de voto a distância e/ou por meio da plataforma 
digital com acesso individual concedido aos acionistas a fim de deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: 2. Mesa: Presidente – Silvano Gianni. Secretária – Amanda 
Lopes Silva. 3. Presença e “Quorum”: Presentes os acionistas representando 
98,74% do capital social votante, conforme Lista de Presença, consolidada ao final 
desta Ata, constatando-se, dessa forma, a existência de “quorum” para as deliberações 
que constam da Ordem do Dia, conforme disposto no art. 125 da Lei 6.404/76. Presen-
tes, ainda, o Presidente da Brasilcap Capitalização S.A., Sr. Antonio Gustavo Matos do 
Vale, de acordo com o § 1º do art. 134 da Lei 6.404/76, dispensado pelos acionistas 
presentes o comparecimento de membro efetivo do Conselho Fiscal e do auditor inde-
pendente, conforme previsão do § 2º do art. 134 da Lei 6.404/76. 4. Convocação: 
Edital de convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no 
jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 23, 24 e 25 de março de 2021. 5. Ordem do Dia: 
5.1. Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1. Tomar as contas dos administradores, ex-
aminar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar 
o Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demon-
strações Financeiras, Relatório de Asseguração Limitada do Auditor Independente so-
bre o Balanço Social modelo Ibase, Pareceres dos Atuários Independentes e do Con-
selho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2020; 5.1.2. Deliberar sobre aprovação do Lucro Líquido do 
exercício e sua destinação: ratificação das deliberações do Conselho de Administração, 
em 30/07/2020, sobre pagamento de dividendos; e em 03/02/2021, de constituição de 
Reservas de Lucros no montante de R$97.256.375,85 (noventa e sete milhões, duzen-
tos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); 
5.1.3. Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes 
– mandato 2021/2022; 5.1.4. Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho 
Fiscal; 5.1.5. Fixar o teto da remuneração anual global dos Administradores e delegar 
ao Conselho de Administração para fixação da remuneração dos membros da Direto-
ria; 5.1.6. Ratificar deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e 
de renúncia de administradores, conforme reuniões de 25/09/2020 e 28/10/2020. 5.2. 
Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1. Deliberar sobre o aumento do capital social, 
com apreciação do Parecer do Conselho Fiscal, atualmente de R$231.264.117,06 
(duzentos e trinta e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e dezessete 
reais e seis centavos) para R$254.392.710,76 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, 
trezentos e noventa e dois mil, setecentos e dez reais e setenta e seis centavos)  um 
aumento, portanto, de R$23.128.593,70 (vinte e três milhões, cento e vinte e oito mil, 
quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos), mediante capitalização de parte 
da reserva de lucro do exercício de 2020, sem modificação do número de ações; 5.2.2. 
Alteração do Estatuto Social da Companhia; 5.2.3. Examinar e ratificar a deliberação do 
Conselho de Administração sobre a participação dos empregados e diretores nos lu-
cros da Companhia; 5.2.4. Ratificar as funções específicas de diretores estatutários, na 
forma da legislação vigente, bem como delegar competência ao Conselho de Adminis-
tração para deliberar sobre as indicações previstas nos normativos; e 5.2.5. Assuntos 
de Ordem Geral. 6. Leitura dos Documentos: 6.1. Foi dispensada, por unanimidade, 
leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Fi-
nanceiras, do Relatório dos Auditores Independentes, do Relatório de Asseguração 
Limitada – modelo Ibase, do Parecer dos Atuários Independentes, do Parecer do Con-
selho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, uma vez que os mes-
mos eram do total conhecimento dos acionistas, sendo lidas as propostas do Conselho 
de Administração para: (a) Deliberar sobre aprovação do Lucro Líquido do exercício e 
sua destinação: ratificação das deliberações do Conselho de Administração, em 
30/07/2020, sobre pagamento de dividendos; e em 03/02/2021, de constituição de 
Reservas de Lucros no montante de R$97.256.375,85 (noventa e sete milhões, duzen-
tos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); 
(b) Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; (c) Fixar o teto da 
remuneração anual global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administra-
ção para fixação da remuneração dos membros da Diretoria; (d) Ratificar deliberações 
do Conselho de Administração sobre atos de eleição e de renúncia de administradores, 
conforme reuniões de 25/09/2020 e 28/10/2020; (e) Deliberar sobre o aumento do 
capital social, com apreciação do Parecer do Conselho Fiscal, atualmente de 
R$231.264.117,06 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, 
cento e dezessete reais e seis centavos) para R$254.392.710,76 (duzentos e cinquen-
ta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e dez reais e setenta e 
seis centavos)  um aumento, portanto, de R$23.128.593,70 (vinte e três milhões, cento 
e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos), mediante 
capitalização de parte da reserva de lucro do exercício de 2020, sem modificação do 
número de ações; (f) Alteração do Estatuto Social da companhia; (g) Examinar e ratifi-
car a deliberação do Conselho de Administração sobre a participação dos empregados 
e diretores nos lucros da Companhia; e (h) Ratificar as funções específicas de diretores 
estatutários, na forma da legislação vigente, bem como delegar competência ao Con-
selho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas nos normativos. 
6.2. Em seguida foram votadas e aprovadas por unanimidade, pelos acionistas presen-
tes, em consonância com a Ordem do Dia, e com abstenção de voto dos legalmente 
impedidos, quando cabível, as deliberações adiante transcritas. 7. Deliberações 
aprovadas por unanimidade: 7.1. Assembleia Geral Ordinária: 7.1.1. Aprovação, 
sem ressalvas, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício findo em 31/12/2020, publicados no dia 10/02/2021 no “Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro, nas páginas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 - Parte V; e no Jornal 
“Monitor Mercantil”, nas páginas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pelos seus próprios fun-
damentos e subsídios dos Pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independen-
tes, dos Auditores Atuariais e do Relatório do Comitê de Auditoria e de Asseguração 
Limitada – modelo Ibase. 7.1.2. Nos termos da Proposta nº 01 que constitui o Anexo I 
do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Compan-
hia, conforme dispõe alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe: 
7.1.2.1. Aprovação da destinação de R$158.800.572,79 (cento e cinquenta e oito mil-
hões, oitocentos mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) ori-
undos do Lucro Líquido do exercício de 2020, conforme o seguinte: (a) pagamento dos 
dividendos no valor de R$61.544.196,94 (sessenta e um milhões, quinhentos e quaren-
ta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) equivalentes 
a 38,76% do Lucro Líquido, à razão de R$0,189951225 por ação; e (b) constituição de 
Reservas de Lucros no montante de R$97.256.375,85 (noventa e sete milhões, duzen-
tos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 
7.1.2.2. A ratificação das deliberações do Conselho de Administração: (a) em reunião 
de 30/07/2020, decidiu remunerar os acionistas da companhia mediante pagamento de 
dividendos intermediários à conta de lucro líquido apurado no semestre findo em 
30/06/2020, o valor de R$61.544.196,94 (sessenta e um milhões, quinhentos e qua-
renta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) à razão de 
R$0,189951225 por ação, pago na forma da Lei, na data de 05/08/2020; e (b) em reu-
nião de 03/02/2021, decidiu pela constituição de Reservas de Lucros no montante de 
R$97.256.375,85 (noventa e sete milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e 
setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 7.1.3. A eleição/reeleição dos mem-
bros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal da companhia, por um 
período de gestão de 1 (um) ano, a expirar na Assembleia Geral Ordinária do ano de 
2022, como segue: (a) Membro Efetivo: reeleição do Conselheiro Fiscal, Marcelo 
Sampaio Cunha Filho, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de 
identidade nº 5289563-SSP-PE, inscrito no CPF nº 009.636.111-51, residente e domi-
ciliado no Distrito Federal/DF, com endereço residencial no SQN 309, BL.F, apt.506, 
Brasília/DF, CEP 70362-060; e como respectivo, (b) Membro Suplente: reeleição do 
Conselheiro Fiscal, Alexandre Ribeiro Barbosa, brasileiro, casado, bancário, portador 
da carteira de identidade nº 080507528, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF-MF sob o 
nº 000.885.437-81, residente e domiciliado em Rio de Janeiro - RJ, com endereço co-
mercial no Rua Senador Dantas, 105 – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20031-923; (c) 
Membro Efetivo: reeleição do Conselheiro Fiscal, Jonathas Assunção Salvador 
Nery de Castro, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade 
nº 2062449-SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 992.040.291-53, residente e domiciliado 
no Distrito Federal, Brasília, com endereço residencial na SQN 313, Bloco D, apt. 109, 
Brasília/DF, CEP 70766-04; e como respectivo, (d) Membro Suplente: reeleição do 
Conselheiro Fiscal, Cristiano Leonel Correa, brasileiro, solteiro, bancário, titular da 
carteira de identidade nº M6807293, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 
026.473.916-70, residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço no Condomínio 
Belvedere Green 23-06, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP.: 71.680-380; (e) Membro 
Efetivo: reeleição do Conselheiro Fiscal, Márcio Santiago Câmara, brasileiro, casado, 
contador, portador da carteira de identidade nº RJ-078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, 
inscrito no CPF sob o nº 466.294.597-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril nº 36, 
parte, Centro, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370; e como respectivo, (f) Membro 
Suplente: eleição do Conselheiro Fiscal, Luiz Eduardo Edelsberg, brasileiro, casado, 
economista, titular da carteira de identidade nº 51728053, expedida pelo IFP/RJ, in-
scrito no CPF sob o nº 002.222.987-66, residente e domiciliado em Rio de Janeiro/RJ, 
com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril , nº 36, parte, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP.: 20021-370; (g) Membro Efetivo: reeleição do Conselheiro Fiscal, 
Albérico Machado Mascarenhas, brasileiro, casado, economista, portador da carteira 
de identidade nº 1.036.068-90, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
101.846.785-87, residente e domiciliado em Salvador - BA, com endereço comercial Av. 
Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, salas 801/804, Caminho 
das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41820-020; e como respectivo, (h) Membro Suplente: 
reeleição do Conselheiro Fiscal, Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky, brasileiro, 
casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1.036.068-90, expedida pela 
SSP/BA, inscrito no CPF-MF sob o nº 559.078.735-15, residente e domiciliado em 
Salvador/BA, com endereço comercial na Rua Pinto Martins, 11, 9ª andar, Comércio, 
Salvador, Bahia/BA, CEP: 40.015-020. 7.1.3.1. Confirmação da composição do Con-
selho Fiscal, ficando o referido Colegiado assim constituído: Membros Efetivos: Mar-
celo Sampaio Cunha Filho, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, Márcio San-
tiago Câmara, Albérico Machado Mascarenhas. Membros Suplentes: Alexandre Ri-
beiro Barbosa, Cristiano Leonel Correa, Luiz Eduardo Edelsberg, Augusto Cesar Carv-
alho Kruschewsky. 7.1.3.2. Os membros eleitos/reeleitos declaram que preenchem os 
requisitos estabelecidos no artigo 162 da Lei 6.404/76, bem como as condições previs-
tas na Resolução CNSP nº 330, de 2015. 7.1.4. A fixação da remuneração dos mem-
bros efetivos do Conselho Fiscal da companhia para o exercício de 2021/2022 com a 
manutenção do valor de R$7.125,43 (sete mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e 
três centavos) mensais, nos termos da Proposta nº 02 que constitui o Anexo II do 
sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia, 
conforme dispõe “a” alínea do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76. 7.1.5. Nos 
termos da Proposta nº 03 que constitui o Anexo III do sumário da presente Ata, auten-
ticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia, conforme dispõe alínea “a” do 
parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe: (i) fixação do teto da remuneração 
anual global da Diretoria e do Conselho de Administração em até R$8.270.021,00 (oito 
milhões, duzentos e setenta mil e vinte e um reais), incluídos os seguintes itens: (a) 
Diretoria – Honorários, encargos, benefícios e remuneração variável dos administra-
dores. Os referidos benefícios poderão englobar: seguro de responsabilidade civil, 
plano de saúde, seguro de vida, check-up médico, plano de previdência privada (se for 
o caso), bolsa de idiomas, celular corporativo, Ipad, Notebook, vaga de estacionamen-
to, automóvel de representação, verba de instalação e acomodação, verba de mudan-

