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Toda comunicação de massa tem
um objetivo cultural, político e
econômico. Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho, página 2

Decisões recentes de cortes
orçamentários provocam uma
crise nunca vista na Ciência.
Por Isaac Roitman, página 2

Leilões de produtos e artes digitais
em NFT (“non-fungible token”) abrem
portas em todo o mundo.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Falta de comida
na mesa é
preocupação
nos EUA
O aumento dos preços, a escassez de produtos e o tumulto
no mercado de trabalho contribuem para uma difícil recuperação econômica dos Estados
Unidos (EUA). Segundo o senador Rick Scott, membro da liderança republicana do Senado, os
americanos estão “preocupados
em não poder colocar comida na
mesa ao aumentar os preços do
gás e dos alimentos, tornando os
orçamentos ainda mais apertados. Eles estão preocupados que
seu próprio governo esteja trabalhando contra seus melhores
interesses com políticas socialistas abrangentes que tiram suas
escolhas e oportunidades.”
Os empregadores criaram
194.000 empregos em setembro,
pouco mais da metade do total
do mês anterior e bem abaixo
das expectativas dos economistas. Cecilia Rouse, presidente do
Conselho de Assessores Econômicos, culpou o vírus ressurgente, que deprimiu os gastos com
serviços e desencorajou alguns
trabalhadores de voltarem ao local de trabalho.
Rouse minimizou a importância da contratação de um único
mês. Mas ela alertou que mesmo
a média recente de três meses de
550.000 empregos provavelmente diminuiria, uma vez que foi
distorcida por resultados extraordinariamente fortes em julho.
Ainda assim, a atual taxa de desemprego de 4,8% é a mais baixa
da pandemia. E o número recorde de americanos que deixaram
o emprego no mês passado é um
sinal de amplas oportunidades
para quem é capaz de trabalhar.
“A economia dos EUA enfrenta alguns problemas de alta classe”, disse Jason Furman, que era
o principal economista da Casa
Branca de Barack Obama e hoje é
professor de economia da Universidade de Harvard.
Furman diz que “os problemas não são uma preocupação.
Essa é uma escolha que as pessoas estão fazendo.” Ele se refere
a ‘Grande Renúncia’, movimento
criado por pedidos de demissão
em massa relacionados com a
pandemia. Segundo especialistas,
hoje em dia, não é apenas o salário que leva a pessoa a escolher
o emprego, mas também flexibilidade, benefícios e qualidade de
vida. O setor em que as pessoas
mais pediram demissão foi o de
lazer e de hospitalidade, mas todos os segmentos foram afetados
pelos pedidos.

FUP pede investigação de possível
formação de cartel na Petrobras
Espaço em mercado de importação pode ser investigado

A

necessidade de o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) e a Polícia Federal investigarem
a possível existência de um cartel
entre a Petrobras e importadores
de combustíveis. O pedido foi defendido pelo diretor da Federação
Única dos Petroleiros (FUP) Mário Alberto Dal Zot, dado ao fato
de que a gestão da petroleira, ao
reduzir a capacidade de refino do
país e adotar a política de Preço
de Paridade de Importação (PPI),
abriu amplo espaço para o mercado de importação de petróleo e
derivados.
Dal Zot participou nesta
quarta-feira de audiência pública
extraordinária na Comissão de

Desenvolvimento
Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços,
da Câmara dos Deputados, sobre
“política de preços de derivados
de petróleo”, por iniciativa do deputado Helder Salomão (PT/ES).
“A FUP foi a primeira a denunciar o PPI, quando em 2016
a Petrobras adotou tal política
de forma abrupta. Paralelo a isso, houve uma redução do fator
de utilização (FUT) das refinarias
no Brasil, que caiu de 94% para
70%, favorecendo a importação
de derivados por terceiros. Com
isso, a Petrobras, que era responsável pela quase totalidade das
importações, saiu do mercado, e
o total de importadores cresceu”,
afirmou.

Lembra que em janeiro de 2010
tinham 218 importadores de derivados e 154 de lubrificantes. Em
julho de 2019 (último boletim divulgado pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP) eram 356 importadores de derivados (aumento de
63%) e 188 de lubrificantes (aumento de 22%).
Em seu entender, as propostas de mudanças nas alíquotas
do ICMS como alternativa para
baixar preços dos combustíveis
é “questão paliativa”. Quanto à
criação de um fundo de estabilização de preço, a FUP entende
que pode ser uma proposta interessante, mas, nesse momento, é
extemporânea. Página 8
Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Perfis falsos no
Facebook chegam
a 270 milhões
O número de perfis falsos ou
duplicados apenas no Facebook
somam 270 milhões. Esta quantidade supera em mais de 60 milhões a população brasileira que,
de acordo com o IBGE, tem 207
milhões. Ainda de acordo com as
informações, o dado sofreu aumento desde 2020 e o número de
perfis falsos já atinge 13%, dos 2,1
bilhões de usuários mensais ativos
apenas na plataforma. Anteriormente, o total somava 7%.
Ao mesmo tempo, Relatório
Anual de Defesa Digital da Microsoft apontou que no período de
julho de 2020 a junho de 2021, os
ataques de agentes russos são cada
vez mais eficazes, saltando de uma
taxa de comprometimento bem-sucedido de 21% no ano passado para 32% neste ano. Durante
o ano passado, 58% de todos os
ataques cibernéticos de Estados-nação observados pela Microsoft
vieram da Rússia. Página 3

TRT-RJ reconhece
vínculo empregatício
na Uber
A justiça trabalhista do Rio de
Janeiro, reconheceu vínculo empregatício entre a Uber e uma motorista, que recorreu à Justiça e havia perdido na primeira instância.
A 7ª Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ)
decidiu por unanimidade, acompanhando o voto da relatora, Carina
Rodrigues Bicalho. Especialista em
sociologia do trabalho, Ruy Braga
fala em “precariado” ao invés de
utilizar o termo proletariado. Para ele, essa expressão indica uma
fração precarizada da classe trabalhadora submetida às incertezas
do trabalho: “o maior exemplo de
precariado são os trabalhadores de
aplicativo”. Página 6

Lira defende mudar rumo da estatal via privatização

A

o criticar o monopólio
da Petrobras sobre o gás
de cozinha e a falta de investimento energético por parte
da empresa, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), questionou se não seria
o caso de privatizar a estatal e discutir a função da empresa no Brasil. Segundo ele a estatal, apesar de
ter uma parte de capital privado,
é predominantemente pública e,
por essa razão, é importante rever
sua política de investimento energético.
Em entrevista à CNN nesta
quarta-feira negou qualquer conversa de bastidor para mudar a
diretoria ou política da Petrobras.
Ele foi questionado sobre rumo-

res que indicam que as críticas à
política da estatal seriam uma tentativa de o chamado ‘centrão’, formado por partidos como PP e PL,
mudar a diretoria da empresa.
Seguindo a linha do presidente
Jair Bolsonaro, Lira disse que a Petrobras não pode apenas distribuir
recursos para os acionistas e destacou que o foco da discussão não é
nem mudar a política de preços da
estatal nem a diretoria da empresa.
“É uma empresa predominantemente pública, e o que existe ali é
uma política que precisa ser revista,
porque atualmente só distribui os
recursos”, criticou Lira.
Lira e os deputados têm discutido uma proposta que altera a
cobrança do ICMS dos combus-

tíveis, com o objetivo de baixar
os preços. A proposta ainda não
tem data para ir ao Plenário. De
acordo com o presidente da Câmara, o valor do imposto seria
calculado a partir da variação do
preço dos combustíveis nos dois
anos anteriores. Ele avalia que
haveria uma redução imediata
de 8% no preço da gasolina, 7%
no do álcool e 3,7% no do óleo
diesel. Também afirmou que o
objetivo da proposta não é retirar
a arrecadação dos estados, mas
criar uma “bolsa de contenção”
para evitar o repasse direto do
aumento dos combustíveis para
a população em razão das variações do petróleo e do dólar.
Página 8

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5104
R$ 5,6630
R$ 6,3915
R$ 0,8577
R$ 308,50

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (setembro)
0,66% (agosto)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
6,25%
0,63% a.m.
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Cidadania – comunicação de massa
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

O

par dominação-submissão é dos
mais notáveis que
verificamos nas espécies
vivas e nas relações humanas. Eles ocupam a necessidade de sobrevivência,
encontrada na vida vegetal,
o comportamento humano
nas diversas faixas etárias,
mas é sobretudo importante quando condicionam os
comportamentos na sociedade.
Recordemos Darcy Ribeiro, (revista Carta’ 1991 – 2,
editada pelo Senado Federal,
Brasília) em “O Povo Latino-americano”, quando recomenda: “Necessitamos nos
livrar de nossas próprias classes dominantes, medíocres e
infecundas, que fizeram de
nós um proletariado externo
do primeiro mundo, impiedosamente explorado.”
Paul Lazarsfeld (Personal
Influence: The Part Played
by People in the Flow of
Mass Communications, The
Free Press, Glencoe, 1955)
alerta para quem pretenda
atribuir aos meios de comunicação o caráter de força
unificadora, “uma espécie de
sistema nervoso, que chegue
a cada olho e ouvido de uma
sociedade caracterizada pela
organização social amorfa e
pela pobreza das relações interpessoais” (tradução livre).
Paul Felix Lazarsfeld
(1901-1976) foi o sociólogo,
nascido em Viena e naturalizado estadunidense, cujos
trabalhos lhe renderam o
título de “fundador da moderna sociologia empírica”.
Da obra citada, retiremos algumas considerações sobre a

comunicação.
Comunicação não se reduz ao estudo das mensagens, que é importantíssimo. Precisamos conhecer
o universo que é atingido,
o meio ou meios utilizados
para transmissão da mensagem, o tempo de exposição,
a predisposição do público
nos diversos momentos de
recepção. Igualmente as relações interpessoais dos receptores, cujas faixas etárias
condicionaram a linguagem
da mensagem, e os próprios
comportamentos (valores,
normas, atitudes prévias)
para aferição dos efeitos obtidos.
Há um conhecido trabalho sobre os efeitos da série
televisiva Dallas em diversos países onde foi exibida.
Os árabes não entenderam
o comportamento da personagem feminina, pois não
compreendiam como uma
mulher poderia viver sem a
proteção de um homem. Os
judeus centraram na riqueza,
pois ela facilita tudo e é objetivo de todos.
Há um tipo de “invenção
do receptor” que decorre das
condições existenciais do público atingido. E que poderá
ajudar ou prejudicar o objetivo da mensagem se esta se
propõe a obter voto, ou a
doutrinar para uma ideologia
ou se deseja vender alimentos ou sabonetes.
Mas toda comunicação de
massa tem um objetivo cultural, político e econômico,
seja de um noticiário que se
propõe neutro e técnico, da
novela para simples entretenimento, ou da campanha de
interesse público, para vacinação, realizada pelo Estado,
como exemplo.
Disto decorre a importância do controle dos produto-

res, os emissores das comunicações de massa, pelo Estado
Nacional. A crítica mais comum é da censura “oficial”,
do arbítrio do Estado, esquecendo aquela exercida
sobre toda sociedade, como
é o caso dos tributos e das
concessões, permissões, que
obrigam a usos pela maioria ou até pela totalidade das
pessoas, exemplificando pedágios e transportes públicos.
A importância da estrutura organizacional do Estado
Nacional, como estamos tratando nesta série de artigos,
é configurá-lo, também, para
democratizar as decisões que,
de algum modo, sempre atingirão todos os habitantes, os
cidadãos do país. O controle
das mensagens não é obrigatoriamente um exercício de
censura, pode ser a resposta
de defesa da Nação à pedagogia colonial.
O pensador francês
Abraham Moles (19201992), em artigos publicados,
durante os anos 1960, na revista Communications, do
Centre d’Études de Communications de Masse, da École
Pratique des Hautes Études
(Paris, VI) buscou definir
aspectos da modelo informacional da comunicação de
massa, no conjunto da política cultural.
No ambiente atual, e desde
o século 20, as pessoas adquirem a todo instante, permanentemente, novos elementos cujo conjunto constituirá
a “cultura individual”. Esta é
um produto dos átomos de
conhecimento, registrados
pelo indivíduo em sua memória (“culturemas”, segundo Lévi-Strauss), e da capacidade de associações que for
suscetível de produzir.
Para Moles, a cultura obtida deste modo fragmentar