ça, cartão corporativo, vale alimentação, vale refeição e bônus de desligamento; e (b) 
Conselho de Administração – Honorários mensais e encargos. A remuneração será 
distribuída mensalmente nos termos da Proposta nº 03 que constitui o Anexo III; e (ii) 
manutenção da delegação ao Conselho de Administração para fixação da remunera-
ção dos membros da Diretoria (Presidente e Diretores Estatutários), respeitado o teto 
global de remuneração para os administradores. Com relação ao item (i), a acionista 
BB Seguros Participações S.A. aprova a proposta apresentada condicionando a aplica-
ção da parcela referente ao ajuste de 5,45%, no valor de R$427.421,00 (quatrocentos 
e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais), à decisão do Conselho de Adminis-
tração da companhia. A acionista Companhia Aliança da Bahia acompanhou o voto da 
BB Seguros Participações S.A. e a acionista Icatu Seguros S.A. aprovou a proposta. 
7.1.6. A ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre atos de 
eleição e renúncia de administradores, nos termos da Proposta nº 04 que constitui o 
Anexo IV do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na 
Companhia, conforme dispõe a alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, 
relacionados a seguir: (a) RCA 25/09/2020 – eleição membro suplente, Sr. Julio Cesar 
Rodrigues da Silva; e (b) RCA 28/10/2020 – renúncia de membro titular do Conselho de 
Administração, Sr. Mansueto Facundo de Almeida Junior, e eleição de membro titular 
do Conselho de Administração, Sr. Gustavo Leipnitz Ene. 7.2. Assembleia Geral Ex-
traordinária: 7.2.1. Aprovação do aumento do capital social de R$231.264.117,06 
(duzentos e trinta e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e dezessete 
reais e seis centavos) para R$254.392.710,76 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, 
trezentos e noventa e dois mil, setecentos e dez reais e setenta e seis centavos), rep-
resentando aumento de R$23.128.593,70 (vinte e três milhões, cento e vinte oito mil 
reais, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos), mediante capitalização do 
excesso de saldo da reserva de lucro do exercício de 2020, sem modificação do núme-
ro de ações, com apreciação do Parecer do Conselho Fiscal, nos termos da Proposta 
nº 05 que constitui o Anexo V do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa ar-
quivada na Companhia, conforme alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 
6.404/76. 7.2.1.1. A alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a re-
fletir o aumento do capital deliberado no subitem 7.2.1 supra, que passa a viger com a 
seguinte redação: Artigo 5º “O capital da COMPANHIA é de R$254.392.710,76 (duzen-
tos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e dez reais 
e setenta e seis centavos) dividido em 216.010.804 (duzentos e dezesseis milhões, dez 
mil, oitocentos e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e em 
107.989.196 (cento e sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil e cento e noventa 
e seis) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. 7.2.2. A alteração nos arti-
gos dos artigos 5º, 11, 12, 16, 17, 20, 28, 29 e 30 do Estatuto Social da companhia, o 
qual fica consolidado e transcrito ao final desta ata, nos termos da Proposta nº 06 que 
constitui o Anexo VI do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa arquivada na 
Companhia, conforme alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76. 7.2.3. A 
ratificação da aprovação do pagamento das participações sobre o lucro líquido apurado 
no exercício de 2020, aos empregados e diretores, nos termos da Proposta nº 07 que 
constitui o Anexo VII do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa arquivada na 
Companhia, conforme alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76. 7.2.4. A 
ratificação das funções específicas de Diretores Estatutários, nos termos da Proposta 
nº 08 que constitui o Anexo VIII do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e 
que será arquivada na Companhia, conforme alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da 
Lei 6.404/76, como segue: (a) Funções de caráter executivo ou operacional: Membro 
da Diretoria/Cargo/Função Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Di-
retor - Diretor responsável pelas relações com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, 
I). Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho: Diretor - Diretor responsável técnico (Circu-
lar SUSEP 234/03, art. 1º, II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, II). Marcelo Gon-
çalves Farinha: Diretor - Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 
234/03, art. 1º, III). Marcelo Gonçalves Farinha: Diretor - Diretor responsável pelo acom-
panhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade 
(Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, III). (b) Funções de caráter de fiscalização ou con-
trole: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: Antonio Gustavo Matos do 
Vale: Presidente - Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 
1998 (Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, IV, e 445/12, art. 2º, §2º e 612/2020, art. 12). 
Antonio Gustavo Matos do Vale: Presidente - Diretor responsável pelos controles inter-
nos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º). Antonio Gustavo Matos do Vale: Presidente - Dire-
tor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes 
(Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). (c) Resolução CNSP Nº 382/2020 – Designação 
do Diretor Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho como responsável pela 
Política Institucional de Conduta da companhia. 7.2.4.1. Propõe, ainda, delegação de 
competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações propos-
tas por normativos vigentes relativos à atribuição de funções específicas para Diretores 
estatutários. 8. Conselho Fiscal: Cópia autenticada dos pareceres do Conselho Fiscal 
passa a fazer parte integrante desta Ata, como seu Anexo IX e X. 9. Comitê de Audi-
toria: Cópia autenticada do resumo do relatório do Comitê de Auditoria passa a fazer 
parte integrante desta Ata, como seu Anexo XI. 10. Assuntos de Ordem Geral: Ne-
nhum outro assunto foi suscitado pelos acionistas presentes às Assembleias. 11. Doc-
umentos Arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente auten-
ticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação das Assembleias, referi-
dos nesta Ata, conforme dispõe alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76. 
12. Emissão e Distribuição: Fica a Secretária autorizada a emitir e distribuir tantas 
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. 13. 
Encerramento: nada mais havendo a tratar, a Secretaria declara expressamente que 
as Assembleias atenderem todos os requisitos para suas realizações, especialmente 
os previstos na legislação vigente. Foi encerrada a reunião às 15h30, depois de lavrada 
esta Ata, lida e aprovada. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. Silvano Gianni - 
Presidente; Amanda Lopes Silva - Secretária. BB Seguros Participações S.A. - Ri-
cardo Demétrio Loricchio - Advogado e Procurador - OAB/SP 273433; Icatu Segu-
ros S.A. - Amanda Lopes Silva - Advogada e Procuradora – OAB/RJ 210960; Com-
panhia de Seguros Aliança da Bahia - Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky - 
CPF 559.078.735-15 e Rodrigo Ribeiro Accioly – CPF 855.821.665-72 - Administra-
dores. Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da BRASIL-
CAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizadas em 31 de março de 2021. RELAÇÃO COM-
PLETA DOS ACIONISTAS em 31/03/2021 - Acionistas/Ações ON/% ON/Ações 
PN/% PN/Total de Ações/Capital Total % - BB Seguros Participações S.A. - 107.98
9.204/49,99/107.989.196/100,00/215.978.400/66,66; Icatu Seguros S.A. - 54.010.799
/25,00/0/0,00/54.010.799/16,67; Cia. de Seguros Aliança da Bahia - 51.292.002/23,7
5/0/0,00/51.292.002/15,83; Acionistas Minoritários inclusive Conselheiros de Ad-
ministração - 2.718.799/1,26/0/0,00/2.718.799/0,84; Total - 216.010.804/100,00/107.9
89.196/100,00/324.000.000/100,00. Lista dos Acionistas Presentes ao Ato - 1) BB 
Seguros Participações S.A. – Representada, na forma do §1º do art. 126 da Lei 
6.404/76, por Ricardo Demétrio Loricchio, brasileiro, inscrito no CPF nº 173.242.798-
48, residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço comercial na SAUN, Quadra 
5, Lote B, 3º andar, Ed. BB, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70040-912. 2) Icatu Seguros 
S.A. - Representada, na forma do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, por Amanda Lopes 
Silva, brasileira, inscrita no CPF nº 145.116.717-29, residente e domiciliada no Rio de 
Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, 6º andar, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370. 3) Companhia de Seguros Aliança da 
Bahia - Representada, na forma do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, por Augusto Cesar 
Carvalho Kruschewsky, brasileiro, inscrito no CPF nº 559.078.735-15, residente e domi-
ciliado em Salvador/BA, e Rodrigo Ribeiro Accioly, brasileiro, inscrito no CPF nº 
855.821.665-72, residente e domiciliado em Salvador/BA, ambos com endereço com-
ercial na Rua Pinto Martins, 11, Comércio, Salvador, Bahia/BA, CEP: 40.015-020. BB 
Seguros Participações S.A. - Ricardo Demétrio Loricchio - Advogado e Procurador. 
Icatu Seguros S.A. - Amanda Lopes Silva - Advogada e Procuradora. Companhia 
de Seguros Aliança da Bahia - Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky e Rodrigo 
Ribeiro Accioly - Administradores. ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º. BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., a seguir 
chamada COMPANHIA, é uma sociedade anônima, companhia fechada, autorizada a 
funcionar pelo Governo Federal e reger-se-á pelo presente estatuto e dispositivos le-
gais aplicáveis. Art. 2º. A COMPANHIA tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - 
RJ, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, criar, manter, encerrar e 
suprimir sucursais, agências, inspetorias e escritórios no Brasil e no Exterior, satisfeitas 
as formalidades legais. Art. 3º. A COMPANHIA tem por objetivo atuar na área de capi-
talização, podendo instituir e comercializar planos de capitalização, bem como os de-
mais produtos e serviços admitidos às sociedades de capitalização, podendo participar 
de outras sociedades. Art. 4º. O prazo de duração da COMPANHIA é indeterminado. 
CAPÍTULO II - Capital Social: Art. 5º. O capital da COMPANHIA é de R$254.392.710,76 
(duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e 
dez reais e setenta e seis centavos) dividido em 216.010.804 (duzentos e dezesseis 
milhões, dez mil, oitocentos e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
e em 107.989.196 (cento e sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil e cento e 
noventa e seis) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. §1º - A COMPAN-
HIA poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo 
aumento de classe existente, sem guardar proporção com as demais. §2º - A COM-
PANHIA poderá emitir cautelas, certificados ou títulos múltiplos de ações, os quais 
serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores. §3º - O desdobramento de cautelas e 
títulos múltiplos será efetuado a preço de custo. §4º - As ações ordinárias de emissão 
da COMPANHIA, por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser convertidas em 
ações preferenciais, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação prefer-
encial. §5º - As ações preferenciais de emissão da COMPANHIA não gozarão do direito 
de voto, e conferirão a seus titulares, prioridade no reembolso de capital em caso de 
liquidação da COMPANHIA. Nos termos do art. 15, §2º, da Lei 6.404/76, as ações 
preferenciais não ultrapassarão 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas. 
§6º - Os acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, poderão permutar entre si 
ações de emissão da COMPANHIA. Art. 6º. A cada ação ordinária corresponde um 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. CAPÍTULO III - Assembleia Geral: 
Art. 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convo-
cada na forma da lei ou deste estatuto, sendo presidida pelo Presidente do Conselho 
de Administração e secretariada por um dos acionistas presentes ou seu represent-
ante, a ser escolhido pelo Presidente. Art. 8º. Ficarão suspensas as transferências de 
ações nos 8 (oito) dias que antecederem à realização da Assembleia Geral. Art. 9º. São 
necessários votos favoráveis de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações, com direito a 
voto, para as seguintes deliberações: I - mudança do objeto social, alteração do dividendo 
obrigatório e qualquer outra modificação no Estatuto da COMPANHIA; II - modificação do 
capital social da COMPANHIA; III - incorporação, fusão ou cisão da COMPANHIA, ou a 
incorporação, na COMPANHIA, de outra sociedade; IV - criação de ações preferenciais, 
ou aumento de classe de ações existentes, sem guardar proporção com as demais; V - 
alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou 
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; VI - cria-
ção de partes beneficiárias ou emissão de valores mobiliários; VII - participação em gru-
pos de sociedades; VIII - dissolução e liquidação da COMPANHIA, ou cessação do es-
tado de liquidação; e IX - permuta de ações de emissão da COMPANHIA entre os 
acionistas. CAPÍTULO IV - Administração: Art. 10. A COMPANHIA será administrada 
por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, compostos por pessoas nat-
urais, residentes no País, dotadas dos requisitos legais. §1º - Os eleitos para os órgãos 
de administração terão mandato de três anos, permitida a reeleição. §2º - O prazo de 
gestão estender-se-á até a investidura dos novos membros. §3º - O substituto eleito 
para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído. §4º - A remu-
neração global e mensal dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral. 
§5º - Além da remuneração de que trata o parágrafo antecedente, os Administradores 
poderão ter direito a participar nos lucros, caso a Assembleia Geral assim venha a de-
liberar, nos termos do Art. 33 deste estatuto, observadas as disposições legais sobre a 
matéria. §6º - Os administradores serão investidos em seus cargos na forma da lei, 
estando dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos. SEÇÃO I - 
Conselho de Administração: Art. 11. O Conselho de Administração será composto 

por, no mínimo 4 (quatro), e no máximo 6 (seis) membros titulares, com ou sem suplen-
tes, que conferirão representatividade aos Acionistas, na forma da Lei e do seu Regi-
mento Interno, sendo um o Presidente e os demais sem designação especial, todos 
eleitos pela Assembleia Geral. Art. 12. Compete ao Conselho de Administração, além 
de outras matérias prescritas em lei e neste estatuto: I - eleger seu Presidente; II - con-
vocar a Assembleia Geral, por seu Presidente; III - fixar a orientação geral dos negócios 
da COMPANHIA, inclusive a política financeira, bem como suas diretrizes e objetivos 
básicos; IV - aprovar o orçamento anual e plurianual da COMPANHIA, bem como as 
propostas de aumento de capital social a serem submetidas à deliberação da Assem-
bleia Geral; V - eleger, dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir os Diretores, 
bem como fixar-lhes as atribuições, respeitadas as conferidas por lei e por este esta-
tuto; VI - nomear, dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir membros do Comitê 
de Auditoria, observadas as disposições da regulamentação em vigor; VII - fixar a re-
muneração dos membros do Comitê de Auditoria; VIII - examinar e aprovar o Regi-
mento Interno, bem como as regras operacionais, em gênero, para funcionamento do 
Comitê de Auditoria; IX - reunir-se com o Comitê de Auditoria, examinar e avaliar os 
relatórios semestrais e anuais do Comitê de Auditoria; X - examinar e decidir sobre 
novas atividades e/ou expansão dos setores existentes, com base nos planejamentos 
a médio e longo prazo; XI - aprovar as políticas corporativas da COMPANHIA; XII - ex-
aminar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da COMPANHIA e apr-
ovar proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de criação ou extin-
ção de cargos e funções a nível de Diretoria; XIII - aprovar o Plano de Cargos e Sa-
lários da COMPANHIA; XIV - aprovar projetos de alteração do Estatuto Social, a serem 
encaminhados à deliberação da Assembleia Geral; XV - estabelecer a Política de Alça-
das, e definir os limites de alçadas para as operações da COMPANHIA; XVI - estabel-
ecer, periodicamente, limites para a contratação de empréstimos, financiamentos ou 
quaisquer outras operações que, direta ou indiretamente, venham a onerar a COM-
PANHIA, bem como para a aquisição e alienação de bens e direitos; XVII - autorizar a 
COMPANHIA a adquirir suas próprias ações; XVIII - submeter à Assembleia Geral o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras da COMPANHIA, os parece-
res dos auditores independentes, bem como proposta para destinação dos lucros; XIX 
- distribuir, nos limites fixados pela Assembleia Geral, a remuneração e as gratificações 
anuais dos administradores, quando englobadamente votadas; XX - aprovar a contrata-
ção e/ou destituição dos auditores independentes e auditores internos; XXI - declarar 
dividendos intercalares, intermediários ou complementares; XXII - deliberar sobre 
pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP); XXIII - autorizar a COMPANHIA a 
celebrar Acordo de Acionistas; XXIV - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da COMPANHIA, solicitar informações sobre contra-
tos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; XXV - manife-
star-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações 
Financeiras semestrais, bem como propor a destinação do lucro líquido de cada exer-
cício; XXVI - deliberar sobre quaisquer negócios entre a COMPANHIA e seus acionis-
tas, bem como entre a COMPANHIA e empresas controladoras, controladas e coliga-
das dos acionistas, submetidos à mesma controladora desta; XXVII - aprovar o Código 
de Ética e Conduta, bem como supervisionar as ações da gestão necessárias ao seu 
cumprimento; XXVIII - tomar conhecimento das principais denúncias registradas con-
forme prerrogativas do Código de Ética e Conduta; XXIX - determinar o perfil e o apetite 
de riscos da companhia, bem como estabelecer a política de gestão de riscos que fixará 
as responsabilidades da Diretoria na gestão dos riscos corporativos; XXX - aprovar 
política de segurança da informação que resguarde os princípios de confidencialidade, 
integridade e disponibilidade das informações da companhia; XXXI - aprovar o Regi-
mento Interno dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da 
COMPANHIA; XXXII - tomar conhecimento e avaliar os principais processos judiciais 
em nome da COMPANHIA; XXXIII - avaliar, formalmente, o desempenho do próprio 
Conselho e da Diretoria da COMPANHIA; XXXIV - aprovar e alterar o Regimento In-
terno do próprio Conselho de Administração. Art. 13. Compete ao Presidente do Con-
selho de Administração: I - instalar e presidir a Assembleia Geral; II - convocar, instalar 
e presidir as reuniões do Conselho de Administração, mandando lavrar as respectivas 
atas no livro próprio; III - conduzir o sistema de avaliação de desempenho do Conselho, 
do Presidente da COMPANHIA e da Diretoria, assegurando o seu êxito. Art. 14. No 
caso de ausência ou impedimento temporário, o Presidente do Conselho de Administ-
ração será substituído pelo Conselheiro que for por ele designado. Parágrafo único. 
Em caso de vacância da Presidência, uma reunião do Conselho de Administração será 
imediatamente convocada para a eleição de um novo Presidente nos termos do dis-
posto no Acordo de Acionistas. Art. 15. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordi-
nariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presi-
dente ou por 3 (três) dos seus membros, instalando-se a reunião com a presença de 
conselheiros suficientes para a aprovação das matérias a serem apreciadas. Art. 16. 
As decisões do Conselho de Administração dependerão do voto favorável de, no míni-
mo 5 (cinco) membros se o Conselho estiver composto por 6 (seis) membros; 4 (quatro) 
membros se composto por 5 (cinco) membros; ou 3 (três) membros se composto por 4 
(quatro) membros. Parágrafo único. A demissão de qualquer Diretor da COMPANHIA 
depende da aprovação de apenas 3 (três) conselheiros. Art. 17. No caso de vacância 
do cargo de conselheiro, o Conselho de Administração nomeará o substituto que atuará 
até a realização da próxima Assembleia Geral. SEÇÃO II - Diretoria: Art. 18. A Direto-
ria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta por 3 (três) membros, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um designado Presidente e os 
demais sem designação específica. Art. 19. A Diretoria é o órgão de administração 
executiva da COMPANHIA, cabendo-lhe executar a política estabelecida pelo Consel-
ho de Administração e as diretrizes básicas por ele fixadas, bem como a representação 
da COMPANHIA. Art. 20. A representação ativa e passiva da COMPANHIA, em Juízo 
ou fora dele, será exercida em conjunto por dois Diretores, observados os limites fixa-
dos pelo Conselho de Administração. Parágrafo único. É lícito à COMPANHIA fazer-se 
representar por procuradores, constituídos por meio de mandato, assinado por dois 
Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento, os atos ou operações 
que os mandatários poderão praticar e a duração do mandato. O mandato com cláu-
sula “ad judicia”, pode ser outorgado por prazo indeterminado. Art. 21. Compete à Di-
retoria: I - implementar as políticas, os planos e os programas aprovados pelo Consel-
ho; II - executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da COMPAN-
HIA; III - admitir e demitir empregados, função que poderá ser atribuída, no todo ou em 
parte, a um ou mais Diretores; IV - executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro 
das diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho de Administração; V - cumprir e 
fazer cumprir o estatuto, o acordo de acionista e as deliberações do Conselho de Ad-
ministração. Art. 22. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, ou 
extraordinariamente, quando convocada, com a presença de pelo menos 2 (dois) de 
seus membros. Parágrafo único. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas 
pelo Presidente. Art. 23. As decisões serão tomadas por maioria de votos dos presen-
tes, cabendo ao Presidente, além do voto normal, o voto de qualidade. Art. 24. Com-
pete ao Presidente: I - convocar as reuniões da Diretoria, dirigir e orientar os respectivos 
trabalhos, os quais serão reduzidos a termo lavrado em livro próprio; II - coordenar a 
execução da política estabelecida pelo Conselho de Administração; III - coordenar as 
áreas de execução da COMPANHIA e estabelecer a orientação geral das atividades da 
Diretoria; IV - dar apoio logístico e administrativo ao Conselho de Administração e à 
Diretoria. Art. 25. Compete a cada Diretor dirigir os negócios de sua Diretoria e assistir 
o Presidente. Art. 26. O Presidente será substituído em suas ausências ou impedimen-
tos temporários, por Diretor por ele escolhido, estendidas a este as disposições do in-
ciso I do Art. 24 deste Estatuto. Art. 27. Os Diretores serão substituídos, em suas aus-
ências, impedimentos temporários ou vacância, por outro Diretor especialmente desig-
nado pelo Presidente. No caso de vacância, o cargo será exercido até a posse do novo 
titular a ser eleito, de imediato. CAPÍTULO V - Comitê de Auditoria: Art. 28. A COM-
PANHIA terá um Comitê de Auditoria, vinculado ao Conselho de Administração, com as 
atribuições, encargos e funcionamento estabelecidos na regulamentação em vigor e no 
seu Regimento Interno. §1° - O Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) mem-
bros, selecionados na forma da regulamentação em vigor e do seu Regimento Interno, 
com mandato de 1 (um) ano, renovável, a critério do Conselho de Administração, por 
períodos de igual duração, até o limite de 5 (cinco) anos. §2° - A remuneração de cada 
membro do Comitê de Auditoria não será superior à remuneração recebida por cada 
membro titular do Conselho de Administração. §3° - Perderá o cargo o membro do 
Comitê de Auditoria que deixar de comparecer, sem justificativa, a três reuniões or-
dinárias consecutivas ou a quatro reuniões alternadas durante o período de doze me-
ses, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, bem como, a qualquer tempo, por 
decisão do Conselho de Administração. §4° - São atribuições do Comitê de Auditoria, 
além daquelas previstas na regulamentação em vigor: I - assessorar o Conselho de 
Administração no que concerne ao exercício de suas funções de auditoria interna e 
fiscalização; II - supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da auditoria indepen-
dente; e III - supervisionar as atividades dos trabalhos de auditoria interna. §5° - O Co-
mitê poderá convidar para participar, sem direito a voto, das suas reuniões, os auditores 
independentes, os auditores internos, membros do Conselho de Administração, mem-
bros do Conselho Fiscal e quaisquer membros da Diretoria ou funcionários da Compan-
hia. §6º - Os membros do Comitê de Auditoria poderão permanecer no exercício de 
seus cargos até a posse de seus sucessores, respeitado o limite estabelecido no §1º. 
CAPÍTULO VI - Conselho Fiscal: Art. 29. A COMPANHIA terá um Conselho Fiscal, em 
funcionamento de modo permanente, composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 4 
(quatro) membros titulares e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral, 
com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Parágrafo único. Os membros do 
Conselho Fiscal poderão permanecer no exercício de seus cargos até a posse de seus 
sucessores. Art. 30. Os membros do Conselho Fiscal terão competência fixada na 
forma da lei e pelo seu Regimento Interno e a sua remuneração será estabelecida pela 
Assembleia Geral Ordinária que os eleger. CAPÍTULO VII - Exercício Social, Lucros 
e Dividendos: Art. 31. O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e encerrar-se-
á no dia 31 de dezembro de cada ano, devendo a Diretoria levantar demonstrações fi-
nanceiras semestrais, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 
único. O Conselho de Administração poderá, obedecidos os limites legais, declarar 
dividendos à conta do lucro apurado nos balanços semestrais, bem como declarar divi-
dendos intermediários ou complementares à conta de lucros existentes no último bal-
anço anual ou semestral. Art. 32. Levantado o balanço, com a observância das pre-
scrições legais, apurado o resultado do exercício, feitas as deduções e a provisão para 
o pagamento do imposto sobre a renda, a Assembleia Geral, por proposta do Conselho 
de Administração, poderá autorizar o pagamento de participações aos empregados e 
administradores, distribuindo o lucro líquido da seguinte forma: I - 5% (cinco por cento) 
para constituição da reserva legal, destinada a garantir a integridade do capital social, 
até que atinja 20% (vinte por cento) deste; II - o necessário, quando for o caso, para 
constituição de reservas para contingências, na forma prevista em lei; III - o necessário 
para eventual constituição de reserva dos lucros a realizar, na forma admitida em lei; IV 
- o necessário para distribuição de dividendos aos acionistas, conforme decidir a As-
sembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, observadas as dis-
posições legais e estatuárias; V - o restante, se houver, será levado a reserva suplemen-
tar para futuro aumento de capital, para compensar despesas de competência de exercí-
cios anteriores, ou terá outra destinação, tudo como deliberar a Assembleia Geral, por 
proposta do Conselho de Administração. Parágrafo único. A reserva referida no inciso V 
deste art. será limitada ao valor do capital social. Art. 33. Ressalvadas as hipóteses pre-
vistas em lei, fica assegurado aos acionistas um dividendo obrigatório igual a 25% (vinte 
e cinco por cento) do lucro líquido da COMPANHIA, ajustado na forma legal. Art. 34. A 
participação dos administradores nos lucros, dentro dos limites legais, somente poderá 
ser paga depois de distribuído o dividendo de que trata o art. antecedente. Art. 35. O 
dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no 
prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado. CAPÍTULO VIII - Liquida-
ção: Art. 36. A COMPANHIA entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por 
deliberação da Assembleia Geral. Homologada pela PORTARIA SUSEP/CGRAJ Nº 
310, de 5 de agosto de 2021 e o que consta do Processo SUSEP nº 15414.607918/2021-
22. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento em 13/09/2021 sob o nº 
00004453821. Protocolo: 00-2021/951398-8 em 01/09/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário-Geral.
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Etigah Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda-Me
CNPJ 10.457.814/0001-03 / NIRE 33.2.0823465-61