é uma cultura “mosaica”,
que apresenta duas camadas. Aquela alimentada pelos
meios (mass media), em um
fluxo contínuo de mensagens
de toda ordem, disparatadas,
submetidas ao esquecimento,
que tem um caráter estatístico e passivo. E a da criação,
que absorve estes elementos
e produz uma nova série de
mensagens que irão também
ser difundidas pelos meios de
comunicação de massa.
O resultado deste sistema
é probabilístico e independe
das condições específicas dos
receptores. Moles afirma, então, que “todo mundo lê as
mesmas notícias transmitidas pelas mesmas agências,
vê os mesmos espetáculos
na televisão e no cinema, lê
os mesmos livros editados
às centenas de milhares pelas
mesmas editoras”.
Com a informatização
da vida contemporânea, os
“whatsapp”,
“telegram”,
“instagram”,
“facebook”
etc., estas identidades e as
frequências de difusão foram
exponenciadas. Resulta daí o
alerta de Edgar Morin (1921)
sobre a exigência crescente
de capital, concentrando cada vez mais o poder comunicacional em reduzido número de autores, ou “criadores”.
Vários estudiosos da comunicação, os aqui já citados
entre eles, sociólogos, psicólogos e políticos enfatizam a
distinção entre os criadores e
os receptores, e denominam
“alienação cultural”, o desequilíbrio entre os que participam da criação e os consumidores.
Em Abraham Moles
(Communications nº 14,
1969): “Todos os indivíduos
criam, mas o que eles criam
não se incorpora, necessariamente, ao quadro cultu-

ral; para isso é necessário a
intervenção do mass media”
(tradução livre). Marshall
McLuhan (1911-1980) sintetizou no título de sua obra
de 1967: “The Medium is the
Massage”, o próprio meio já
é uma mensagem.
Verificamos, então, que
o Estado Nacional que não
tem seus próprios veículos de
comunicação de massa, dos
menos aos mais sofisticados,
adotando as tecnologias que
sejam as mais adequadas aos
diversos públicos receptores,
está não só descuidando da
construção da cidadania, da
consciência dos habitantes,
como da própria defesa nacional, da integridade e perpetuidade do Estado Nacional.
É óbvio, por outro lado,
que os interesses estrangeiros, sejam de países ou ideologias, buscaram impedir a
criação e a difusão de mensagens do Estado Nacional,
usando para este fim toda
gama de artifício que vai da
mentira à corrupção pessoal
ou de órgãos da própria máquina estatal, como agências
reguladoras e permissionárias.
A vocalização, a comunicação tem um espaço importante no segmento da
cidadania, mas é igualmente
um instrumento da soberania, para defesa e autonomia
do Estado. O Estado, sendo
a representação institucional
da Nação, não pode se furtar
a ser o canal de vocalização
do conjunto da Nação, e não
apenas de suas elites dirigentes.
O que é difundido pela
mídia hegemônica, comercial, excludente, como objetivo constitui na efetividade
o oposto dos resultados por
ela pretendidos, que não é a

liberdade nem a democracia,
mas a homogeneidade cognitiva e a passividade.
Nas condições do Brasil,
nesta terceira década do século 21, com mortal pandemia
ceifando vidas, aumento do
desemprego e precariedade
dos ainda existentes, a miséria avançando na população,
seria de esperar reações cada
vez de maior enfrentamento e revolta. A insuficiência
dos meios institucionalizados
para organização popular,
inclusive pela criminalização
de sindicatos e partidos ou
associações políticas, a ausência de oposição nacionalista,
defensora do Estado e das
riquezas nacionais, as mídias
distorcendo as realidades e
dando sentido diferente aos
constantes atos e decisões
antinacionais, acaba por termos mensagens que conduzem ao desânimo, à apatia e à
segregação ao invés da união
e da coesão para mudanças.
E estas mensagens são
cada vez mais aperfeiçoadas
quer nos conteúdos, quer nos
meios, pois as pesquisas sobre as tecnologias informacionais apenas recebem recursos se forem do interesse
do poder. Aquele poder que
devemos nos livrar, como no
texto de Darcy Ribeiro, que
inicia estas reflexões.
Alain Renaut, na apresentação de sua tradução dos
Discursos à Nação Alemã, de
Johann Gottlieb Fichte (Imprimerie Nationale Éditions,
Paris, 1992) chama a atenção
para o antagonismo construído entre o oeste e o leste, ter
por “principal desafio” o futuro dos nacionalismos.

consolidou um sistema de
pós-graduação com qualidade. No entanto, decisões
recentes de cortes orçamentários estão provocando uma crise nunca vista na
história do desenvolvimento científico brasileiro.
O orçamento total previsto para o MCTI neste
ano é da ordem de R$ 8,3
bilhões, comparado a R$
11,8 bilhões em 2020. O
valor reservado para “despesas discricionárias” (ou
seja, efetivamente disponível para investimentos
em pesquisa), porém, é de
apenas R$ 2,7 bilhões, 15%
a menos do que em 2020
e 58% a menos do que em
2015 (quando o orçamento
já estava em queda).
Considerando o crescimento da comunidade científica ao longo das últimas décadas, o orçamento pode ser

considerado o menor da história, em termos da sua capacidade de atender às demandas do setor. E para o nosso
espanto, mais um corte em
torno de R$ 600 milhões, um
genuíno retrocesso.
Quais seriam as consequências principais desse
retrocesso?
1 – A descontinuidade de
inúmeros projetos de pesquisas;
2 – O gradual desaparecimento de grupos e redes de
pesquisas que estavam em
consolidação nos últimos
anos;
3 – A fuga de cérebros,
principalmente de jovens
pesquisadores, para países
que entendem o papel da
Ciência e Tecnologia no seu
desenvolvimento social e
econômico;
4 – O desencanto e desestimulo dos jovens para

se prepararem para uma
carreira científica.
A sociedade civil organizada, comandada pela
Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência e
Academia Brasileira de Ciências, não está calada. É
fundamental todos protestarem. Não é o momento
de silêncio e passividade.
Lembremos de Martin Luther King que disse:
“Quem aceita o mal sem
protestar, coopera com
ele”. Não vamos ser cúmplices daqueles que planejam e agem para assassinar
o futuro. É hora da luta. Diga não ao retrocesso.

Felipe Maruf Quintas é doutorando
em Ciência Política.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

Ciência: basta de retrocessos
Por Isaac Roitman

A

história
brasileira
nas últimas décadas
é muito triste. No
século passado era moda se
falar que o Brasil era o país
do futuro. Os argumentos
eram múltiplos. Informação genética dos brasileiros diversificada, fruto do
cruzamento de diferentes etnias. Terras cobertas
de florestas verdejantes.
Água em abundância, terras abençoadas para a produção de alimentos ricas
em minérios de diferentes
aplicações, diversidade na
matriz energética, cultura e
artes diversificadas e encantadoras, berço de poetas,
escritores e compositores e
belezas exuberantes. Sistema de Ciência e Tecnologia
em consolidação. País com
tradição de acolher imigran-

tes, de alegrias mil, expressa
nos estádios de futebol e no
Carnaval.
O nosso Brasil teria tudo
para dar certo. E não deu.
Deu no que deu. Continuamos como um país colonizado, com perda gradativa
de soberania. Testemunhamos um aumento da desigualdade social e pobreza
com poucas perspectivas e
esperanças.
A implantação de nosso
sistema de Ciência e Tecnologia é relativamente recente. Os principais marcos
históricos são:
1 – Criação do Museu
Nacional (1818);
2 – Primórdios da Fundação Oswaldo Cruz (1900);
3 – Fundação da Academia Brasileira de Ciências
(1916);
4 – Fundação da Sociedade Brasileira para o Pro-
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gresso da Ciência (1948);
5 – Criação do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / CNPq (1951);
6 – Criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Ensino Superior
/ Capes;
7 – Criação da Fundação
de Ampara à Pesquisa do
Estado de São Paulo / Fapesp (1960);
8 – Criação da Financiadora de Estudos e Projetos
/ Finep (1967);
9 – Criação da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária / Embrapa (1972);
10 – Criação do Ministério de Ciência e Tecnologia
/ MCT (1985).
Apesar de altos e baixos
nas últimas décadas a Ciência brasileira avançou com
posição honrosa na contribuição ao conhecimento e
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Atividade de professor é importante
para 80% dos brasileiros

P

rofessores são importantes para 80%
dos brasileiros. É o
que apontou pesquisa realizada pela TIM, entre os dias
13 a 19 de setembro, com
128 mil clientes do plano
pré-pago de todo o Brasil,
com o objetivo de compreender a opinião do público sobre a importância da
docência. Foi também coletada a visão mais recente
dos próprios profissionais
da Educação sobre as vantagens e desvantagens da
profissão, além das dificuldades ainda enfrentadas na
pandemia.
Para 68% dos entrevistados a profissão de professor
é “muitíssimo importante” e 12% avaliaram como
“importante” – totalizando
80%. Em contraste, outros
11% avaliaram como “pouco” ou “nada importante”,

enquanto 9% mostraram
indiferença, afirmando que
a figura de um professor
é “nem muito nem pouco importante”. O estudo
“Education At a glance”, da
Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) apura que o salário médio dos
professores no Brasil neste
ano está próximo de R$ 6
mil, incluindo todas categorias de ensino.
Já 11% dos respondentes
que exercem ou exerceram
a função de professor apontaram os prós e contras da
profissão. Como vantagem,
empataram com 25% o fato
de poder ser uma influência
para o futuro da sociedade
e de poder contribuir com
a formação das pessoas. Já
21% apontaram como benefício do professorado a
oportunidade que se tem

de contribuir para uma melhora do país. Apenas 9%
enxergam a profissão como
fonte de renda.
Em relação às desvantagens, liderou a falta de
reconhecimento (22%), a
baixa remuneração (20%),
a falta de respeito (18%) e
também a falta de interesse e dedicação dos alunos
(17%). O estresse elevado
também foi reclamado por
16% dos professores, assim como a falta de engajamento do país em relação
à atividade docente, que foi
mencionada por 11%.
Pandemia
A pesquisa também
trouxe uma atualização
em relação às dificuldades
enfrentadas pelos professores durante a pandemia.
A falta de acesso à inter-

net lidera as reclamações,
mencionada por 15% dos
participantes. Eles ainda
apontaram como dificuldade a retenção da atenção
dos alunos durante as aulas
online (12%) e o despreparo das famílias para apoiar
os jovens (11%). Por outro
lado, 8% se queixaram de
despreparo dos próprios
professores para dominar
aulas à distância.
O levantamento obteve
respostas de clientes de 14
a 60+ anos de idade, sendo o principal público respondente das faixas etárias
até 24 anos (50%) e de até
35 anos (30%). Entre as
128.479 pessoas ouvidas,
11% identificaram-se como
professores ativos ou inativos, sendo 44% da rede pública, 32% da rede privada
e outros 32% professores
particulares.

sos de golpes aos usuários
das plataformas digitais. As
ocorrências são diversas e
vão de golpes, onde pessoas
se passam por outras para
retirar dinheiro, até aquelas que utilizam fotografias
alheias para difamar a imagem da vítima ou, ainda, para disseminar informações
falsas.
Já Relatório Anual de
Defesa Digital da Microsoft apontou que durante o
período de julho de 2020 a
junho de 2021, os ataques
de agentes russos são cada
vez mais eficazes, saltando
de uma taxa de comprometimento bem-sucedido de
21% no ano passado para
32% neste ano. Durante o

ano passado, 58% de todos
os ataques cibernéticos de
Estados-nação observados
pela Microsoft vieram da
Rússia. Os agentes do Estado-nação russo estão cada
vez mais visando agências
governamentais para a coleta de informações, sendo
que saltaram de 3% como
alvo há um ano para 53% –
principalmente agências envolvidas em política externa, segurança nacional ou
defesa; e os três principais
países-alvos dos agentes
da Rússia foram os EUA,
Ucrânia e o Reino Unido.
Depois da Rússia, o
maior volume de ataques
que observamos veio da
Coreia do Norte, Irã e Chi-

na; a Coreia do Sul, Turquia (uma nova inclusão em
nossos relatórios) e Vietnã
também foram ativos, mas
representam muito menos
volume. Embora a espionagem seja o objetivo mais
comum para ataques por
Estados-nação, algumas atividades de ataque revelam
outros objetivos, incluindo
o Irã, que quadruplicou o
seu foco em Israel no ano
passado e lançou ataques
destrutivos em meio a tensões elevadas entre os dois
países; e a Coreia do Norte, que visou a empresas de
criptomoeda para fins lucrativos, pois sua economia
foi dizimada por sanções e
pela Covid-19.

MPEs podem publicar balanços na internet
A partir desta quarta-feira,
as empresas de capital fechado (sem ações na bolsa) que
faturem até R$ 78 milhões
por ano podem publicar
balanços e demais atos societários apenas pela internet. Uma portaria publicada
no Diário Oficial da União
(DOU) dispensa a divulgação em jornais e diários oficiais de grande circulação.
Os documentos podem
ser publicados na Central
de Balanços do Sistema

Público de Escrituração
Digital (Sped), de graça.
Assinada no último dia 7,
mas publicada apenas nesta quarta-feira no DOU, a
portaria regulamenta a lei
complementar que criou o
Marco Legal das Startups,
sancionada em junho.
Desenvolvida pelo Ministério da Economia o Sped
permite a publicação de documentos com assinatura
eletrônica por companhias
que usam certificado digital,

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- Com fundamento no art. 123, parágrafo único, alínea ‘c’, da Lei nº
6.404/76, ficam convocados os acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A. (“Companhia”), pelos ora
signatários, acionistas titulares de 50% (cinquenta por cento) do capital
votante da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
no dia 22 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av.
Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
especialmente convocada para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(i) eleição de até 2 (dois) Diretores para a Diretoria da Companhia, na forma
do artigo 9, § 4°, do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais:
Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral na
forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço
acima indicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da
realização da referida Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de outubro de
2021. PEDRO LANNA RIBEIRO; ANA EMILIA LANNA RIBEIRO; MARIA
REGINA LANNA RIBEIRO; ADÃO CARVALHO RIBEIRO.

chave criptografada obrigatória para todas as pessoas
jurídicas. O sistema garante
a autenticidade dos atos, indicando a data de publicação
e o fato de que o documento
não foi alterado.
O faturamento de até
R$ 78 milhões engloba
pequenas e médias empresas. Além dos balanços, os
documentos que podem
ser publicados no Sped
são relatórios de auditoria,
atas ou quaisquer outros

A Organização PanAmericana da Saúde (Opas)
pediu nesta quarta-feira uma
ação conjunta nas Américas
para ajudar todos os países
da região a alcançar a meta
de cobertura vacinal contra
a Covid-19 da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
de 40% de sua população
até o final deste ano.
Até o momento, apenas
nove países da região vacinaram 50% de sua população, enquanto seis - Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente
e Granadinas, Haiti, Guatemala e Nicarágua - ainda
não alcançaram 20% de cobertura vacinal, de acordo
com a Opas.
Sem uma ação conjunta para ampliar a taxa de
vacinação e as medidas de
saúde pública, é possível

que a covid-19 se torne
endêmica na região, advertiu a diretora da Opas,
Carissa Etienne, em um
briefing semanal.
A vacinação com a terceira dose de reforço é recomendada, especialmente
para pessoas que tomaram a
CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac Biotech, e o imunizante da também chinesa Sinopharm,
cujos estudos mostraram
fornecer uma proteção menor em jovens adultos, disse o diretor-assistente da
Opas, Jarbas Barbosa.
A vacinação de reforço
deve começar entre as pessoas com mais de 80 anos,
seguida por aqueles com
mais de 60 anos com comorbidades e, em seguida,
jovens adultos, disse ele.

UE: Exceção na tendência
global de queda de mortes

Número de perfis falsos no Face
é maior que população do Brasil
O número de perfis falsos ou duplicados apenas
no Facebook já chega a 270
milhões. Esta quantidade
supera em mais de 60 milhões a população brasileira
que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), tem
207 milhões. Ainda de acordo com as informações, o
dado sofreu aumento desde
2020 e o número de perfis
falsos já atinge 13%, dos 2,1
bilhões de usuários mensais
ativos apenas na plataforma. Anteriormente, o total
somava 7%.
O crescimento dos perfis
falsos em redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook está atrelado aos ca-

Atraso em vacina
pode tornar Covid-19
endêmica nas Américas

atos societários exigidos
pela Lei das Sociedades
Anônimas. Em nota, o
Ministério da Economia
informou que a medida
reduz significativamente o
custo para as empresas de
menor porte, aumentando
a competitividade dos negócios. Além disso, a medida proporciona ganhos
com a redução da burocracia e com o aumento da
transparência na divulgação dos atos obrigatórios.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99
NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas
desta Cia a se reunirem no dia
25/10/2021, às 17h, na sede da
sociedade à Av. Dr. José Alves de
Azevedo nº 233, Parque Rosário,
Campos dos Goytacazes/RJ, fim de
deliberarem sobre a consolidação
do Estatuto Social. Campos dos
Goytacazes, 11/10/2021. Marcio
Salles Gomes - Diretor; Juscelio
Azevedo de Souza - Diretor.

Organização Mundial
da Saúde soma cerca de
50 mil óbitos por semana;
nível é o mais baixo registrado em um ano; diretor
da agência destaca região
europeia por apresentar
novas ondas de casos e
de mortes. O diretor-geral
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), Tedros
Ghebreyesus,
destacou
que o número de mortes
por Covid-19 por semana
continua a diminuir, estando agora no nível mais
baixo em quase um ano.
Falando a jornalistas
nesta quarta-feira, Tedros
Ghebreyesus disse que
ainda que “é inaceitavelmente alto” o total de 50
mil pessoas que perdem a
vida todas as semanas. Segundo ele, “o número real
é certamente maior.” Para
o chefe da OMS, países e
empresas que controlam
ou fornecem vacinas devem priorizar a entrega ou
disponibilizá-las ao programa Covax para que sejam cumpridas as metas de
vacinação.
A agência vem atuando
com lideranças de vários
países para apoiar o planejamento necessário e alcançar
a cobertura de 40% de pes-

soas imunizadas ainda este
ano, “com ações agressivas
e ambiciosas”. A agência
da ONU confirmou que o
número de óbitos baixa em
todas as regiões, menos na
Europa. Vários países do
continente enfrentam novas
ondas de casos e mortes. Os
casos fatais permanecem altos em países e populações
com menos acesso às vacinas.
Entre as nações onde a
imunização ainda não teve
início estão Burundi, Eritreia e Coreia do Norte.
Pelo menos 56 países excluídos do mercado global de vacinas não conseguiram atingir a meta
de inocular 10% de suas
populações até o final de
setembro. A maioria deles
está na África.
O chefe da OMS ressaltou haver mais países
correndo o risco de não
cumprir o prazo de 40% definido até o final deste ano.
Entre os casos mencionados, Ghebreyesus destacou
a situação causada pelo
conflito etíope que afetou
o sistema de saúde em Tigray. Ele disse que nenhum
suprimento de remédios foi
permitido na região desde
julho.

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S.A.
CNPJ/MF 05.063.249/0001-60 - NIRE 33.3.0028722-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa de Transmissão do
Alto Uruguai S.A. (“ETAU” ou “Companhia”) para se reunirem em assembleia
geral extraordinária a ser realizada em 18 de outubro de 2021, às 11:00h,
na sede da Companhia, localizada na Praça Quinze de Novembro, 20, 6º
andar, Sala 602 (parte), Centro, no Rio de Janeiro – RJ, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: Contratação de serviço de operação e manutenção
(“O&M”). Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2021. Erik da Costa Breyer Presidente do Conselho de Administração; Marco Antônio Resende Faria - Diretor Geral e Financeiro; Marcelo Dias Loichate - Diretor Técnico.
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MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ 36.864.992/0001-42
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar - Torre Pão de Açúcar - CEP 22250-040 RJ - Fone (21) 4560-1000
Rua Jerônimo da Veiga, 384 - 4º andar - CEP 04536-000 SP - Fone (11) 4560-2000

RELATÓRIO DA DIRETORIA

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 30 de junho de 2021 e em 31 de dezembro de 2020. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30/06/2021 E 31/12/2020

(Em milhares de reais)
Ativo
Nota 30/06/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
1.781
5.194
Caixa e Equivalentes de Caixa
58
5.194
Disponibilidades
3
58
5.194
Títulos e Valores Mobiliários
4
1.599
–
Outros Créditos - Diversos
5
26
–
Outros valores e Bens
Despesas Antecipadas
98
–
Ativo Não Circulante
56.501
65.854
Realizável a Longo Prazo
1.025
453
Outros Créditos - Diversos
5
1.025
453
Permanente
55.476
65.401
Investimentos em Controladas
6
51.225
60.637
Imobilizado de uso
7
3.554
3.977
Intangível
7
697
787
Total do Ativo
58.282
71.048
Passivo e Patrimônio Líquido
Nota 30/06/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
2.958
4.874
Outras obrigações
2.958
4.874
Fiscais e Previdenciárias
21
14
Diversas
8
2.937
4.860
Passivo Não Circulante
55.324
66.174
Patrimônio Líquido
10
55.324
66.174
Capital Social
70.691
70.691
Prejuízos Acumulados
(15.367)
(4.517)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
58.282
71.048
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Período de 01/11
(data do início
1º Semestre das atividades) a
Nota
de 2021
31/12/2020
Receitas da intermediação financeira
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
16
–
Rendas de Prestação de Serviço
1
–
Outras receitas (despesas) operacionais
(11.439)
(859)
Despesas de pessoal
15.b
(96)
(64)
Outras despesas administrativas
12
(4.037)
(1.069)
Outras despesas operacionais
(1)
0
Resultado de participações em controladas 6
(7.305)
274
Resultado antes da tributação
(11.421)
(859)
Imposto de Renda e Contribuição Social
9
572
453
Ativo fiscal diferido
572
453
Prejuízo do Semestre/Período
(10.850)
(406)
Prejuízo por ação em circularização - R$
(180,28467)
(6,74823)
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Período de 01/11
(data do início
1º Semestre das atividades) a
de 2021
31/12/2020
Prejuízo do semestre/período
(10.850)
(406)
–
–
Componentes do resultado abrangente
Resultado abrangente do semestre/período
(10.850)
(406)
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - SEMESTRE FINDO EM 30/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de reais)
Capital
Prejuízos Patrimônio
Social Acumulados
Líquido

Saldos em 01/11/2020
(data do início das atividades)
–
–
Absorção de patrimônio vertido por cisão (Nota 15.a) 70.691
(4.111)
Prejuízo do período
–
(406)
Saldos em 31/12/2020
70.691
(4.517)
Saldos em 01/01/2021
70.691
(4.517)
Prejuízo do exercício
–
(10.850)
Saldos em 30/06/2021
70.691
(15.367)
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

–
66.580
(406)
66.174
66.174
(10.850)
55.324

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

Período de 01/11
1º
(data do início
Semestre das atividades) a
Nota de 2021
31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do semestre/período
(10.850)
Ajustes ao prejuízo
Depreciação e amortização
12
2.528
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9
(572)
Resultado de participações em controladas
e coligadas
6
7.305
Prejuízo Ajustado
(1.589)
Aumento em títulos e valores mobiliários
4
(1.599)
Aumento em outros créditos
(26)
Aumento em outros valores e bens
(98)
Aumento/(redução) em outras obrigações
8
(1.915)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
(5.227)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos
6
91
Caixa líquido proveniente das atividades
de investimento
91
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Caixa absorvido em evento de cisão
–
Caixa Líquido proveniente das atividades
de financiamento
–
Aumento/(redução) líquido de caixa e
equivalente de caixa
(5.136)
Caixa e equivalente de caixa no início do
semestre/período
3
5.194
Caixa e equivalente de caixa no fim do
semestre/período
3
58
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