Ata de Assembléia Geral de Transformação em Sociedade Anônima.
Aos 28/02/2014 às 11 horas, a ETIGAH Participações e Empreendimentos Imobi-
liários Ltda-ME, na cidade do Rio de Janeiro, à Rua da Quitanda, 86 SI. 203 - Cen-
tro - Cep 20.091-005, em razão do comparecimento de 100% dos sócios quotis-
tas, conforme assinaturas em livro próprio, nos termos do § 4º do Art. 124 da lei 
6.404/6 foi dispensada a convocação prévia. O Sr. EUCLIDES FRANCO PACHE-
CO FILHO, sócio administrador da sociedade, assumiu a Presidência da mesa e 
declarou aberta a Assembléia Geral Extraordinária e de Transformação para tratar 
e deliberar acerca dos seguintes assuntos: i) transformar a sociedade em socieda-
de anônima; ii) aprovar a alteração do endereço da sede social; iii) aprovar o esta-
tuto social; e iv) eleição da diretoria. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presi-
dente convidou a mim, Ângela Maria Mota de Miranda, para secretariar. Posto to-
dos os assuntos em debate, foi aprovado por unanimidade:· i) Fica a sociedade 
transformada de Sociedade limitada para Sociedade Anônima, com o consequen-
te cancelamento das quotas representativas do Capital Social e emissão de ações 
ordinárias nominativas representativa do Capital Social, conforme consta o regis-
tro no livro de Registro de Ações Nominativas, sendo atribuído uma ação ordinária 
nominativa a cada quota cancelada, ficando o quadro de acionistas da Companhia 
e consequente composição de seu Capital Social assim representado: Acionista 
/ Quantidade de ações ON / Valor do Capital totalmente Integralizado. Angela 
Maria Mota de Miranda / 28.500 / R$ 28.500,00; Euclides Franco Pacheco Filho / 
1.500 / R$ 1.500,00. TOTAL: 30.000 / R$ 30.000,00. A presente transformação da 
sociedade que, a partir desta data, transforma-se em Sociedade Anônima (Art’s 
1.088 e 1.089 do CC), ocorre nos termos dos Art’s 1.113 a 1.115 da Lei 10.406/2002 
(CC) e dos Art’s 220 a 222 da Lei 6.404/76 (S/A), mantendo-se as mesmas parti-
cipações dos sócios/acionistas no capital social, atribuindo-se a cada quota do 
capital uma ação ordinária, ficando também mantido todos os direitos e garantias 
aos credores. ii) Aprovam também a alteração do endereço da sede social que 
passa para Rua da Quitanda nº 86 sala 203 - Centro - RJ/RJ - Cep 20.091-005. iii) 
Em seguida foi aprovado o Estatuto Social e eleita a Diretoria: 1. Foi aprovado o 
Estatuto Social, cujo teor é o seguinte: ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO 1 - da 
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, PRAZO e FORO: Art. 1º - ETIGAH PARTICI-
PAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A é uma sociedade por 
ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social, pela Lei nº 6.404 de 15.12.1976 
e alterações posteriores, e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 
2º - A Companhia tem sua sede na Rua da Quitanda nº. 86 sala 203 - Centro - RJ/
RJ - Cep 20.091-005, onde funcionará como simples escritório. Art. 3º - A Compa-
nhia tem como objeto social a prestação de serviços de incorporação e construção 
imobiliária e gestão de imóveis próprios. Art. 4º - A Companhia terá o prazo de 
duração indeterminado e escolhe o foro da Capital da Cidade do RJ/RJ em detri-
mento a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. CAPÍTULO II - do CAPI-
TAL SOCIAL e das AÇÕES: Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, é de R$30.000,00, represen-
tado por 30.000 ações, todas ordinárias com valor nominal de R$1 ,00 cada. § 1º 
- As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Compa-
nhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assem-
bléias Gerais. § 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumi-
da pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, caso a Assembléia 
Geral delibere emitir títulos ou certificados representativos de ações, estes serão 
assinados por 2 Diretores. Art. 6º - Os acionistas terão preferência, na proporção 
das respectivas participações, para a subscrição dos aumentos de capital da 
Companhia, nos termos da legislação em vigor. CAPITULO III - da ADMINISTRA-
ÇÃO: Art. 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 
membros, pessoas naturais, residentes no País, acionistas ou não, sendo um Di-
retor-Superintendente e um Diretor Administrativo-Financeiro, cujo prazo de man-
dato será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. § 1º - A Diretoria é o órgão de 
representação da Companhia. § 2º - É expressamente vedado e será nulo de 
pleno direito o ato praticado por qualquer Diretor, procurador ou funcionário da 
Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estra-
nhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, a que 
estará sujeito o infrator deste dispositivo. § 3º - Findo o mandato, os Diretores 
permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Os Direto-
res serão investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse em 
livro próprio, prestando as informações exigidas por lei, independentemente de 
caução. Art. 8º - A remuneração global dos membros da Diretoria, inclusive bene-
fícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas res-
ponsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação 
profissional e o valor de seus serviços no mercado, serão fixados anualmente pela 
Assembléia Geral. Art. 9º - No caso de ausência ou incapacidade temporária de 
qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designa-
do. No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade 
permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas 
obrigações, o Diretor deverá ser substituído por membro designado pela Assem-
bléia Geral, que completará o mandato do Diretor substituído. Art. 10º - A Diretoria 
é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento re-
gular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins 
sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de 
prévia aprovação da Assembléia Geral. Art. 11º -A Diretoria reunir-se-á sempre 
que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação do Diretor Superinten-
dente. § único - As reuniões da Diretoria realizar-se-ão na sede social, e das 
mesmas serão lavradas atas, no competente livro de Registro de Atas de Reuni-
ões da Diretoria. As deliberações serão aprovadas por maioria de votos dos Dire-
tores. Art. 12º - Compete fundamentalmente aos Diretores: (a) zelar pela obser-
vância da Lei e deste Estatuto Social; (b) coordenar o andamento das atividades 
normais da Companhia. incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimen-
to das deliberações tomadas em Assembléias Gerais, e nas suas próprias reuni-
ões; (c) administrar, gerir e superintender os negócios sociais; e (d) emitir e apro-
var instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários. § 1º - Os 
atos e operações de administração dos negócios sociais, que importem responsa-
bilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para 
com terceiros, tais como: a assinatura de escrituras de qualquer natureza; as le-
tras de câmbio; os cheques; as ordens de pagamento; os contratos e, em geral, 
quaisquer outros documentos, incluindo o uso do nome empresarial, incumbirão e 
serão obrigatoriamente praticados: (a) pelo Diretor Superintendente e pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro ou por um procurador, desde que investidos de espe-
ciais e expressos poderes delegados por ambos os diretores. § 2º - A representa-
ção da Companhia. em juízo ou fora dele, ou perante quaisquer repartições públi-

cas ou autoridades federais. estaduais ou municipais também competirá ao Dire-
tor Superintendente e pelo Diretor Administrativo Financeiro, ou a um ou mais 
procuradores, legalmente constituídos e com poderes especificas. § 3º - As procu-
rações em nome da Companhia serão outorgadas pelos Diretores, conjuntamen-
te, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins 
judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 ano. Art. 13º - Sem 
prejuízo das demais atribuições da Diretoria fixadas pelo presente Estatuto Social 
e em lei, compete, especialmente (a) ao Diretor-Superintendente, convocar e pre-
sidir as reuniões de Diretoria, planejar, supervisionar, coordenar, dirigir e adminis-
trar todas as atividades da Companhia, exercendo funções decisórias e executi-
vas; e (b) ao Diretor Administrativo-Financeiro, auxiliar o Diretor Superintendente 
no planejamento, supervisão, coordenação, direção e administração das ativida-
des da Companhia e substituir o Diretor-Superintendente em suas ausências e 
impedimentos. CAPÍTULO IV - das ASSEMBLÉIAS GERAIS: Art. 14º - A Assem-
bléia Geral compete as atribuições que lhe são conferidas por Lei e pelo presente 
Estatuto Social. Art. 15º - As Assembléias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, 
no prazo e forma da Lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem, sendo permitida a realização simultânea de Assembléia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária. Art. 16º - As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Di-
retor Superintendente, ou pelo acionista controlador, na forma· da Lei. As delibe-
rações, exceto nos casos previstos em Lei ou neste Estatuto Social ou em Acordo 
de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas 
pelos votos de acionistas representando a maioria absoluta dos presentes. § 1º - 
As Assembléias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor Superintendente 
ou na sua ausência pelo Diretor Administrativo-Financeiro, ou, na ausência de 
ambos, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente 
da Assembléia caberá a escolha de um secretário. § 2º - Os acionistas poderão 
ser representados nas Assembléias Gerais por procurador, nos termos da Lei, 
com poderes específicos, devendo a procuração lavrada por instrumento público, 
ficar arquivada na sede da Companhia. CAPITULO V - do EXERCÍCIO SOCIAL e 
da DISTRIBUIÇÃO de RESUL TADOS: Art. 17º - O exercício social inicia-se em 
1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Art. 18º - Ao fim de 
cada exercício social, a Diretoria fará elaborar o balanço patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras exigidas pela Lei, as quais, em conjunto, deverão ex-
primir com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorri-
das no exercício. § único - A Diretoria poderá levantar balanços semestrais, tri-
mestrais ou referentes a períodos inferiores, observadas as disposições legais. 
Art. 19º - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de 
qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelas re-
servas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Art. 20º - O lucro líquido do 
exercício, definido no Art. 191, da Lei nº 6.404/76, terá a seguinte destinação: (a) 
5% para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; 
(b) a parcela correspondente à constituição de reserva de contingências; (c) 25%, 
no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório aos 
acionistas, apurado na forma do Art. 202 da Lei nº 6.404/76; e (d) o lucro que não 
for destinado na forma dos Art’s 193 a 197 da Lei n° 6.404/76 ficará à disposição 
da Assembléia Geral que, obrigatoriamente, lhe dará destinação. Art. 21º - O 
montante dos dividendos será colocado à disposição dos acionistas no prazo má-
ximo de 60 dias a contar da data em que forem atribuídos. § único - Os dividendos 
não reclamados no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos 
à disposição dos acionistas, prescreverão em beneficio da Companhia. Art. 22º - 
Nos termos do Art. 204 da Lei nº 6.404/76, a Diretoria poderá (i) levantar balanço 
semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurada nesse balanço; e (ii) 
declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas 
de lucros existentes, com base no último balanço anual ou semestral. Art. 23º - 
Por deliberação da Assembléia Geral, poderão ser pagos ou creditados aos acio-
nistas juros a titulo de remuneração sobre o capital próprio, até o limite permitido 
em lei, com base em balanços anuais ou intermediários, nos termos do Art. 9º da 
Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995, cujo montante poderá ser imputado ao 
valor dos dividendos obrigatórios, nos termos da legislação pertinente. CAPÍTULO 
VI - da TRANSFORMAÇÃO: Art. 24º - A Companhia poderá ser transformada de 
um tipo em outro, conforme o disposto no Art. 220 da Lei 6404/76, mediante 
deliberação de acionistas representando a maioria do capital social. CAPÍTULO 
VIl - da DISSOLUÇÃO e da LIQUIDAÇÃO: Art. 25º - A Companhia será dissol-
vida ou entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por deliberação da 
Assembléia Geral, compete à Assembléia Geral estabelecer a forma da liquida-
ção e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período 
de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, con-
forme previsto em Lei. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS: Art. 27º - Os 
casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assem-
bléia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. 2. Eleição da 
Diretoria: Ato subseqüente, foram eleitos por unanimidade, 02 membros da Di-
retoria: Euclides Franco Pacheco Filho, brasileiro, casado pelo regime de comu-
nhão parcial de bens, empresário, com domicílio à Rua Prof. Hilário da Rocha, 
nº 100 - Bl. 01 - Apto. 101 - Tauá - RJ - Cep 21.920-040, identidade 068536754 
expedida pelo IFP/RJ e CPF 856.024.1 87-68, para o cargo de Diretor-Superin-
tendente; e Renata Cristine dos Santos Correia, brasileira, casada, administra-
dora de empresas, com domicílio na Av. das Américas, 17500 - Bl. 2 Ap 301, 
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, identidade 129283784 DIC/RJ e 
CPF 054.549.517-22 para o cargo de Diretora Administrativo-Financeiro, ambos 
com mandato de 2 (dois) anos a contar desta data. Os Diretores ora eleitos de-
clararam que não estão impedidos por lei especial e não estão incursos em cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, estando cientes do 
disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. 3. Honorários da Diretoria: 
Foi ainda fixada remuneração global para a Diretoria, no presente exercício, no 
valor de R$ 20.000,00. Atas e Publicações: Foi autorizada, por unanimidade 
dos acionistas presentes, a elaboração da ata sob a forma de sumário, nos ter-
mos do Art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os tra-
balhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os pre-
sentes. Rio de Janeiro, 28/02/2014. Angela Maria Mota Miranda - Acionista; Eu-
clides Franco Pacheco Filho - Acionista. Testemunhas: Kuntz Adalberto Naegele 
Junior - RG: 06968754-9; CPF: 868.999.537-49; Tatiana Sant’Ana Ferreira - RG: 
20.120.553-6, CPF: 100.087.537-86. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 2609854 
em 31/03/2014. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral.