(406)
992
(453)
(274)
(141)
–
–
–
14
(127)

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
–
1. Contexto operacional: A MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
%
15%
(“MAF”; “MAF DTVM” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado Imposto de renda
–
10%
sediada à Praia de Botafogo, 501 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ e tem por objetivo a Adicional de imposto de renda
15%
prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, custódia Contribuição social
5.321
de valores mobiliários, escrituração e emissão de certificados de valores mobiliários, Em 01/03/2021, foi publicada a Medida Provisória 1.034/2021 (“MP”) que altera a
entre outros. A MAF DTVM foi constituída em 30/05/2019 a partir da Assembleia alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 15% para 20% para as
5.321
Geral de Constituição (“AGC”) com a cisão parcial de bens do Banco Modal S.A. (Nota sociedades distribuidoras de valores mobiliários e outras sociedades do setor financeiro
15.a). Essa transação carecia de aprovação do regulador concedida em 22/10/2020. até 31/12/2021. A referida MP entra em vigor a partir de 01/07/2021. Os tributos são
5.194
Dessa forma, a MAF DTVM iniciou as suas operações em 01/11/2020. Através de suas reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando se referem a itens reco–
controladas Modal Asset Management (“MAM”) e a Modal Administradora de Recur- nhecidos diretamente no patrimônio líquido. Os tributos diferidos, representados pelos
sos (“MAR”) a MAF atua na gestão de recursos de terceiros e administração e gestão créditos tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são calculados sobre as diferen5.194
de fundos de investimentos ilíquidos. Em 27/10/2020, o Banco Modal, antigo contro- ças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis das
lador da MAM e MAR, emitiu um comunicado ao mercado onde anunciou a aquisição demonstrações financeiras. Os créditos tributários de diferenças temporárias decorrem
da MAF DTVM pelo Grupo Apex (“Apex”). Essa operação ainda aguarda a aprovação principalmente da avaliação ao valor justo de certos ativos e passivos financeiros, indo Bacen. A MAF DTVM será a sucessora das operações relacionadas aos serviços de cluindo contratos de derivativos, provisões para contingências e provisões para créditos
Administração de Carteira de Valores Mobiliários, Serviços de Custódia e Escrituração, de liquidação duvidosa, e são reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua frequência nos exercícios futuros. No período do 1º semestre de 2021, a MAF DTVM
bem como Representação Legal de INRs (Investidores não residentes), dos fundos constituição, estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.842 e alterações posteriores, forem não registrou receitas e despesas não recorrentes. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Em
30/06/2021, referem-se aos saldos de depósitos bancários de R$ 58 (2020 - R$ 5.194)
estruturados (FIP, FIDCs, FII e respectivos feeders das estruturas), que hoje estão com atendidos. Os tributos relacionados com ajustes ao valor justo dos ativos financeiros junto ao banco Modal. 4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 30/06/2021, referem-se
esses serviços no Banco Modal S.A. (“Modal”) e/ou na Modal Distribuidora de Títulos disponíveis para venda são reconhecidos em contrapartida com o respectivo ajuste no aos saldos de cédulas de depósito bancário (“CDB”) junto ao Banco Modal, de R$ 1.599
e Valores Mobiliários (“Modal DTVM”) e, tão logo sejam obtidas todas as licenças para patrimônio líquido e subsequentemente são reconhecidos no resultado pela realização (2020 - R$ 0), classificados como títulos para negociação. Também consta o valor de
essas operações, passam para MAF DTVM. Vale destacar que em 19/04/2021, foi pu- dos ganhos e perdas dos respectivos ativos financeiros. h) Resultado não recorrente: As R$ 10 (2020 - R$ 0) referente a aplicação em cotas de fundo de direitos creditórios. Os
blicado no DOU o Ato Declaratório 18.667, autorizando a MAF a prestar serviço de avaliações sobre a natureza dos resultados não recorrentes são realizadas nos termos títulos estão classificados como títulos para negociação. 5. Outros Créditos - Diversos:
Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme previsto na IN CVM 558, da resolução Bacen nº 2/2020. O Modal considera como não recorrentes, as receitas e Em 30/06/2021, se refere ao crédito tributário de prejuízo fiscal e base negativa (Nota
e que em 27/05/2021, conforme o Ofício nº 362/2021/CVM/SIN/GAIN foi aprovado o despesas que: (a) não estejam relacionadas ou estejam relacionadas incidentalmente 9), no valor de R$ 1.025 (2020 - R$ 453), valores a receber de sociedade ligada (MAM),
registro de representante de Investidor não Residente. Durante esta fase de transição, com as atividades típicas da instituição; e (b) não esteja previsto para ocorrer com no valor de R$ 21 (2020 - R$ 0), e demais saldos que compõem R$ 5 (2020 - R$ 0).
o caixa da entidade está sendo gerido com o objetivo de garantir que as obrigações de
curto prazo sejam cumpridas, e para isto, o grupo acompanha mensalmente o anda- 6. Investimentos em empresas controladas
Em 30/06/2021
mento do processo de migração das receitas a serem transferidas à MAF DTVM bem
Lucro Ágio por expectativa
como as entradas e saídas de caixa. Eventuais necessidades de caixa que não sejam
Qtde de ações Participação Capital Patrimônio
líquido/
de rentabilidade
Valor contábil Resultado de
supridas pelos níveis de caixa atuais da entidade são compensadas através de distripossuídas
%
social
líquido (prejuízo)
futura (2) dos investimentos participação
buição de dividendos das suas controladas (MAR e MAM). Contudo, cabe mencionar
4.846.982
99,99%
4.847
10.494
(6.293)
36.555
4.201
(7.502)
que em Julho/21 já está sendo registrada receita das atividades de administração dos Modal Asset Management (MAM) (1)
Modal Adm. de Rec. (MAR) (1)
799.981
99,99%
960
1.133
197
9.139
1.330
197
fundos, em Agosto/21 receitas de representação de investidores não residentes e a Total 30/06/2021
45.694
51.225
(7.305)
partir de outubro/21 é esperada a aprovação final da CVM para os serviços de custódia,
Em 31/12/2020
com a conclusão da transferência de todas as receitas prevista para Novembro/21.
Lucro Ágio por expectativa
2. Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras individuais foram elaQtde de ações Participação Capital Patrimônio
líquido/
de rentabilidade Valor contábil dos Resultado de
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as
possuídas
%
social
líquido (prejuízo)
futura (2)
investimentos participação
diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei
4.846.982
99,99%
4.847
11.794
18.146
38.168
11.794
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nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. Estas Modal Asset Management (MAM) (1)
Modal Adm. de Rec. (MAR) (1)
799.981
99,99%
960
1.133
(760)
9.542
1.133
4
demonstrações financeiras individuais apresentam os valores relativos ao período do Total 31/12/2021
47.710
60.637
274
1º semestre de 2021, tendo como comparativo o período de 1º novembro a 31/12/2020.
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis (1) Investimentos recebidos pela versão de patrimônio do Banco Modal, conforme nota 14.a, incluindo ágio sobre expectativa de rentabilidade futura. A MAM e a MAR têm
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a operar pelo BACEN, requer por objeto a gestão de recursos de terceiros por meio da administração de fundos de investimento ilíquidos. (2) Ágio sobre expectativa de rentabilidade futura no montante
que a administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor de R$ 45.694 (R$47.710 em Dezembro de 2020), líquidos de amortizações.
e registro de estimativas contábeis, imposto de renda diferido, valor de mercado de Durante o 1º semestre de 2021, através de Assembleia Geral Ordinária documentada conclusões previstas para agosto e setembro de 2021. 10. Patrimônio Líquido: a) Capital
instrumentos financeiros e ativos não financeiros, bem como da vida útil de certos em ata do dia 09/03/2021, a controlada MAM distribuiu dividendos no montante Social: Em 30/06/2021, o capital social está representado por 31.000 ações ordinárias
ativos. A liquidação dessas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar de R$ 1.300, de forma desproporcional à participação dos sócios no capital social da e 29.184 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e
integralizadas, totalizando R$ 70.691 (em dezembro de 2020 - R$ 70.691). No exercício
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de entidade, tendo a MAF DTVM recebido integralmente o valor de R$ 91.
social findo em 31/12/2020, o Banco Modal concluiu a cisão parcial para a criação
sua determinação. Em decorrência do processo de convergência com as normas inter- 7. Imobilizado e Intangível
1º semestre de 2021 da MAF DTVM que resultou na versão de capital social do Banco Modal para a MAF
nacionais de contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo
31/12/2020 Depreciação 30/06/2021 DTVM em R$ 70.691. b) Direito das ações: Aos acionistas da MAF DTVM é assegurado
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições
2.551
(327)
2.224 um dividendo anual de no mínimo 6% do capital social, não inferior a 25% do lucro
financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos já aprovados Instalações
Sistemas de processamento de dados
702
(57)
644 líquido do período, ajustado nos termos da legislação societária. A diretoria poderá
pelo BACEN são: • Res. 3.566/08 - redução do valor recuperável de ativos - (CPC 01 - Móveis e equipamentos de uso
620
(33)
588 declarar dividendos intermediários à vista dos balanços semestrais, à conta dos lucros
R1); • Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo de Caixa - (CPC 03 - R2); • Res. 3.750/09 Sistemas de comunicação
104
(6)
99 apurados no período. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações
- divulgação sobre partes relacionadas - (CPC 05 - R1); • Res. 3.823/09 - provisões, Total do Imobilizado
3.977
423
3.555 das Assembleias Gerais. As ações preferenciais, sem direito a voto, têm prioridade no
passivos contingentes e ativos contingentes - (CPC 25); • Res. 3.973/11 - eventos sub2020 reembolso de capital, sem o pagamento de prêmio em caso de liquidação do Banco,
sequentes - (CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento baseados em ações - (CPC 10 - R1);
e direito a dividendo mínimo de R$ 0,01 por ação. De acordo com o parágrafo 7º do
ConstiDepre• Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro - (CPC
artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas, a
01/01/2020
tuição
(i)
Adições
ciação
31/12/2020
23); • Res. 4.877/20 - Benefícios a empregados (CPC 33 - R1); • Res. 4.524/16 - efeitos
Instalações
–
– 2.828
(277)
2.551 título de remuneração do capital próprio, poderá ser considerado para cômputo do valor
das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 Sistemas de processamento
dos dividendos mínimos obrigatórios. c) Reserva legal: Essa reserva é constituída por
- R2); • Res. 4.534/16 - ativo intangível (CPC 04 - R1); • Res. 4.535/16 - ativo imobilizade dados
–
224
499
(21)
702 um montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até
do (CPC 27); • Res. 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46) e • Res. 3.959/19 Móveis e equipamentos de uso
–
–
626
(6)
620 atingir o limite fixado pela legislação societária. 11. Partes relacionadas: As operações
- Resultado por ação (CPC 41). Atualmente não é possível estimar quando o BACEN irá Sistemas de comunicação
–
–
105
(1)
104 entre partes relacionadas com a MAF DTVM estão apresentadas da seguinte forma:
aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização Total do Imobilizado
Ativo
Ativo
–
224 4.058
(305)
3.977
dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva para a elaboração das de- (i) Valores atualizados na data da cisão transferidos à companhia referentes à versão
(Passivo) (Passivo)
monstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Admi- de bens do Banco Modal S.A., conforme nota 15.a.
Grau de
nistração em 08/10/2021. a) Resultado das operações: É apurado pelo regime de
relação
Prazo Jun/21 Dez/20
1º semestre de 2021
competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são re31/12/2020 Depreciação 30/06/2021 Ativo
presentados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, reservas Software
787
(90)
697 Disponibilidades
livres e aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 3). Apresentam risco insignifican- Total do Intangível
Ligada Sem prazo
58
5.194
787
(90)
697 Banco Modal S.A.
te de mudança de valor justo, e são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus
2020 Títulos e Valores Mobiliários
compromissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução nº 3.604/08. c) Títulos e
Sem prazo
01/01/2020 Adições Depreciação 30/06/2021 CDB 100% CDI - Banco Modal S.A. (2)
Valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são classificados nos termos da Software
Ligada 17/04/2024
1.509
–
–
802
(15)
787 Emissão 03/05/2021
Circular BACEN nº 3.068/01, em três categorias apresentadas abaixo. (i) Títulos para Total do Intangível
Ligada 31/05/2024
80
–
–
802
(15)
787 Emissão 16/06/2021
negociação - aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente
Outros Créditos
negociados, os quais são avaliados ao valor de mercado, em contrapartida ao resulta- 8. Outras Obrigações - Diversas: Em 30/06/2021, se refere majoritariamente a va- Modal Asset Management Ltda.
Controlada Sem prazo
21
–
lores a pagar a sociedades ligadas R$ 2.870 (R$ 4.860 em dezembro/20) (Nota 11).
do. (ii) Títulos disponíveis para venda - aqueles que não se enquadram nas categorias 9. Imposto de Renda e Contribuição Social: A conciliação entre os valores apurados Passivo
(i) e (iii), os quais são registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos conforme alíquotas nominais da MAF DTVM e os valores registrados no resultado Outras obrigações - Diversas
auferidos em contrapartida do resultado e avaliados pelo valor de mercado, em con- no 1º semestre de 2021 e no período de 1º de novembro a 31/12/2020 podem ser Modal Asset Management Ltda. (1) Controlada 26/02/2022 (2.870) (4.860)
trapartida a uma conta específica do patrimônio líquido; tais títulos são utilizados em resumidas da seguinte forma:
(1) Em 01/12/2020, por meio de Contrato de Cessão de Ativos, a MAF DTVM adquiriu
sua maioria na gestão do caixa do Banco. Os ganhos e perdas dos títulos disponíveis
itens de imobilizado e intangível da sua controlada MAM no montante de R$4.860.
Imposto de
Contribuição
para venda, quando realizados, serão reconhecidos na data da negociação na demonsOs itens cedidos correspondem a equipamentos de informática, telefônicos e itens de
renda
social
tração do resultado, em contrapartida da conta específica do patrimônio líquido.
2020
2021
2020
2021 mobiliário. Durante o 1º semestre de 2021 foi pago o valor de R$ 1.990. (2) Durante
(iii) Títulos mantidos até o vencimento - aqueles adquiridos com a intenção de serem Resultado antes da tributação antes da
o primeiro semestre de 2021, foram adquiridos dois CDBs de emissão 03/05/2021 e
mantidos em carteira até o vencimento, os quais são avaliados pela sua taxa intrínseparticipação estatutária sobre o lucro
(859) (11.422) (859) (11.421) 16/06/2021 do Banco Modal, com prazos de vencimento de 17/04/2024 e 31/05/2024
ca, em contrapartida ao resultado. d) Créditos e obrigações tributários diferidos: Os Resultado de participação e controladas
(274) 7.305
(274) 7.305 e valores de R$ 2.700 e R$ 80, respectivamente. Trata-se de títulos com liquidez diária
créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças temporárias Demais adições permanentes
– 2.016
– 2.016 cuja rentabilidade é atrelada à 100% da variação da taxa CDI. Foi registrado ao resultado
o valor de R$ 13 referente a apropriação diária do resultado dos títulos. Ao longo do
geradas pela avaliação ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários e de ins- Base de cálculo antes das compensações de
semestre, o CDB de vencimento 17/04/2024 teve resgates parciais no valor de R$ 1.205.
trumentos financeiros derivativos, de provisão para créditos de liquidação duvidosa,
(1.133) (2.101) (1.133) (2.101) a) Remuneração do pessoal-chave da administração: A cada dois anos, na Assembleia
prejuízo fiscal e base negativa
dos ajustes dos resultados das operações de juros realizadas em mercados de liquida- (–) Dedução de prejuízos fiscais e base negativa
–
–
–
– Geral Ordinária (“AGO”) é estabelecida a remuneração máxima mensal para todos os
ção futura, bem como do prejuízo fiscal e base negativa e outras adições/exclusões Base de cálculo
(1.133) (2.101) (1.133) (2.101) Administradores, conforme determina o Estatuto Social. b) Participação acionária:
temporárias, foram apurados e registrados de acordo com as normas estabelecidas Alíquotas nominal - % (15% + 10% do excedente)
Os membros da Diretoria possuem conjuntamente, direta e indiretamente, 100% das
pela Resolução CMN nº 4.842/20 e normas vinculadas, levando em consideração as
(Nota 2(f))
25%
25%
15%
15% ações ordinárias e preferenciais da MAF DTVM (Nota 9.a).
alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as expectativas de
Imposto de renda e Contribuição Social
–
–
–
– 12. Despesas administrativas
realização de acordo com as operações que os produziram e reconhecidos apenas
Incentivo Fiscal
–
–
–
–
1º semestre de 2021 01/11 a 31/12/2020
quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos nessa mesma Resolu- Imposto de Renda e Contribuição social corrente
–
–
–
– Depreciação Imobilizado
423
15
ção, forem atendidos. e) Investimentos: Os investimentos em participações de contro- (Constituição)/Reversão de créditos tributários
Amortização Intangível
90
672
ladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O ágio na aquisição de
sobre prejuízo fiscal, base negativa e demais
Amortização do Ágio
2.016
305
investimentos foi apurado com base em laudo de avaliação preparado por empresa
diferenças temporárias (nota 5)
(283)
(525) (170)
(292) Despesas de Aluguel
512
–
independente, sendo fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e amortiOs
créditos
tributários
da
MAF
DTVM
foram
apurados
conforme
mencionado
na
Nota
Despesas de Comunicação
1
–
zado pelo prazo de quinze anos, conforme laudo preparado no momento de aquisição
2, e estão assim representados:
Despesas de Seguro
40
–
do investimento tendo em vista a determinação do valor justo pago, bem como testa30/06/2021 31/12/2020 Despesas Tributárias
6
–
do anualmente para “impairment”. Em 28/11/17 o Banco Modal, após aprovação pelo Outros Créditos - Diversos (Nota 5)
Outras Despesas Administrativas
6
–
Banco Central do Brasil (“BACEN”), adquiriu a Modal Administradora de Recursos Ltda.
Ativo Fiscal Diferido
Processamento de dados
–
19
(“MAR”), entidade que já fazia parte do Conglomerado Prudencial, por R$69.200,
Sobre prejuízo fiscal e base negativa
1.025
453 Publicações
27
8
gerando um ágio de R$60.477, apurado com base em laudo de avaliação econômico- Total
1.025
453 Serviços de terceiros
205
15
-financeiro que utilizou o método de fluxo de caixa descontado. A movimentação da Longo Prazo
1.025
453 Serviços técnicos e especializados
711
35
MAR para baixo da estrutura societária do Controlador, teve por objetivo dar maior Expectativa de realização do ativo fiscal diferido:
Total
4.037
1.069
transparência para os agentes de mercado (Autoridade Monetária, agências de rating,
Ativo fiscal diferido 13. Gerenciamento de Riscos: Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17, foram
clientes e investidores) sobre esse importante segmento do grupo Modal. Ainda asso- 2021
– implementadas, no conglomerado Modal, estruturas para gerenciamento dos riscos
ciado ao ágio em questão, em 31/12/2018, conforme aprovado em assembleia de 2022
1.025 de mercado, operacional e de crédito. Todas estas estruturas foram devidamente
sócios, e alinhado com a estratégia da alta administração, a MAR foi cindida em par- Total do ativo fiscal diferido (1)
1.025
cela equivalente a 80% do patrimônio líquido, com versão da parcela para a Modal (1) Com base nas taxas referenciais divulgadas pela B3, na data-base de 30/06/2021, aprovadas pela diretoria. (i) Gestão de risco de mercado: relacionado às flutuações de
Asset Management (MAM). A cisão, associada a transferência da gestão dos fundos, considerando o intervalo de dias até o consumo de 100% do ativo fiscal diferido cons- preços e taxas, ou seja, às oscilações de mercados de taxas de juros dentro do país, que
geram reflexos nos preços dos ativos e passivos negociados nos mercados; (ii) Gestão
ocasionou o “split” do ágio originalmente oriundo da aquisição da MAR, que passa a tituído (31/12/2022), o valor presente correspondente a R$ 925
de risco operacional: estrutura específica para gerenciamento dos riscos nas atividades
ser associada a MAM. Para suportar a manutenção do ágio da estrutura, foi contrataConstituição
operacionais; (iii) Gestão de risco de crédito: estrutura responsável por monitorar a posdo um laudo de avaliação econômico-financeiro à época. A companhia, assim como
31/12/2020 (realização) 30/06/2021 sibilidade de ocorrência de perdas para a MAF DTVM, associadas ao não cumprimento
suas investidas (MAM e MAR) fazem parte do conglomerado do Banco Modal S.A. e, Refletido no resultado
pela contraparte de operação financeira, de suas obrigações nos termos pactuados;
portanto, fazem parte das demonstrações financeiras consolidadas do grupo, não Relativo a prejuízo fiscal e base negativa
453
572
1.025 (iv) Gestão de risco de liquidez: relacionado ao descasamento de fluxos financeiros de
sendo necessária a divulgação de demonstrações consolidadas próprias. f) Imobiliza- Total
453
572
1.025 ativos e passivos, com reflexos sobre a capacidade financeira da MAF DTVM em obter
do e intangível: Imobilizado - demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depre- Conforme descrito na Nota 1 e 15(b), com a obtenção das autorizações e licenças junto recursos para honrar seus compromissos; (v) Instrumentos financeiros: a MAF DTVM
ciação calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil- aos órgãos reguladores, a MAF DTVM será a sucessora das operações relacionadas aos mantém políticas e estratégias operacionais e financeiras visando liquidez, segurança
-econômica dos bens, sendo móveis e utensílios, máquinas e equipamentos - 10% e serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, Serviços de Custódia e e rentabilidade dos seus ativos. Desta forma, possui procedimentos de controle e
sistema de processamento de dados - 20%. Intangível - composto por licenças adqui- Escrituração, bem como Representação Legal dos INRs (Investidores não residentes), acompanhamento das transações e saldos dos seus instrumentos financeiros, com
ridas de programas de computador e custos de desenvolvimento de softwares e pla- de todos os fundos estruturados (FIP, FIDCs, FII e respectivos feeders das estruturas), o objetivo de monitorar os riscos e as taxas vigentes em relação às praticadas no
taformas de negócio e são amortizados pelo método linear com base em taxas que que hoje estão com esses serviços no Banco Modal S.A. (“Modal”) e/ou na Modal Dis- mercado. Em 30/06/2021, a Administração considerou como aceitável a exposição
contemplam a vida útil estimada considerando os benefícios econômicos futuros a tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Modal DTVM”) e, tão logo sejam obtidas aos riscos da MAF DTVM, uma vez que todo o caixa fica aplicado em operações de
serem gerados. g) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto todas as licenças para essas operações, passam para a MAF DTVM. Vale destacar que alta liquidez, em geral em aplicações com o Banco Modal. 14. Limites Operacionais:
de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro anual tributável e, quando em 19/04/2021, foi publicado no DOU o Ato Declaratório 18.667, autorizando a MAF a As instituições financeiras têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8% dos seus
aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre o lucro tributável que ultra- prestar serviço de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme previsto ativos consolidados ponderados por grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os
passar R$240. A provisão para a contribuição social é constituída à alíquota de 15% na IN CVM 558, e que em 27/05/2021, conforme o Ofício nº 362/2021/CVM/SIN/GAIN riscos de créditos, sobre as exposições em ouro, em ativos e passivos referenciados
sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da legislação em vigor. As foi aprovado o registro de representante de Investidor não Residente. A transferência em variação cambial e em variação da taxa de juros, conforme normas e instruções
alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de dos fundos se iniciou em maio de 2021 e em meados de junho/21 o primeiro fundo do BACEN. Em 2013 foram publicadas as Resoluções do CMN números 4.192, 4.193
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.
já foi transferido. As próximas levas de transferências estão em andamento e com e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de
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MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ 36.864.992/0001-42
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar - Torre Pão de Açúcar - CEP 22250-040 RJ - Fone (21) 4560-1000
Rua Jerônimo da Veiga, 384 - 4º andar - CEP 04536-000 SP - Fone (11) 4560-2000
Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e instituíram o Adicional de
Capital Principal, respectivamente. Em 30/06/2021 e 31/12/2020, o Conglomerado
Prudencial Modal, do qual MAF DTVM faz parte, estava enquadrado neste limite operacional, conforme demonstrado a seguir:
30/06/2021 31/12/2020
Capital principal (Nível I)
1.803.161
202.028
Patrimônio de Referência
1.803.161
202.028
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a)
2.035.718
1.154.462
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b)
373.540
209.485
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c)
515.691
438.219
RWA (a) + (b) + (c)
2.924.949
1.802.166
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
233.996
144.173
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo
Requerido
849.165
57.855
Índice (%)
37%
11%
Montante do PR apurado para cobertura do risco de
taxa de juros das operações não classificadas na
carteira de negociação (RBAN)
7.848
9.088
15. Outras informações: a) Constituição da MAF DTVM: Em 30/05/2019, a Assembleia
Geral Extraordinária do Banco Modal S.A. deliberou a cisão parcial do patrimônio
líquido do Banco, com versão da parcela cindida no montante de R$70.691, para a
criação de uma nova entidade denominada MAF Distribuidora de Títulos e Valores
Marcelo Miranda Braga - Diretor