Republicação da Ata de Transformação ocorrida no dia 28/02/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Tornar público que PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, CNPJ:
39.485.412/0001-02, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEMOB), rece-
beu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais - SEMADA,
a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA No 000054, válida por tempo
indeterminado desde que respeitadas às condições nela estabelecidas,
atestando a inexigibilidade de Licenciamento Ambiental para obra de Rede
de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e
Pavimentação na extensão total de 3.785,39 m. Nos seguintes logradouros:
Estrada Campo Alegre, Travessa Campo Alegre, Rua Carmem Cristina, Rua
Maria Tereza, Rua Deoclecio Costa, Rua L.M. Di Gregorio, Rua Juscelino
Kubitscheck, Rua Julia Maria, Rua Luiza, Rua Livia, Rua Itália e Rua Minho,
Vista Alegre, Queimados-RJ. Trecho Georreferenciado através das coor-
denadas métricas 0644366 E; 7487214 N e 0645902 E; 7487749 N. Fuso:
23-K DATUM: SIRGAS 2000. Processo SEMADA No3415/2021/24.

SOCIEDADE TÉCNICA MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ n.º 33.053.976/0001-81 - NIRE 3330029578-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2021. 
1. Data, Hora e Local: Em 06 de outubro de 2021, às 14 horas, na sede social 
da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), localizada na Av. 
Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101-A Parte, Leblon, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e do art. 6º, § 2.º, 
do estatuto da Companhia, por força da presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Sergio Alberto Mon-
teiro de Carvalho e secretariados por Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães. 4. Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a redução do 
capital social da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto, no 
valor de até R$ 452.319.000,00 (“Valor Máximo da Redução”), sem o cance-
lamento de ações, com a restituição de valor aos acionistas, na proporção de 
sua participação no capital social, mediante a transferência e entrega de ações 
de emissão da Monteiro Aranha S.A., sociedade por ações, com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de 
Melo Franco nº 290, Sala 101-A Parte, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ/ME 
sob o n.º 33.102.476/0001-92, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 3.3.0010861-1 
e registrada como companhia aberta categoria “A” na Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) sob o código 00889-3 (“Monteiro Aranha”), de titularidade 
da Companhia (“Redução do Capital”); e (ii) autorização para que os adminis-
tradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar 
e cumprir a deliberação acima, bem como a ratificação dos atos já praticados 
com esta finalidade. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes 
deliberaram, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovar, por unanimidade de vo-
tos, a lavratura da ata da presente assembleia na forma de sumário contendo 
transcrição apenas das deliberações tomadas, nos termos do artigo 6º, § 3º 
do estatuto da Companhia e do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 5.2. Aprovar, 
por unanimidade de votos, a Redução do Capital, observado que, nos termos 
do artigo 174, caput e § 1º da Lei das S.A., a Redução do Capital somente se 
efetivará mediante a verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência de 
oposição de credores quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data de publicação da presente ata; ou (b) pagamento do crédito 
ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores que se 
opuseram à redução durante o prazo acima mencionado (“Data de Efetivação 
da Redução”). 5.2.1. Consignar que o montante efetivo da Redução do Capital 
corresponderá ao valor patrimonial contábil do investimento da Companhia 
na Monteiro Aranha em 30 de junho de 2021, deduzido dos proventos brutos 
declarados pela Monteiro Aranha até a Data de Efetivação da Redução que 
tenham sido atribuídos à Companhia como titular das ações em data expressa 
na declaração, limitado, em qualquer hipótese, ao Valor Máximo da Redução. 
5.2.2. Consignar que, caso, na Data de Efetivação da Redução, o valor patri-
monial contábil do investimento da Companhia na Monteiro Aranha em 30 de 
junho de 2021, deduzido dos proventos brutos declarados pela Monteiro Aranha 
até a Data de Efetivação da Redução que tenham sido atribuídos à Companhia 
como titular das ações em data expressa na declaração dos proventos, seja 
superior ao Valor Máximo da Redução, a redução objeto da deliberação será 
limitada ao Valor Máximo da Redução e a Companhia entregará aos acionistas, 
a título de restituição de capital, quantidade de ações de emissão de Monteiro 
Aranha, cujo valor patrimonial contábil em 30 de junho de 2021, deduzido dos 
proventos brutos declarados pela Monteiro Aranha, e atribuídos à Companhia 
como titular das ações em data expressa na declaração, seja limitado, em 
qualquer hipótese, ao Valor Máximo da Redução. 5.2.3. Consignar que, na Data 
de Efetivação da Redução, será realizada nova assembleia geral extraordinária 
da Companhia para homologar a Redução do Capital, com base na quantia 
efetivamente reduzida, observado o Valor Máximo da Redução, e alterar a 
redação do artigo 5º do estatuto da Companhia para contemplar a nova cifra 
do capital social. 5.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para 
que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à 
efetivação da deliberação acima, bem como a ratificação de todos os atos já 
praticados pela administração com esta finalidade. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu 
os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos 
ocorridos, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021. Mesa: Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho - Presidente. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - 
Secretário. Acionistas presentes: Three O Five Participações S.A. Ana Maria 
Monteiro de Carvalho. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho. Sergio 
Alberto Monteiro de Carvalho. Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho. 
Antônio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães. Pedro Alberto Guimarães 
Filho. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Astrid Monteiro 
de Carvalho Guimarães de Lima Rocha.

Três perguntas: empresas de cannabis, ações e ETFs
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Rodrigo Lima, ana-
lista de investimen-

tos e editor de conteúdo da 
Stake, sobre a performance 
das ações e ETFs das em-
presas de cannabis na Nas-
daq e na Bolsa de Nova 
York (Nyse), sua visão so-
bre o setor de cannabis nos 
Estados Unidos e o apetite 
dos investidores brasileiros 
por esse tipo de papel.

A Stake é uma startup 
australiana fundada em 
2017 que permite a compra 
de ações e ETFs (Exchan-
ged Traded Fund, Fundos 
de Índices) americanos atra-
vés da sua plataforma. Ela 
chegou ao Brasil em outu-
bro de 2020 depois de es-
tabelecer a sua operação na 
Austrália, Nova Zelândia e 
Reino Unido.

Como você está vendo 
o setor de cannabis nos 
Estados Unidos?

O mercado de cannabis 

está em ascensão mundial-
mente. Não apenas o uso 
recreativo vem sendo des-
criminalizado em diversos 
países ao redor do mundo 
como também vêm ocor-
rendo grandes descober-
tas no uso medicinal do 
canabidiol, com uma sé-
rie de medicamentos sen-
do desenvolvidos a partir 
do composto. É estranho 
pensar que a medicina foi 
privada durante décadas 
de estudar e utilizar uma 
substância somente porque 
ela poderia ser utilizada pa-
ra fins recreativos. Se este 
mesmo tratamento fosse 
dado para o ópio, hoje não 
teríamos a morfina e uma 
série de analgésicos e seda-
tivos que foram fundamen-
tais para o desenvolvimento 
da medicina moderna.

Os usos recreativos e 
medicinais não são as úni-
cas possíveis fontes de cres-
cimento para o setor, que 
também pode trazer pro-
gressos para os setores têx-
teis e de materiais. A fibra 

do cânhamo, que é muito 
resistente, pode ser utiliza-
da em diferentes indústrias. 
No entanto, ainda não há 
nenhuma companhia lista-
da do setor que realize in-
vestimentos diretos no de-
senvolvimento deste tipo de 
produto, sendo difícil para 
o investidor pessoa física se 
beneficiar destas inovações.

Como está a perfor-
mance dessas ações e 
ETFs negociados nas 
bolsas americanas? Há 
algum destaque?

O setor ainda é muito no-
vo e, como qualquer setor 
nascente, tem uma série de 
empresas ainda em estágio 
pré-operacional, com difi-
culdades para estabelecer 
modelos de negócios viá-
veis e que possam gerar fon-
tes de receitas previsíveis. 
Muitas dessas companhias 
encontrarão obstáculos pa-
ra crescer e, eventualmente, 
podem até ser expulsas do 
mercado. Isso acaba puxan-
do o setor como um todo 

para baixo, fazendo com 
que o ETF mais negociado 
do setor, que é o Alternative 
Harvest (MJ), da ETFMG, 
caia 14,9% no ano.

Isso não quer dizer que 
o futuro para o setor não 
seja promissor. É válido re-
alizar um paralelo com o fi-
nal dos anos 90 e início dos 
anos 2000, quando centenas 
de companhias de TI surgi-
ram e inundavam as bolsas. 
Eventualmente uma crise 
acabou separando o joio do 
trigo, com várias empresas 
quebrando enquanto outras, 
com modelos de negócios já 
testados e com validade cor-
roborada pelo mercado, aca-
baram se consolidando.

Na realidade, já vemos 
um movimento como este 
ocorrendo, com players co-
mo a OrganiGram* (OGI) 
e a Tilray (TLRY) apresen-
tando uma performance 
melhor que os demais con-
correntes, com as ações da 
primeira subindo 32,75% 
e a segunda caindo apenas 
1,68% no ano. As duas em-

presas atuam no modelo 
seed to store, ou seja, ver-
ticalizam toda a produção 
desde a plantação até chegar 
nos varejistas e têm, consis-
tentemente, apresentado 
crescimento das receitas, o 
que acaba se refletindo na 
performance das ações.

É importante também 
lembrar que tanto para uso 
medicinal ou recreativo, es-
te ainda é um mercado de 
luxo, ainda inacessível às 
classes mais baixas e que, 
portanto, pode apresentar 
um alto grau de ciclicidade 
da demanda, afetando as-
sim o desempenho das em-
presas do setor.

As ações e ETFs desse 
setor chamam a atenção 
dos investidores brasi-
leiros e estrangeiros que 
operam através da Stake?

De maneira geral, os bra-
sileiros que operam pela 
Stake não costumam reali-
zar o picking das ações do 
setor, isso é, escolher pesso-
almente cada uma das com-

panhias em que ele deseja 
investir. Ainda vemos mui-
to pouco volume dos inves-
tidores brasileiros nas ações 
individuais do setor, o que 
é compreensível se consi-
derarmos que este ainda é 
um setor muito difícil de 
ser analisado, que passa por 
uma série de barreiras legais 
e é um tanto quanto distan-
te para o brasileiro, que não 
tem pares locais para reali-
zar comparações.

No entanto, o ETF Alter-
native Harvest da ETFMG, 
que negocia com o ticker 
MJ, está sempre entre os 
ETFs mais negociados na 
nossa plataforma, o que 
mostra que os brasileiros 
têm grande interesse em se 
expor ao setor.

* Considerando o valor de 
mercado, a Organigram vale 
US$ 680 milhões e a Tilray 

US$ 4,8 bilhões. O ETF 
Alternative Harvest possui 
US$ 1 bilhão em ativos sob 

administração.

MONEX GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ: 13.999.606/0001-24 
torna público que requereu à Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis 
– IBAMA, a Licença de Instalação (LI), para atividade de geração de energia 
pela Pequena Central Hidrelétrica Saltinho do Itabapoana, a ser implantada no  
rio Itabapoana, localizada na divisa dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)
CANOA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ
08.543.594/0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS,
através do processo nº 14/200.308/2015, a Licença Municipal de Ins-
talação (LMI) nº 2123/2021, válida até 28/09/2025, para construção
de grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida Cândido
Portinari, n° 170 – Barra da Tijuca, RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
HYPNEUMAT HIDRAULICA E PNEUMATICA EIRELI – CNPJ 03.132.736/
0001-01 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do
processo nº EIS-PRO-2021/01275, a Licença de Operação para FABRI-
CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, PEÇAS E
ACESSÓRIOS, EXCETO VÁLVULAS no endereço Rua Belizário Pena, 52
– Penha, Rio de Janeiro/RJ.
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SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Campanha Salarial 2021/2022
O Presidente do Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
integrantes da Categoria Pro�ssional de Publicidade: 
trabalhadores em Empresas de Publicidade Exterior e a�ns de 
acordo com a Lei nº 4.680, associados ou não, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, com a seguinte Ordem do Dia:
1 - Discussão e aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho, para o período de 
01/11/2021 a 31/10/2022, a ser enviada ao Sindicato Patronal (SEPEX), cláusula por 
cláusula, inclusive a da Contribuição Assistencial;

2 - Autorização para a Diretoria do Sindicato celebrar Acordos Coletivos e/ou suscitar 
Dissídios Coletivos perante o TRT da 1ª Região, caso não haja concordância por parte 
do respectivo Sindicato Patronal.

Dia: 20 de outubro de 2021.
Local: Sede do Sindicato - Av. Beira Mar, 216 - Grupo 801 - Centro - RJ
Horário: às 13:00h em 1ª convocação e às 13h30 em 2ª e última convocação, com 
qualquer número de presentes.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021
José Agenilson Santos

Presidente

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL REGIONAL

DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de
ERNESTO LIMA DE CASTRO JÚNIOR, na pessoa de sua
representante legal MARIA APARECIDA CÂNDIDO DA SILVA, e à
REGINA CÉLIA CARDOSO DE CASTRO, com o prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0035541-
14.2013.8.19.0203) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
SANTA MÔNICA contra Espólio de ERNESTO LIMA DE CASTRO
JÚNIOR e REGINA CÉLIA CARDOSO DE CASTRO, na forma
abaixo: A DRA. TALITA BRETZ CARDOSO DE MELLO, Juíza de
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados,
que nos dias 19.10.2021 e 25.10.2021, às 12:15 horas, através
do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira
Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido o
Apartamento 403, do edifício situado na Rua Tirol, nº 498,
Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$
458.602,53 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e
dois reais e cinquenta e três centavos).- O edital na íntegra está
afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Tornar público que PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, CNPJ:
39.485.412/0001-02, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEMOB),
recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais -
SEMADA, a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA No 000053, válida
por tempo indeterminado desde que respeitadas às condições nela
estabelecidas, atestando a inexigibilidade de Licenciamento ambiental
para obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drena-
gem urbana e pavimentação na extensão total de 2.355,53 m. Nos
seguintes logradouros: Rua Francisco Gabriel Neto, Rua Fausto Dabur,
Rua Pedro Mufato, Rua Luciana, Rua Nilda Lima, Rua Antônio Pedro,
Rua José Siqueira, Vi la Camarim, Queimados-RJ. Trecho
Georreferenciado através das coordenadas métricas 0646717 E;
7488631 N e 0646879 E; 7488289 N. Fuso: 23-KDATUM: SIRGAS 2000.
Processo SEMADA 3474/2021/24.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma das disposições legais e estatutárias, fica convocada a filiada e
vinculada, que se encontre em dia com suas obrigações junto a FLOAERJ,
a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 05 de
novembro de 2021, às 10h em primeira convocação com a maioria dos
filiados ou às 10h30min com qualquer número, na cidade do Rio de Janeiro
– RJ, Rua Bibiano Pereira da Rocha, 2, Flamengo, para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: 1) Eleição e posse do Presidente e Vice e do
Conselho Fiscal da FLOAERJ. Despacho: Fica nomeada a Comissão Eleito-
ral nos termos do Art. 76 do Estatuto Social da FLOAERJ composta pelo
Senhor Gilberto Arbues Ribeiro representante da ARBUES – Associação
Projeto Recomeçar, Senhor Carlos Nazareno da Rosa Maia representante
Academia Marques Gym LTDA e o Senhor Carlos André Pederneiras de
Castro representante legal da Academia Pederneiras EIRELI.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021
Carlos Magno Barros da Silva

Presidente

Lucro líquido per capita de planos de 
saúde mais que dobrou em quatro anos
De 2014 a 2018, receita do setor aumentou mesmo com menos usuários

As empresas de pla-
nos de saúde fa-
turaram R$ 192,1 

bilhões em 2018. Em 2014, 
a receita do setor somou 
R$ 123,8 bilhões, havendo 
crescimento do valor no 
período, mesmo diante de 
uma queda de cerca de 3,3 
milhões no número de usu-
ários, que passou de 50,5 
milhões, em 2014, para 47,2 
milhões, em 2018.

Nesse período, o lucro lí-
quido per capita no merca-
do de planos de saúde mais 
que dobrou, considerada 
atualização para valores 
constantes de 2018, passan-
do de R$ 75,7 em 2014 para 
R$ 185,8 em 2018. No mes-
mo sentido, o lucro líquido 
agregado desse mercado 

também mais que dobrou 
em termos reais no período, 
de R$ 3,825 bilhões para R$ 
8,755 bilhões. Enquanto is-
so, a taxa de sinistralidade – 
que é a razão entre despesas 
assistenciais em relação à 
receita – caiu de 0,850 para 
0,832, no mesmo período.

“Considerando-se a queda 
da taxa de sinistralidade e o 
aumento da lucratividade, po-
de-se dizer que as operadoras 
de planos médico-hospitala-
res apresentaram resultados 
notáveis diante da estagnação 
da economia brasileira”, ava-
liaram os pesquisadores Car-
los Octávio Ocké-Reis, Ro-
drigo Mendes Leal e Simone 
de Souza Cardoso, na nota 
técnica ‘Desempenho do 
Mercado de Planos de Saúde 

(2014-2018)’, publicada nesta 
terça-feira (28/9), pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

O número de usuários re-
gistrou um pequeno aumen-
to em 2018, na comparação 
com 2017 (47,1 milhões). Pa-
ra os pesquisadores, essa re-
cuperação se deu em face da 
retomada do emprego for-
mal, dado que a maioria dos 
usuários é, em geral, contra-
tada pelos empregadores, por 
meio de planos coletivos em-
presariais. Em 2018, os pla-
nos coletivos representavam 
80,8% do total de usuários 
de planos de assistência mé-
dica, dos quais 67,2% corres-
pondiam à modalidade em-
presarial e 13,6% aos planos 
coletivos por adesão. Dentre 

essa categoria de planos, que 
podem ser empresariais ou 
por adesão, os planos empre-
sariais representavam 67,2%; 
por sua vez, os planos cole-
tivos por adesão abrangiam 
cerca de 13,6% do total de 
usuários.

No que se refere à evo-
lução dos usuários segundo 
modalidade de contrata-
ção, no período 2014-2018, 
houve aumento de partici-
pação dos planos empresa-
riais (de 66,7% para 67,2%) 
e uma relativa estabilidade 
dos planos coletivos por 
adesão em 13,6%. Quan-
to aos planos individuais 
e familiares, houve dimi-
nuição de sua participa-
ção no total do mercado 
(de 19,7% para 19,2%). 

Os lucros extraordinários das operadoras líderes

Seguros: Segundo semestre 
inicia com crescimento 
acumulado de 16,8%

O setor de seguros 
apresentou evo-
lução positiva de 

16,8%, abrangendo todos 
os ramos de janeiro a julho 
do ano se comparado ao 
mesmo período de 2020. 
“Demonstra consistência 
do crescimento setorial”, 
afirma o presidente da Con-
federação Nacional das Se-
guradoras (CNseg), Marcio 
Coriolano, em seu editorial 
da nova edição da Conjun-
tura Cnseg (nº 53). Um dos 
destaques é o segmento de 
Cobertura de Pessoas com 
crescimento de 19,3% e 
que apresenta vantagem na 
liderança comparativamen-
te ao segmento de Danos 
e Responsabilidades, agora 
com mais do dobro da arre-
cadação acumulada no ano 
(R$ 109,0 bilhões versus R$ 
49,9 bilhões).

De janeiro a julho 2021 
em relação aos sete pri-
meiros meses de 2020, os 
segmentos de Danos & 
Responsabilidades regis-
traram aumento de 14,5% 
e Capitalização de 7,4%. 
“Esse desempenho seto-
rial no acumulado do ano 
até julho, comparado com 

o mesmo período de 2020 
(16,8%), foi superior ao de 
outros setores de atividade 
econômica conforme as 
recentes Pesquisas Men-
sais do IBGE para julho. 
A indústria evoluiu 10,9%, 
o comércio 6,6% e os ser-
viços – incluídos os segu-
ros, avançaram 10,7%. O 
efeito precaucional contra 
riscos continua desper-
tando maior interesse por 
ramos de seguros com co-
berturas diretamente cor-
relacionadas à proteção 
de patrimônios e também 
de pecúlios e rendas para 
a família”, avalia Marcio 
Coriolano.

Segundo Coriolano, os da-
dos dos sete primeiros meses 
do ano repetiram a tendên-
cia já verificada no semestre. 
“Há forte aumento das recei-
tas, mesmo contra uma base 
crescentemente aumentada 
pela recuperação observada 
no ano passado a partir de 
junho. Da mesma forma, 
permanece grande a influ-
ência dos planos de acumu-
lação VGBL, que cresceram 
23,2%. A arrecadação global 
foi de R$ 172,6 bilhões, sem 
saúde e sem Dpvat”, afirma.

Em outra nota téc-
nica, produzida 
por Carlos Octá-

vio Ocké-Reis, Norberto 
Norberto Montani Martins 
e Daniel Chaves Drach, di-
vulgada em agosto último, o 
Ipea analisou o desempenho 
econômico-financeiro das 
operadoras líderes do merca-
do de planos de saúde entre 
os anos de 2007 e 2019.

Essa nota aponta quais 
são as oito operadoras lí-

deres do mercado de pla-
nos de saúde e constata 
que esses players tiveram 
uma rentabilidade supe-
rior quando comparados 
às grandes empresas bra-
sileiras, especialmente 
em 2015, quando as fir-
mas com registro ativo na 
CVM (Comissão de Valo-
res Mobiliários) tiveram 
uma taxa de lucro negativa 
(-5%) devido à recessão e 
o conjunto de tais opera-

doras apresentou uma lu-
cratividade de 14%.

Na verdade, a partir de 
uma comparação ano a ano, 
verifica-se que, em todo pe-
ríodo, a taxa de lucro das 
operadoras líderes superou 
a taxa das grandes empre-
sas brasileiras. Inclusive, em 
diversos momentos, esse 
indicador chegou a ser três 
vezes superior à taxa média 
da economia brasileira: na 
média, 18% contra 6% do 

total das empresas financei-
ras e não financeiras entre 
2008 e 2019.

Nos últimos anos, con-
tribuiu para esse desem-
penho o próprio desenho 
das políticas de saúde, 
seja no tocante ao desfi-
nanciamento do SUS, seja 
em relação à desregulação 
dos planos empresariais de 
saúde, que acabaram favo-
recendo os lucros extraor-
dinários das operadoras.

Conseguro 2021 teve mais de 14 mil acessos às atividades 

A Conseguro 2021, 
totalmente on-line, 
teve mais de 14 mil 

acessos, um recorde absoluto 
na comparação com as edi-
ções anteriores, presenciais. 

No painel de encerra-
mento da conferência, re-
alizado no último  dia 1, o 
presidente da CNseg, Mar-
cio Coriolano, afirmou que 
“este evento prova que a 
CNseg, mais do que uma 
confederação associativa, 
é hoje o mais importante 
centro que reúne especia-
listas para fazer reflexão e 
propostas sobre o universo 
de seguros do Brasil. Sa-
bemos ser críticos e inde-
pendentes do mainstream, 
quando necessário, para 
aportar soluções construti-
vas, propositivas e viáveis”.