Mobiliários S.A. A operação aguardava a aprovação do regulador e trâmites legais e
foi aprovada em 22 outubro de 2020. A variação no saldo dos ativos entre a data do
laudo e a da efetivação da cisão, no montante de R$4.111, foi registrada na conta de
Prejuízo acumulado no Patrimônio Líquido. Apresentamos a seguir a composição do
acervo líquido cindido à MAF DTVM, conforme apurado em Laudo de avaliação de
data-base de 30/04/2019:
Valor
Títulos e Valores Mobiliários
5.008
Investimentos
10.912
Imobilizado de uso
342
Intangível
54.429
Total do ativo
70.691
Capital Social
70.691
Total do passivo e patrimônio líquido
70.691
b) Despesas de pessoal: No período do 1º semestre de 2021 e de 1º de novembro a
31/12/2020 se refere às despesas com recrutamento e seleção. A partir de Agosto/21
se iniciou a transferência da folha para a MAF DTVM. c) Efeito da Covid-19 sobre as demonstrações financeiras: Em 10 de março de 2020, o Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) emitiu orientação na qual destaca a importância de as companhias considerarem
cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas
as normas contábeis aplicáveis. O Banco Central adotou medidas para provimento de
Priscila Lazarini Guimarães - Diretora

liquidez e maior flexibilização sobre a regulação prudencial e das exigências em caso de
créditos repactuados e, por meio da Resolução CMN nº 4.820, de 29/05/2020, estabeleceu vedações temporárias para (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no estatuto social ou em lei, quando
aplicável; (ii) recompra de ações próprias; (iii) redução do capital social; (iv) aumento
da remuneração, fixa ou variável, de membros da administração; e (v) antecipação do
pagamento de quaisquer dos itens anteriores. Não é possível prever se novas restrições
a distribuições serão impostas pelos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional,
sendo certo que, na eventualidade de imposição de referidas restrições, a distribuição
de resultados da MAF DTVM aos seus acionistas poderá ser comprometida. A MAF
DTVM e os seus administradores monitoram a situação e avaliam eventuais impactos
decorrentes da pandemia. Ainda é complexo mensurar o efeito decorrente dos impactos
da pandemia da Covid-19 e à medida que identifica esses impactos, a Administração
mensura e incorpora em seus julgamentos e estimativas contábeis. Esses impactos, uma
vez identificados, poderão produzir impactos relevantes nas demonstrações financeiras.
O possível impacto que poderá vir a ser observado se trata da mudança na estimativa
de realização do crédito tributário. Não é possível mensurar ou antecipar os eventuais
impactos econômico-financeiros futuros decorrentes da pandemia de Covid-19. Até a
data da emissão dessas Demonstrações Financeiras, a MAF DTVM não identificou indícios de fatos que possam alterar significativamente as avaliações realizadas ou indicar
que a MAF DTVM poderá comprometer a capacidade de manter a sua continuidade
operacional tampouco às suas estimativas e julgamentos contábeis.
Julio Cesar Pena Gonçalves - CRC: RJ 131.623/O-8 - CPF: nº 142.550.027-70

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Cotistas MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações
financeiras da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial
em 30/06/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 30/06/2021,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.• Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Marcelo Luis Teixeira Santos
CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1PR050377/O-6

Três perguntas: as empresas e a
formação de ecossistemas financeiros

C

onversamos com
Caio
Bretones,
fundador e CEO
da Mobile2you, sobre a formação de ecossistemas financeiros de empresas, que
acabam funcionando como
bancos digitais delas próprias, e sobre os pilares que
fazem com que um projeto
dessa envergadura tenha sucesso.
Nos últimos três anos,
a Mobile2yo, fundada em
2011, desenvolveu mais de
50 ecossistemas financeiros.
Segundo Caio, “as novas regulamentações e facilidades
que o Pix e outras novidades trouxeram para o cenário de meios de pagamentos
impulsionaram a fintechzação, ou criação de bancos
digitais próprios, por companhias de todos os segmentos.”
O que faz exatamente
a Mobile2you? Ela é uma
empresa de Baas?
A Mobile2you é uma
mobile-house, ou seja, software-house focada exclusivamente em aplicativos
mobile. Dentro da nossa
expertise, a construção dos
aplicativos são realizadas
sob-medida (tailor-made),
traduzindo as regras de negócios das empresas em algoritmos.
Nas construções que realizamos, o foco é na indústria financeira, com a criação de produtos de bancos
digitais (integrados à estruturas de BaaS - Banking as
a Service), cartão de crédito,
consignado e fintechs de
modo geral.
A Mobile2you não é uma
empresa de BaaS, e sim a
empresa que pluga em estruturas de BaaS e core bancário, criando soluções únicas
e individuais para atender
cada nicho de atuação específico dos nossos clientes e

parceiros, resultando, desta
forma, em um ativo para a
empresa que contrata.
Como funciona um
ecossistema financeiro
de uma empresa?
Não basta apenas que a
empresa tenha seu próprio
aplicativo financeiro. Para
que o cliente utilize a plataforma de forma recorrente
é preciso que algumas estratégias sejam implementadas, e uma delas é o ecossistema financeiro. Pensar em
funcionalidades e serviços
que atendam as necessidades do usuário, de forma
que ele não precise recorrer a outras instituições financeiras. A criação de um
ecossistema voltado para o
nicho de atuação do usuário
permite que os valores que
transitam nas contas possam se movimentar “horizontalmente” entre contas
do mesmo banco digital.
As empresas vêm passando por um processo de
fintechzação,
viabilizado
pelas recentes legislações
que as permitem contratar
provedores de serviços financeiros e assim criar suas
próprias soluções para melhor aderência em seu nicho
de atuação. Sendo assim, as
companhias que saíram na
frente e criaram unidades
de negócios financeiras internas, aproveitaram do seu
volume de clientes, fornecedores e parceiros para criar
um ecossistema financeiro,
gerando valor à empresa
e ao dia a dia dos usuários
presentes no ecossistema
criado.
Vocês já participaram
da montagem de 50 bancos, alguns projetos deram certo e outros não.
Com base nessa experiência, quais são os pilares que fazem um projeto
desse porte ter sucesso?

Existe um padrão de sucesso que pudemos observar durante o processo de
desenvolvimento de mais
de 50 bancos digitais nichados nos últimos três anos.
Podemos pensar em três
pilares essenciais que devem ser implementados em
qualquer novo banco digital
criado: possuir seu (1) nicho
de atuação específico, ter como resultado da estratégia
uma forma de (2) cash-in
automático (entrada de recursos na conta) e compor
o banco com a oferta do (3)
ecossistema para fidelização
do usuário. Uma vez que a
companhia trabalhar na interseção desses três pilares,
as chances de prosperidade
são exponenciais.
Qualquer produto, quando projetado para atingir um
público ou nicho específico, tem maiores chances de
sucesso do que aqueles que
tentam alcançar a todos sem
um direcionamento. Com os
serviços financeiros não é
diferente. Por já ter conhecimento de como operar com
os clientes e fornecedores
do seu nicho, a companhia
saberá quais serviços adicionais pode oferecer.
Criado o produto nichado e implementado o
cash-in automático, que é
representado pela entrada
orgânica e contínua de valores em movimentações

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 DE AGE. 1. Data, Hora e Local: No dia 13/09/21, às 16h, realizada por
vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela Instrução
Normativa nº 79 do DREI, que regulamenta a Medida Provisória 931 no que
se refere à participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de
sociedades anônimas fechadas. 2. Convocação: Dispensada a publicação
do Edital de convocação, 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: (i) Alteração do endereço da sede da Cia.; (ii) Alteração do art. 3º do Estatuto Social. 6. Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e
votação, tendo sido aprovadas, por unanimidade dos presentes. 6.1) a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei
6.404/76; 6.2) Alteração do endereço da sede social da Cia. da Av. Francisco
Bicalho nº 0, São Cristóvão/RJ para o Edifício Acqua Corporate situado na
Av. Oscar Niemeyer 2000, Bl. 01, Sl. 401, Santo Cristo/RJ; 6.3) Alterar o
art. 3º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art.
3º - A Cia. terá sede e foro no Edifício Acqua Corporate situado na Av. Oscar
Niemeyer 2000, Bl. 01, Sl. 401, Santo Cristo/RJ, podendo por deliberação da
Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, sucursais, escritórios e representações, em qualquer parte do território nacional.” 7. Conselho Fiscal: Não
há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. 8.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGO, 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. 9. Assinaturas: Mesa: Paulo
Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente da Mesa; e Andrea Baptista Tosta da Silva, Secretária. Acionista: Concessionária Porto Novo S.A..
RJ, 13/09/21. Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães - Presidente;
Andrea Baptista Tosta da Silva - Secretária. Jucerja em 07/10/21 sob o nº
4534642. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

como TED, Pix, boletos
bancários e cartões, já há
um caminho estabelecido
para um crescimento sustentável. Contudo, apenas
com esses dois pilares, o
usuário pode simplesmente transferir seus recebíveis
para outros bancos (digitais ou tradicionais) e, com
a facilidade do Pix, isso se
torna extremamente rápido. Frente a este cenário,
a melhor forma de evitar
que isso aconteça é implementando o terceiro pilar: a
criação do ecossistema, visando, desta maneira, manter a assiduidade do usuário
na plataforma, o que é fundamental.
O trabalho realizado na
intersecção dos três pilares
permite, ainda, a criação
de uma base de dados (Big
Data) essencial para a tomada de decisões e o mapeamento do comportamento
dos usuários. Ao cruzar as
movimentações financeiras, as ofertas de serviços
e o comportamento de uso
com geolocalização é possível mapear o potencial e a
predisposição para adquirir
novos serviços, antecipando as necessidades de cada
grupo de usuário, estimulando o engajamento e garantindo desta forma o início da jornada de sucesso
do produto financeiro.
Por Jorge Priori