Marcio Coriolano dividiu 
em tópicos os principais te-
mas abordados durante os 
cinco dias de evento. Na 

economia o painel discutiu 
“Três visões para o Brasil 
do amanhã”, mostrando 
que o mercado de seguros 
é muito sensível aos atribu-
tos da produção, emprego e 
renda. É natural que as pes-
soas primeiro supram suas 
necessidades básicas para 
depois optar por um seguro. 
As questões demográficas 
e as mudanças climáticas 
também vão mover a eco-
nomia brasileira mundial e 
precisarão ser prioritárias 
dentro da política pública.

Para 2021, o Brasil terá im-
pacto direto do baixo índice 
de crescimento da economia 
global. Muitas previsões são 
de baixo crescimento, e al-
gumas projeções chegam em 
torno de 1,5% e até 0,5%. A 
adoção de processos digitais 
pelas seguradoras foi acele-
rada com a pandemia. Ao 
mesmo tempo, as novas de-
mandas por parte dos consu-

midores exigiram ainda mais 
inovação, simplificação e agi-
lidade. Entender quem é esse 
novo consumidor e se prepa-
rar para esse novo momento 
é fundamental.

“A transição para o aten-
dimento virtual trouxe 
um receio inicial, de que 
o relacionamento ficaria 
deteriorado, mas a adap-
tação foi rápida e isto não 
ocorreu. Vivemos a era da 
hiper relevância, com os 
clientes possuindo uma al-
ta expectativa em relação 
aos produtos e serviços e 
as empresas possuindo uma 
série de ferramentas digitais 
para o relacionamento com 
os clientes. O consumidor 
quer comprar um seguro 
com a mesma facilidade 
com que compra uma tele-
visão”, enfatiza Coriolano.

Os números da Conse-
guro 2021 impressionam. 
Além dos 14 mil acessos: 

6 mil inscritos na platafor-
ma, sendo desses 3 mil ati-
vos assistindo e intergindo 
sobre temas das palestras, 
cujo conteúdo está dispo-
nível no canal YouTube da 
Cnseg; 82% dos acessos em 
desktop e 18% em mobile, 
reflexo do home office e 
mostram que as palestras 
foram acompanhadas em 
um espaço fixo e não em 
acesso em trânsito; 1 mil 
participanres simultâneos 
em alguns painéis; mais de 
400 inscritos na Jornada 
do Conhecimento, espaço 
de troca de experiências 
criado nesta Conseguro 
on-line. Temas abertos 
até o dia 22 de outubro; 
229 participantes no Café 
Mundial e Aquário, espaço 
para discussão do Futuro 
do Trabalho; 732 partici-
pantes das atividades de 
Yoga; e 1,5 mil inscritos 
assistiram ao Quiz.
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BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ/MF 25.635.129/0001-05 - NIRE 33.3.0002825-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA 
EM 25 DE JUNHO DE 2021. 1) Data, Horário e Local: No dia 25 de junho de 2021 
às 10:30 horas, por meio digital através da plataforma ZOOM, Nos termos do art 9º 
da Lei nº 14.030 de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 
14 de abril de 2020, a Assembleia realizada de forma digital conforme publicado 
no edital de convocação. 2) Convocação: Editais publicados no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, nos dias 16, 17 e 18, páginas 113 parte V, 114 parte V 
e 115 parte V, respectivamente, e no jornal Monitor Mercantil nos dias 16, 17 e 18, 
páginas conjuntura 3, seguros 6 e conjuntura 3, respectivamente, contendo, os 
referidos Editais, o aviso aos acionistas, de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/1976, 
com as alterações da Lei nº 10.303/2001. 3. Presença: Acionistas que representam 
57,95% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro 
“Presença dos Acionistas”. E também presença do Sr. Carlos Alberto Conde, Diretor 
Presidente; Dr. João Pedro Nascimento, advogado do Dr. Ricardo Fernandez, Silva; 
técnica virtual Maria Eduarda; Sra. Camila, escrevente do 4º. Ofício de Notas para 
transcrição em fé pública. 4. Composição da Mesa: Presidente: Luiz Otávio de 
Almeida Carneiro. Secretário: Wagner Teixeira Moreira. 5. Ordem do Dia. 5.1) Em 
Assembleia Ordinária. (i) Eleição da Diretoria; (ii) Eleição do Conselho Fiscal; e  
(iii) Aprovação das contas dos Administradores. 5.2) Em Assembleia 
Extraordinária: (i) Alteração de endereço da sede; (ii) Recuperação de Ativos; 
e (iii) Venda do Crédito da João Forte. 6) Deliberações Tomadas. Dando inicio 
aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria 
lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição 
das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., 
informou que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre 
as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa, a 
qual foi informando pelo Dr. João Pedro, advogado representante do sócio Ricardo 
Fernandez, também presente, que encaminharia sua manifestação quanto as 
preliminares de ausência de documentos e informações, nos termos da sua anterior 
notificação, e o Presidente declarou que apesar de todo aprimoramento ser bem 
vindo, todos os sócios já conheciam os assuntos da pauta por e-mails enviados pelo 
Presidente e pelo Diretor-presidente. Assim seguiu-se; Assembleia Geral Ordinaria. 
(6.1) Aprovaram por maioria, sem quaisquer reservas ou ressalvas, com 
abstenção do Dr, Ricardo Fernandez, a eleição do Sr. Antonio Carlos Gondim, 
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02376312-1-3, 
expedida pelo IFP - em 30/03/1992, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.596.107-91, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua Leopoldo Miguez nº 161 aptº 701 - Copacabana, CEP 22060-021, ao cargo de 
Diretor Vice Presidente, com remuneração mensal de R$5,000,00 (cinco mil reais), 
em substituição ao Sr. Hélio Cruz Villar, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, 
portador da carteira de identidade nº 03523641-3, expedida pelo IFP, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 095.426.172-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Atlântica, nº 2364 - cobertura, Copacabana, 
CEP 22070-000 e; (6.2) Em decorrência das deliberações acima, consignou-se a a 
atual posição consolidada da Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de junho 
de 2023: (i) no cargo de Diretor Presidente, o Sr. Carlos Alberto Conde, brasileiro, 
divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 091996/0-0, expedida 
pelo CRC-RJ., e inscrito no CPF sob o nº 553.419.697-15, residente e domiciliado 
na Rua Barata Ribeiro nº 232 apt 902 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ. -  
CEP-22040-002; e no cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr, Antonio Carlos 
Gondim, acima qualificado. (6.3) Conselho Fiscal aprovou-se por unanimidade, 
manter no mesmo modo atual, não permanente, negado eleição de membros 
nesse exercício. Sistema da reunião encerrou-se abruptamente, sendo reiniciada 
em novo link com a presença de todos novamente. Reiniciada a ordem do dia da  
AGO: (6.4) Lidos e postos em votação, o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, bem como todos os atos dos administradores, foram 
aprovados, por maioria, abstendo- se o Dr. Ricardo de votar neste item. 
Encerrada a Assembleia-Geral Ordinária (AGO) e iniciada a Assembleia-Geral 
Extraordinaria (AGE): Assembleia Geral Extraordinaria. (6.5) Apresentada e 
aprovada por unanimidade, a alteração do endereço da sociedade para Avenida 
Pasteur nº 110 - Sala 701 - parte - CEP-22290-240. (6.6) Recuperação de Ativos 
debatido entre os presentes, referindo-se a concordância em buscar meios de 
recuperar o crédito de responsabilidade fiscal da sociedade João Fortes que não foi 
aceito pelo Administrador Judicial da sua Recuperação Judicial, com abstenção de 
voto do Dr. Ricardo Fernandez e aprovação por maioria dos presentes, Dr. Luiz 
Otávio e Dr. Elpídio. (6.7) Venda/cessão de crédito da João Fortes que o BFC 
possui e já incluída no concurso de credores da Recuperação Judicial da sociedade 
referida, com explicação da situação fática entre os sócios, se tratando de informações 
sensivelmente particular a sociedade, sendo encaminhado no ato da Assembleia o 
e-mail a todos os sócios presentes das condições da proposta da cessão de crédito, 
objeto da matéria, sendo aprovado por unanimidade nos termos da proposta 
encaminhada no referido e-mail do banco que fez a proposta. (6.8) Ao final, 
recebeu-se comunicado do Sr Antonio Carlos Gondim, eleito ao cargo de Diretor 
Vice Presidente declinando ao cargo para qual foi indicado, razão pela qual foi 
posto novamente em votação e aprovado por unanimidade a manutenção do 
atual Diretor Vice Presidente Sr. Hélio Cruz Villar, brasileiro, solteiro, analista de 
sistemas, portador da carteira de identidade nº 03523641-3, expedida pelo IFP,  
inscrito no CPF/MF sob o nº 095.426.172-53, residente e domiciliado na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Atlântica, nº 2364 - cobertura, 
Copacabana, CEP 22070-000, que despenhará a função sem remuneração. Os 
membros da Diretoria que foram mantidos já possuem termo de posse mediante 
a Assembleia anterior com prazo de 3 anos ao exercício do cargo, com término 
em   outubro de 2023. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, ficando cientes 
os acionistas da sua lavratura na forma de Sumário dos fatos ocorridos. Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
da presente Ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os 
presentes assinada. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021. Luiz Otávio de Almeida 
Carneiro - Presidente. Wagner Teixeira Moreira - Secretário. Acionistas: Ricardo 
Fernandez Silva, Luiz Otávio de Almeida Carneiro, Elpidio Cannabrava Júnior. 
Jucerja nº 4140168, em 13/07/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

GRAJAÚ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.365.724/0001-89 - NIRE 33.3.0032354-6

Ata de AGO/E em 23/08/21. Data, Hora e Local. No dia 23/08/21, às 12h, na 
sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Con-
vocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto 
no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em face 
da presença de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: 
Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de 
Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Indepen-
dentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes aos exercícios 
sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20; (ii) a destinação dos resultados apu-
rados nos exercícios retro mencionados; (iii) a fixação da remuneração anual 
global dos administradores para o exercício social de 2021; (iv) a consoli-
dação do Estatuto Social; e (v) outros assuntos do interesse social. Delibe-
rações Tomadas por Unanimidade. Após exame e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: 
(i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório 
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia., re-
ferentes aos exercícios sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20, publicados 
em 06/08/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o prejuízo 
apurado no exercício social findo em 31/12/19, no valor de R$4.238.000,00, 
aprovar a destinação do montante integral para a conta de prejuízos acumu-
lados da Cia.. Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 
31/12/20, no valor de R$15.984.000,00, aprovar a destinação do montante 
integral para a conta de prejuízos acumulados da Cia.. (iii) Fixar a remune-
ração anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em 
até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas 
de representação dos administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 
6.404/76. (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme 
proposta apresentada. (v) Outros assuntos do interesse social: Registrar 
que o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que 
constam o Relatório da Diretoria, as Dfs. da Cia. e o Parecer dos Auditores 
Independentes. O acionista aprovou integralmente o referido material, tendo 
uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social. Por fim, 
o acionista autorizou a administração da Cia. a tornar todas as providências 
necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento e 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de su-
mário, a ata referente a esta AGO/E, nos termos do art. 130, §1º da Lei das 
S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Everest Brasil 
Partners I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Inves-
timento no Exterior. RJ, 23/08/21. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Pre-
sidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Acionista Presente: Everest 
Brasil Partners I - Fundo de Investimento em Participações Multiestra-
tégia Investimento no Exterior Por: BRL Trust Investimentos Ltda.. Jucerja 
em 05/10/21 sob o nº 4529101. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
Subsidiária integral da Concessionária Porto Novo S.A.