LANDMARK PROPERTIES LTDA.
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1
REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LANDMARK PROPERTIES LTDA. convoca os seus sócios, por meio do
presente edital de convocação para participarem da reunião de sócios ordinária
(“Reunião”), a ser realizada no dia 22 de outubro de 2021, às 10:00 horas, por
meio exclusivamente digital, nos termos do disposto na Instrução Normativa
nº 79 do DREI, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação
das contas da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações de resultado
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a destinação do
resultado do exercício findo nesse período. Os sócios, seus representantes
legais ou procuradores, poderão participar da Reunião virtualmente, através
do acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”,
apresentando os documentos para comprovar sua identidade e qualidade de
sócios. Os documentos e informações relativas as deliberações constantes na
ordem do dia, encontram-se à disposição dos sócios para consulta na sede da
Companhia ou por meio do e-mail financeiro@lmrk.com.br.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.
LANDMARK PROPERTIES LTDA. - Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623
Ata da AGO: 1. Data, Hora e Local: No dia 30/04/21, às 15h, realizada por
vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela Instrução
Normativa nº 79 do DREI e pela Lei 14.030 de 28/07/20 no que se refere à
participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas. 2. Convocação: Dispensada a publicação do
Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3.
Publicações: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas conforme
faculta o art. 133, §4º da Lei 6.404/76. Balanço Patrimonial e demais DFs.,
publicadas no DOMRJ na página 88, em 29/04/21; no DOERJ, na página
28, em 29/04/21; e no jornal Monitor Mercantil, na página 33, em 29/04/21.
4. Presença: Presença da totalidade dos Acionistas da Cia., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e, ainda, para os fins do disposto na Lei 6.404/76 em seu Art. 134, §1º, do Sr. Paulo Henrique Cals de
Beauclair Guimarães, Diretor Financeiro da Cia. e Sra. Andrea Baptista
Tosta da Silva, Diretora de Operações da Cia., representantes da administração da Cia., e do Sr. Mário Vieira Lopes, CRC-RJ sob o nº 060.611/O-0,
representante da Lopes, Machado Auditores, an Independent Member of
BKR Internacional, auditoria independente contratada pela Cia. 5. Composição da Mesa: Rogério Neves Dourado, Presidente; Felippe do Prado
Padovani, Secretário. 6. Ordem do Dia: (i) Examinar e aprovar o Balanço
Patrimonial, as DFs., as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes em 31/12/20; e (ii)
Aprovar a destinação do resultado em 31/12/20. 7. Deliberações: As matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação,
tendo sido aprovadas, por unanimidade dos presentes, com determinação
de lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130,
§1º, da Lei nº 6.404/76: (i) Foram aprovados, sem emendas ou ressalvas,
o Balanço Patrimonial, as DFs. e respectivas Notas Explicativas, as Contas
dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20;
(ii) O Resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/20, foi
aprovada a destinação da totalidade do prejuízo do exercício, no valor de
R$ 46.413.587,71, para a conta de prejuízos acumulados. 8. Conselho
Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. 9. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações foram
aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. 10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGO, 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. 11. Assinaturas: Mesa: Rogério Neves
Dourado, Presidente da Mesa; e Felippe do Prado Padovani, Secretário.
Acionistas: OAS Investimentos S.A. - Em Recuperação Judicial, Construtora OAS S.A. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties Parcerias
S.A., Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. e Carioca
Christiani-Nielsen Engenharia S.A. RJ, 30/04/21. Rogério Neves Dourado - Presidente, Felippe do Prado Padovani - Secretário. JUCERJA em
07/10/21 sob o nº 4535233. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão de fotos em NFB
para SOS Pantanal

O

s leilões de produtos e artes digitais em NFT
(“non-fungible token”) vêm abrindo portas em todo
o mundo. Para unir tecnologia, arte e meio ambiente, a
startup brasileira Non-Fungible Brasil (NFB) nfbr.io/
euajudoopantanal. está realizando um leilão de fotos em
NFT totalmente beneficente para ajudar o Instituto SOS
Pantanal. São 38 fotos disponibilizadas durante o leilão e
40 tokens com preço fixo.
O objetivo da arrecadação é reverter todo o valor para
construir ao menos quatro brigadas de controle de queimadas e realizar mais ações de combate e prevenção de
incêndios no Pantanal.
Com o nome “Eu Ajudo o Pantanal”, o projeto possui
total apoio do Instituto e tem como objetivo mostrar para
o público geral a capacidade de NFTs de auxiliar em desafios tangíveis, fora do digital. São 20 dias de leilão, com
lances mínimos de 0.15eth (R$ 2.400) por foto. Os registros foram feitos pelos fotógrafos Frico Guimarães, Gu
Figueirôa, Hugo Mota e Izalete Tavares durante expedições no Pantanal e tem curadoria do pesquisador em Arte
e Humanidades Digitais, Tadeus Mucelli.
Para participar do leilão é necessário possuir uma carteira
de criptomoedas. As fotos em NFT ficam na rede ethereum e a quantidade de lances por pessoa será ilimitada.
Ao término do leilão, os vencedores recebem automaticamente seus tokens em suas carteiras digitais.

Joias do casal Sérgio Cabral
Decisão do juiz Marcelo Bretas autoriza o leilão eletrônico de dezenas de joias pertencentes a Sérgio Cabral e
a sua ex-mulher, Adriana Ancelmo, avaliadas em R$ 752
mil. A oferta acontecerá em 22 de outubro.
Destaque nos bens, um anel Antonio Bernardo Rubio
- em ouro branco (18 quilates) com rubis avaliado em R$
106 mil, e um par de brincos da mesma joalheria avaliado
em R$ 74 mil.
O leilão será transmitido pela internet https://www.
rioleiloes.com.br/externo/, tem a primeira rodada programada para o dia 22 de outubro. Entre os itens mais
valiosos estão um anel de 106 mil reais, e dois pares de
brincos sendo um de 74 mil e outro de 67 mil reais. A
relação dos bens esta no endereço https://www.docdroid.
net/fY5irZ5/510006272085-eproc-pdf

Destaque de casa
em Itacoatiara
Jonas Rymer https://www.rymerleiloes.com.br/ está
destacando leilão de maravilhosa casa na Av. Mathias
Sandri, n. 110, Quadra 06, casa 05, Cond. Ubá Itacoatiara, Itacoatiara, Niterói/RJ. Localizada a cinco minutos da
praia de Itacoatiara, em um dos melhores Condomínios
da Região Oceânica. Cercada por grande área verde e
reserva Estadual Serra da Tiririca. Avaliação: lance inicial:
R$ 3.000.000,00 Leilão: 17 de Outubro

Terreno com
benfeitorias em Benfica
Leandro Brame https://www.brameleiloes.com.br/
comunica programação de leilão de terreno com benfeitorias, localizado na Rua Costa Lobo, nº 100, antigo nº 30, no Bairro de Benfica, Rio de Janeiro/RJ. O
terreno é plano, medindo em sua totalidade 5,80m de
frente; 5,80m nos fundos; 44,50m– No lote de terreno
existe a construção de benfeitorias, constituída por uma
pequena loja, construída na parte da frente. Loja essa
que funciona como uma Padaria que ostenta na fechada o nome Padaria Pão do Bom, atualmente ocupada.
Avaliação: R$ 40.000,00 Leilão programado para 20 de
outubro

TRT do Rio reconhece
vínculo empregatício na Uber

D

ecisão de segunda
instância, no Rio
de Janeiro, reconheceu vínculo empregatício entre a Uber e uma
motorista, que recorreu à
Justiça e havia perdido na
primeira instância. A 7ª Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região
(TRT-RJ) decidiu por unanimidade, acompanhando o
voto da relatora, Carina Rodrigues Bicalho. A desembargadora do TRT do Rio
entendeu que na Uber estavam presentes os elementos
que configuram vínculo e
apontou a existência de relação de subordinação, ainda que em outro formato.
Cabe recurso.
Segundo a juíza, o formato pessoal de controle e
fiscalização dos contratos
de trabalho mudou para o
modo informatizado, incluindo aplicativos digitais e inteligência artificial.
“Tem-se que o elemento
distintivo da subordinação se configura ainda que

o poder de controle e comando se deem por meio
de dispositivos eletrônicos,
como é o caso de comandos inseridos no algoritmo
do software utilizado por
plataforma, pois são meios
telemáticos e informatizados de comando, controle
e supervisão que se equiparam aos meios pessoais
e diretos de subordinação
jurídica por expressa dicção
legal”, afirmou Carina em
seu voto. Ela citou o artigo
6º da CLT, sobre relação de
emprego.
A desembargadora do
TRT do Rio destacou também a “eficiência” do controle do trabalho na Uber,
com o uso da tecnologia.
“Em resumo, o que Uber
faz é codificar o comportamento dos motoristas,
por meio da programação
do seu algoritmo, onde
insere suas estratégias de
gestão, sendo que referida
programação fica armazenada em seu código-fonte, sendo alimentada

pelo enorme volume de
dados tratados, captados a
cada instante da prestação
de serviços”, argumentou.
“Realiza, pois, controle,
fiscalização e comando por
programação neo-fordista.
O conceito de subordinação, assim, torna-se mais
sofisticado mas não deixa
de ser a forma pela qual se
dá a organização do processo produtivo.”
Especialista em sociologia do trabalho, Ruy Braga
fala em “precariado” ao
invés de utilizar o termo
proletariado. Para ele, essa
expressão indica uma fração precarizada da classe
trabalhadora submetida às
incertezas do trabalho e que
“pendula entre o aumento
da exploração econômica
e a ameaça mais ou menos
permanente de exclusão social e perda de direitos trabalhistas”. Apesar de afirmar que o fenômeno já está
atingindo classes médias, de
trabalhadores mais qualificados, “o maior exemplo de

precariado são os trabalhadores de aplicativo”.
“É uma tendência mundial. A desregulação do mercado de trabalho se somou
ao aumento exponencial
de startups. Hoje, você tem
uma economia de plataformas, dominada por grupos
de tecnologia e presentes
em todos os setores. Então você vê o trabalhador
dessas plataformas como
o menos qualificado, numa relação totalmente informal e desprotegida. É
uma relação muito mercantilizada”, explicou. De
acordo com Braga, a precarização é um fenômeno
de certa forma inevitável
à desindustrialização e um
elemento estrutural do capitalismo. Assim, “o fim
da precarização do trabalho depende da superação
do capitalismo, porque está ligado à natureza da relação salarial que, por sua
vez, está ligada à mercantilização, à volatilidade do
mercado de trabalho”.

Turismo de negócios contribuiu para
ocupação de hotéis em agosto

A

taxa de ocupação
dos hotéis está se
aproximando
a
50% na cidade de São Paulo, demonstrando fôlego
mesmo após o período de
férias escolares, em julho. A
recuperação é influenciada,
principalmente, pelo chamado turismo de negócios
– atividade extremamente
importante para a cadeia
hoteleira da capital -, cujo
número-índice ficou em
82,9, em agosto, 19% abaixo da média do primeiro
bimestre de 2020, período
pré-pandemia. Os dados
são do Índice Mensal de
Atividade do Turismo de
São Paulo (Imat-SP), do
Conselho de Turismo da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo

do Estado de São Paulo
(Fecomércio-SP) em parceria com a SPTuris.
No mês de agosto, o
Imat-SP registrou aumento
de 1,6%, em relação a julho, alta de 59,9% no contraponto anual – é o quarto
crescimento consecutivo.
Com as bases de comparação mensal e anual já se
aproximando de quadros
mais similares e condições
relativamente normais, a
partir de agora, as variações
tendem a aparecer de forma
menos acentuada. Os resultados no mês apontam para
um caminho de recuperação consistente. O ritmo,
no entanto, tende a ser mais
lento, mesmo com o avanço da vacinação e a redução
das restrições.