CNPJ/MF Nº 18.281.769/0001-90 - NIRE 33.3.0030788-5
Ata da AGE: 1. Data, Hora e Local: No dia 01/09/21, às 11h, na sede 
da Cia., situada na Av. Francisco Bicalho, 0, alça da Linha Vermelha, São 
Cristóvão/RJ. 2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de con-
vocação, conforme faculta o art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 3. Presença: 
Presença da única Acionista, Concessionária Porto Novo S.A., conforme 
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: 
Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente; Andrea Baptista 
Tosta da Silva, Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1) Redução do capital social 
da Cia., com cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual 
de participação da única Acionista no capital social da Cia.; 5.2) Alterar o art. 
5º do Estatuto Social, em razão da deliberação referida no item 5.1 acima. 6. 
Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em 
discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade, as seguintes 
deliberações: 6.1) Aprovar a redução do Capital Social da Cia., no valor 
de R$ 4.000.000,00, passando o capital social de R$ 60.274.770,00 para 
R$ 56.274.770,00, com cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o 
percentual de participação do Acionista único no capital social da Cia., com 
restituição, em dinheiro ao Acionista único de parte do valor de suas ações, 
considerando que o capital social se tornou excessivo para o normal desen-
volvimento dos negócios da Cia. e para a consecução do seu objeto social, 
nos termos do caput do art. 173 da Lei das S.A.. A redução de capital em 
questão somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição ao Acio-
nista único será realizado, em dinheiro, após o cumprimento, nos termos 
do art. 125 da Lei 10.406/02 (Código Civil), do decurso do prazo de 60 dias 
após a publicação desta ata para oposição de credores quirografários, sem 
que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à esta 
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento 
ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores, nos termos do art. 
174 da Lei das S.A.. O valor da restituição por ação ao Acionista, o qual 
será pago em dinheiro, será de R$ 1,00 por ação, sendo certo que tal valor 
poderá ser ajustado até a data da efetiva redução de capital, tendo em vista 
a quantidade de ações em circulação à época. A data ex-redução será infor-
mada pela Cia. após o cumprimento das condições precedentes. 6.2) Alterar 
o art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 5º O Capital Social da Cia., totalmente subscrito e integralizado é de R$ 
56.274.770,00, dividido em 56.274.770 ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal”. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a AGE, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário 
para a validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. 8. Assi-
naturas: Mesa: Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente 
da Mesa; e Andrea Baptista Tosta da Silva, Secretária. Acionista: Conces-
sionária Porto Novo S.A.. RJ, 01/09/21. Paulo Henrique Cals de Beauclair 
Guimarães - Presidente; Andrea Baptista Tosta da Silva - Secretária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

Tornar público que PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, CNPJ:
39.485.412/0001-02, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEMOB), re-
cebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos Animais -
SEMADA, a CERTIDÃO AMBIENTAL - CA SEMADA No 000052, válida por
tempo indeterminado desde que respeitadas às condições nela
estabelecidas, atestando a inexigibilidade de Licenciamento Ambiental
para obras de abastecimento de água,esgotamento sanitário, drenagem
urbana e pavimentação na extensão total de 5.601,22 m. Nos seguintes
logradouros: Rua Vera, Rua Orfeu, Rua Poseidon, Rua Quimera, Rua
Rodes, Avenida Beira Rio, Rua Juno, Rua Íris, Rua Hermes, Rua Grécia,
Rua Floriano Teles, Rua Eros, Rua Dionísio, Rua Ceres, Rua Baco, Rua
Atenas, Rua Paulo Cesar, Valdariosa, Queimados-RJ. Trecho
Georreferenciado através das coordenadas métricas 0645335 E;
7486012 N e 0645507 E; 7485810 N. Fuso: 23-K DATUM: SIRGAS 2000.
Processo SEMADA No 3485/2021/24.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE DA CTTC RJ LEÃO BR.
A CTTC RJ LEÃO BR CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS PARA AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA
18 DE OUTUBRO DE 2021, NA NOSSA SEDE NA AV. ALVARES DA RO-
CHA, 415 BLOCO 32 AP 106 ENGENHO DA RAINHA-RJ ÀS 11:00HS, A
PRIMEIRA CHAMADA SERÁ ÀS 08:30HS, E EM SEGUNDA CHAMADA ÀS
09:30?HS, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CHAMADA ÀS 10:30 HS. SENDO
NECESSÁRIO A PRESENÇA DE METADE +1 DOS COOPERADOS E EM
CONVOCAÇÃO ÀS 11:00HS C/ A PRESENÇA MINIMA DE 10 COOPERA-
DOS. A PAUTA SERÁ A SEGUINTE: 1-FUZÃO DA CTTCRJ LEÃO BR E
AMBRASP PARA JUNTAS OPERAREM O MODAL DE TRANSPORTE PRI-
VADO POPULAR NACIONAL. 2- DECIDIR COMO SERÁ: A OPERAÇÃO
DO MODAL DE TRANSPORTE, APRESENTAÇÃO DOS VEICULOS E CON-
DUTORES. 3- INCORPORAÇÃO   EM SUAS ATIVIDADES DE VEICULOS
UTILITÁRIOS DE CARGA E FRETE. 4- INCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE
Transporte rodoviário de cargas E MUDANÇAS. 5- Exclusão de coope-
rados 6- Inclusão de cooperados 7- ASSUNTOS GERAIS.

DIRETOR PRESIDENTE
FLÁVIO MORAES DA SILVA

LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 18.319.940/0001-03 - NIRE nº 33.3.0030825-3

Ata de AGO em 29/09/21. Data, Hora e Local. No dia 29/09/21, às 13h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), em face da presença de acionista representando a totalidade 
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de 
Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo 
Duarte. Secretária: Mary Chaves Tenório. Ordem do Dia. Deliberar sobre 
(i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos 
Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes 
ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) a destinação dos resultados 
apurados no exercício retro mencionado; (iii) a ratificação da remuneração 
dos membros da Diretoria no ano de 2020; (iv) a fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2021; e (v) outros 
assuntos do interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas 
Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 
31/12/20, publicados em 29/09/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) 
Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/20 no 
valor de R$8.571.000,00, aprovar a destinação do montante integral para 
a conta de prejuízos acumulados da Cia.. (iii) Ratificar a remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2020 em até 
R$65.000,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas 
de representação dos administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 
6.404/76. (iv) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o 
exercício social de 2021 em até R$65.000,00, já incluídos todos os valores 
relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, 
nos termos do art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos do 
interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material de apoio para 
a Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria, as Dfs. da Cia. e o 
Parecer dos Auditores Independentes. O acionista aprovou integralmente o 
referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo 
na sede social; e Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a 
tornar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora 
aprovada. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO, nos termos do 
art. 130, §1° da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista 
Presente: ICP – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior. RJ, 29/09/21. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; 
Mary Chaves Tenório - Secretária. Acionista Presente: ICP - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no 
Exterior Por: BRL Trust Investimentos Ltda.. Jucerja em 06/10/21 sob o nº 
4529674. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MONEX GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. inscrita no CNPJ: 13.999.606/0001-24 
torna público que requereu à Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis 
– IBAMA, a Licença de Instalação (LI), para atividade de geração de energia 
pela Pequena Central Hidrelétrica Saltinho do Itabapoana, a ser implantada no  
rio Itabapoana, localizada na divisa dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Mulheres: Minoria em cargos  
de direção das empresas abertas
De 100 empresas, seis têm três ou mais nesses cargos

Levantamento feito 
pela B3 com 408 
empresas de capital 

aberto confirma que a par-
ticipação feminina entre os 
diretores estatutários e os 
conselheiros de administra-
ção é absurdamente peque-
na. De cada 100 empresas 
com ações negociadas em 
bolsa de valores no Brasil, 
apenas seis têm três ou mais 
mulheres em cargos de di-
reção, 25 têm somente uma 
e 61 não registram mulheres 
entre seus executivos esta-
tutários. Os dados são parte 
de um levantamento inédito 
feito pela B3 divulgado nes-
ta quarta-feira. 

“Com esse mapeamento, 
que inclui, também, a par-
ticipação das mulheres nos 
Conselhos de Administra-
ção, a B3 pretende reforçar 
o debate sobre diversidade 
no mundo corporativo bra-
sileiro e fomentar a reflexão 
do papel das empresas pe-
rante a sociedade”, explicou 
a bolsa de valores paulista.

Segundo os Indicadores 
Sociais das Mulheres no Bra-
sil, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), as mulheres repre-
sentam mais da metade da 

população brasileira, são, em 
média, mais instruídas, mas 
são minoria até mesmo nos 
cargos gerenciais (37,4%) e, 
de forma geral, ganham 77% 
do rendimento dos homens.

O levantamento da B3 
sobre a presença feminina 
em diretorias e conselhos de 
administração foi feito em ju-
nho deste ano e usou como 
referências as informações 
públicas prestadas pelas pró-
prias companhias em docu-
mentos regulatórios enca-
minhados à Bolsa. O retrato 
consolidado das 408 empre-
sas analisadas foi o seguinte:

61% não têm uma única 
mulher entre seus diretores 
estatutários; 45% não têm 
participação feminina no 
Conselho de Administração 
(CA); 25% das empresas de-
claram ter uma apenas uma 
mulher nos cargos de dire-
toria; 32% têm uma mulher 
no CA; 6% das companhias 
registram a presença de três 
ou mais mulheres na dire-
toria; 6% têm três ou mais 
mulheres no conselho de 
administração.

Novo mercado

O mapeamento avançou 

numa análise por segmento, 
incluindo as empresas lista-
das no nível Básico, Nível 
1, Nível 2 e Novo Mercado, 
numa tentativa de avaliar a 
relação entre a agenda ESG 
(sigla que reúne as questões 
relacionadas ao meio am-
biente, à governança e ao 
social) e o conceito de go-
vernança que ganhou força 
a partir do ano 2000, com 
a criação do Novo Merca-
do e de regras que trouxe-
ram maior transparência ao 
mercado brasileiro.

Do total de 190 empre-
sas que compõem o Novo 
Mercado, que estabelece re-
gras elevadas de governan-
ça corporativa, 89% têm 
apenas uma, ou nenhuma, 
mulher entre seus direto-
res estatutários. Já as com-
panhias com três, ou mais, 
mulheres em cargos de di-
reção são 3% do total.

No Nível Básico, as em-
presas com uma ou nenhu-
ma mulher em cargos de 
direção somam 86%, de um 
total de 168 companhias. 
E as que têm três ou mais 
mulheres são 7%. No Nível 
2, esses percentuais são, res-
pectivamente, 87% e 4%.

As empresas do Nível 1 

foram as que apresentaram 
o menor percentual (67%) 
quando o critério foi ausên-
cia ou a presença de apenas 
uma mulher entre os dire-
tores estatutários, e o maior 
(26%) quando analisamos 
quem tem três ou mais mu-
lheres na diretoria.

O levantamento analisou, 
ainda, a participação femini-
na nos Conselhos de Admi-
nistração. Entre as empresas 
listadas no nível Básico, 81% 
não registram presença femi-
nina no CA ou têm apenas 
uma integrante mulher. Esse 
percentual fica em 70% entre 
as empresas do Nível 1, 79% 
entre as do Nível 2 e 75% 
quando avaliamos as do No-
vo Mercado.

A quantidade de em-
presas com três, ou mais, 
mulheres no Conselho de 
Administração não passa 
de 7% entre as companhias 
listadas no Novo Mercado, 
de 4% nos Níveis 1 e 2 e de 
6% no nível Básico.

O recorte das empresas 
com duas mulheres no CA 
mostra a seguinte realida-
de: 26% das companhias 
do Nível 1; 18% no Novo 
Mercado; 17% no Nível 2 e 
13% no Básico.

China: Bancos esperam 
crescimento de 10% nos 
lucros do 2º semestre

Os bancos comer-
ciais chineses 
apostam em cres-

cimento nos lucros de cerca 
de 10% no terceiro e quarto 
trimestre de 2021, impulsio-
nado pela estabilidade trazi-
da pela recuperação econô-
mica, prevê o Instituto de 
Pesquisa do Banco da Chi-
na em um recente relatório.

Desde o terceiro trimes-
tre deste ano, os bancos 
comerciais continuaram a 
aprimorar seus balanços 
e focaram na transição da 
escala em expansão para o 
aperfeiçoamento da quali-
dade, com o desempenho 
operacional melhorando 
constantemente, observou 
o relatório.

Para o quarto trimestre, 
é provável que o setor ban-
cário faça com que sua es-
cala de negócios mantenha 

um rápido crescimento, de 
acordo com o relatório. En-
quanto isso, os recursos fi-
nanceiros irão fluir para áre-
as mais importantes e elos 
fracos, apoiando pequenas 
e micro empresas, vitaliza-
ção rural, manufatura, ino-
vação tecnológica e desen-
volvimento verde.

Em termos de qualida-
de patrimonial, o relatório 
previu que a má taxa de em-
préstimos dos bancos co-
merciais cairá anualmente, 
enquanto os empréstimos 
ruins pendentes aumenta-
rão ligeiramente.

Segundo a agência Xi-
nhua, o relatório apontou 
que clientes dos setores 
imobiliário, de manufatura 
low-end, bem como ataca-
do e varejo, provavelmente 
pressionarão a qualidade 
dos ativos dos bancos.
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