Em agosto, o emprego
no setor continuou sua trajetória de expansão. Foram
quase 6 mil trabalhadores
formais a mais em quatro
meses. Houve registro de
crescimento de 0,6% na
comparação com julho. A
variação do emprego, em relação às demais variáveis que
integram o Imat-SP, costuma
ser pequena, já que depende
da decisão das empresas de
contratarem pensando no
planejamento empresarial de
médio e longo prazos, e não
apenas da escolha individual,
como ocorre com as demais
atividades.
Já no Estado do Rio,
pesquisa da Associação de
Hotéis do Rio de Janeiro
(ABIH-RJ) e do Sindicato
dos Meios de Hospedagem

do Rio de Janeiro (HotéisRio), referente ao feriadão
do último dia 12, indica que
a rede hoteleira do Estado
registra uma média de 78%
dos quartos reservados. Isso significa um aumento de
21,53% em relação a 2020,
quando o número foi de
64,18%.
Na Serra Verde Imperial,
além de Teresópolis, o município de Petrópolis registra, até o momento, 90% de
ocupação e Nova Friburgo,
78%. Nas Agulhas Negras,
Itatiaia/Penedo se destacam com 80%. Já no Vale
do Café, região procurada
pelos amantes do turismo
rural e histórico, Valença/Conservatória, registra
78%; Vassouras, 75%; e Miguel Pereira, 65%.

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ: 03.279.285/0001-30
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. torna público que requereu
ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no dia 02.03.2021, através
do processo n° SEI E- 07/002.31121/A/2021, Licença Prévia (LP) para
análise de projeto para construção de aterro sanitário de resíduos sólidos
não perigosos, com capacidade de aproximadamente 2.000 t/dia, no
Município de Duque de Caxias. Informa ainda que foi publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro n° 182, de 23.09.2021, a Portaria INEA/
PRES n° 1084. de 21.09.2021. que altera o grupo de trabalho (GT) criado
pela Portaria INEA/PRES n° 1055, de 28.06.2021, para elaboração de
Instrução Técnica (IT), analisar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), além de acompanhar o
processo de licenciamento ambiental.
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CNseg avalia revisão da retomada das economias mundiais
Desempenho positivo dos seguros em diversos segmentos e novas projeções

P

rojeções menos otimistas para a retomada da economia
mundial, além dos efeitos
das políticas econômicas
adotadas no ápice da pandemia, são os destaques da
edição da Conjuntura CNseg nº 54, publicação da
Confederação Nacional das
Seguradoras – CNseg.
Na parte dedicada à conjuntura econômica, a avaliação é que, no primeiro
semestre deste ano, a retomada das duas maiores economias do mundo, Estados
Unidos e China, influenciou
projeções otimistas para o
crescimento da economia
global, com reflexos nos

preços de ativos financeiros
e das commodities negociadas internacionalmente.
Porém, um dos primeiros
sinais de que o otimismo
inicial poderia ter sido um
pouco exagerado foi a retomada de medidas restritivas
à circulação e às atividades
econômicas em diversas regiões do mundo, por conta
da variante Delta do novo
coronavírus. Ao mesmo
tempo, continuam as discussões sobre os efeitos de
longo prazo dos estímulos
monetário e fiscal realizados
durante o pior momento
econômico da pandemia –
se poderia alimentar aumentos de preços acima de ní-

veis considerados razoáveis.
Em agosto, a divulgação
de índices de preços acima
do esperado em diversas
economias tem contribuído para a crença de que a
aceleração da inflação não
terá caráter transitório. Caminhoneiros na Grã-Bretanha, portos dos EUA e
semicondutores chineses
que são base para produção
de bens industrializados no
mundo inteiro – afetando
até a compra de carros novos no Brasil – são alguns
exemplos de gargalos associados à pandemia que
têm perdurado mais que o
esperado, mantendo a inflação ao consumidor alta.

Apesar da visão menos
otimista na economia global, o setor segurador brasileiro continua apresentando bom desempenho,
encerrando o sétimo mês
do ano com crescimento
acumulado de 16,8% (sem
Saúde e DPVAT), comparado ao mesmo período
do ano anterior. O setor
movimentou mais de R$
172 bilhões em prêmios de
seguros, contribuições de
planos de previdência e faturamento de capitalização.
Em julho, o montante de
R$ 27,4 bilhões (sem Saúde
e DPVAT) foi 3,2% maior
do que o mesmo mês em
2020. Após o movimento

de forte recuperação a partir de março/2021, os diversos segmentos do setor de
seguros mostram uma trajetória de estabilidade.
Projeções para 2021
O bom desempenho no
primeiro semestre elevou os
percentuais de projeção do
setor de seguros, que deve
encerrar o ano com crescimento entre 8,5% e 16,3%,
de acordo com a publicação. Para o segmento de
Danos e Responsabilidades
(sem DPVAT) a perspectiva
é de que a evolução gire em
torno de 11,1% a 18,2%.
Em Cobertura de Pes-

soas, cujos grupos e ramos
de seguros responderam de
forma heterogênea à crise
em 2020, a previsão é de
que o segmento apresente
crescimento de 9,4% no cenário pessimista e de 13,7%
no cenário otimista.
Na Saúde Suplementar,
a expectativa é fechar entre 7,4% e 10,6%. Por último, a projeção para os
Títulos de Capitalização
também apresentou significativa melhora em relação à divulgação anterior
em razão do bom desempenho no primeiro trimestre. Assim, a perspectiva é
de que o segmento cresça
de 4,7% a 10,8% no ano.

Qualicorp lança campanha para reforçar a parceria com os corretores

P

ara celebrar o dia do
corretor de seguros,
comemorado em
12 de outubro, a Qualicorp,
a mais completa plataforma de escolha de planos
de saúde do Brasil, lançou
nesta semana a campanha
“Você Nos Move”, que visa reforçar o compromisso
da Quali com os mais de 50
mil corretores parceiros. A
iniciativa faz parte do novo
momento da empresa, que
recentemente apresentou
sua nova marca, identidade
visual e posicionamento estratégico, demonstrando as
inúmeras alternativas de escolhas de planos de saúde.
A campanha é composta
por diversas iniciativas, que
têm como foco o estreitamento da parceria com o
corretor, além de homenageá-lo pelo seu dia. Entre as
ações previstas, estão: uma
Blitz nacional em algumas
corretoras para entrega de
brindes, um Pocket Show
na Rádio Qualiplay, Promoções no portal TamoJunto
e a entrega dos troféus aos
corretores que se destacaram na categoria Imbatível, a mais alta no perfil de
segmentação. Os corretores
poderão acompanhar detalhes sobre todas as ações
nas redes sociais do TamoJunto e regionais.

“Os corretores são parceiros estratégicos da Quali e, assim como nós, estão
engajados no propósito
de levar o acesso à saúde
de qualidade a milhões de
brasileiros. Por isso, nosso
compromisso é gerar cada
vez mais oportunidades de
negócios e oferecer os melhores produtos, benefícios
e bonificações do mercado
para eles”, afirma Elton
Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp.
Com mais de 24 anos de
atuação e líder de mercado
no segmento de planos de
saúde coletivos por adesão,
a Quali adotou uma série de
iniciativas de transformação
nos últimos tempos para
oferecer aos seus clientes
mais poder de escolha, mais
acesso à saúde de qualidade
e uma nova experiência de
atendimento. Além disso, o
novo posicionamento destaca o mais diversificado
portfólio de escolhas de
produtos na área de saúde
à disposição dos brasileiros,
somando mais de 700 produtos e 100 operadoras parceiras em todo o país.
“O corretor de seguros é
a porta de entrada para que
a população tenha acesso
a um plano de saúde. Ele
conhece como ninguém as

necessidades de cada cliente, em cada região do Brasil.
Esse novo ciclo de transformação e melhorias também
traz os corretores parceiros
para o centro da nossa estratégia”, reforça Carluci.
Parceria e incentivo
Para fortalecer a parceria com o canal corretor, a
Qualicorp tem investido em
iniciativas exclusivas para o
profissional de vendas. No
fim de 2020, a Companhia
criou o TamoJunto Corretor, um programa de relacionamento e reconhecimento, onde a performance
do corretor parceiro vale
prêmios e benefícios exclusivos. O programa tem o
objetivo de gerar maior engajamento, estimular a oferta de produtos variados e
incentivar o atingimento de
metas e recompensas. Além
disso, a empresa lançou um
portal exclusivo para o profissional de vendas se atualizar, com informações, dados e campanhas de vendas
que gerem oportunidade de
novos negócios.
Pensando no corretor,
a Quali também criou a
Qualiplay, a primeira rádio
online feita exclusivamente
para esse público. A rádio
é um investimento na qua-

lificação e no crescimento
do profissional. Com programação atrativa, incluindo música, informação e
conteúdo comercial, a Qualiplay leva aos parceiros informação em primeira mão
e oportunidades de negócio, 24 horas por dia e sete
dias por semana.
Além disso, desde o início da pandemia a Quali
tem atuado para possibilitar

a manutenção das vendas
dos corretores de forma
segura. Entre as ações adotadas nesse sentido está a
venda digital, que permite
ao profissional fazer suas
vendas de forma 100% online, sem a necessidade de
sair de casa. Mais rápido e
menos burocrático, o sistema digital acelerou o processo de implantação dos
planos junto à empresa e

simplificou a elaboração da
proposta enviada aos clientes.
Outra ação fundamental
foi a criação, ainda em 2020,
do Fundo Solidário TamoJunto, que tem como objetivo amparar os corretores
parceiros
diagnosticados
com Covid-19, que ficaram
impedidos de trabalhar. Ao
todo, o fundo já auxiliou
mais de 1.600 parceiros.

Clube dos Seguradores da Bahia recebe Livonius
Nuvini S.A.

Planejamento com foco
nas ações executadas é o caminho para o crescimento.
O Clube dos Seguradores
da Bahia e o staff trabalham
para proporcionar a atualização sobre as tendências

em relação à dinâmica de
comercialização das seguradoras e na proximidade
com os principais parceiros
de negócios das companhias, que são os corretores
de seguros.

No dia 21 de outubro, o
Clube recebe os executivos
da Livonius e Livo, o Diretor Comercial e Corporate,
Marcelo Picinini e o Diretor de Relacionamento, Vilmar Menin. O evento conta

com a apresentação do Diretor Social do Clube, Josimar Antunes e a mediação
do presidente Fausto Dorea. Durante a transmissão,
os executivos responderão
às perguntas dos executivos.

CNPJ/ME: 35.632.719/0001-20 - NIRE: 35.300.557.956
Aviso aos Acionistas
A Nuvini S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas que o período para exercício do direito de preferência para a
subscrição de bônus de subscrição emitidos pela Companhia no valor de emissão global de até R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais) (“Bônus de Subscrição”), conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de agosto
de 2021, encerrou-se em 27 de setembro de 2021. Uma vez que nem todos os acionistas exerceram o seu direito de preferência,
uma parcela dos Bônus de Subscrição não foi subscrita (“Sobras”). As Sobras poderão ser subscritas pelos acionistas que nelas
manifestarem interesse no prazo de até 5 (cinco) dias contados da publicação deste Aviso (“Prazo de Rateio de Sobras”). Após
o término do Prazo de Rateio de Sobras, caso ainda permaneçam Bônus de Subscrição não subscritos, terceiros terão direito
de manifestar seu interesse e subscrever eventuais Sobras, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do fim do Prazo de
Rateio de Sobras. São Paulo, 14 de outubro de 2021. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Diretor Presidente.
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Petrobras funciona no
automático, garante Arthur Lira

Vendas de carros na
China subiram 8,7%

A

Política da estatal precisa mudar, diz presidente da Câmara

O

presidente
da
Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), criticou o
monopólio da Petrobras
sobre o gás de cozinha e a
falta de investimento energético por parte da empresa. Segundo ele, a estatal,
apesar de ter uma parte de
capital privado, é predominantemente pública e, por
essa razão, é importante
rever sua política de investimento energético.
Para Lira, a Petrobras
não pode apenas distribuir
recursos para os acionistas.
O presidente destacou que
o foco da discussão não
é nem mudar a política de
preços da estatal nem a diretoria da empresa. As afirmações foram feitas em entrevista à Rádio CNN nesta
quarta-feira.
“Não há nem uma coisa
nem outra: não há conver-

sa de bastidor nem para se
mudar a política de preço
nem a sua diretoria. Ali
funciona no automático.
Joaquim Luna e Silva (presidente da Petrobras) disse que a empresa não faz
política pública, ninguém
está falando de programa
social nem de política pública. Estamos tratando
do monopólio absurdo do
gás de cozinha e da falta
de investimento energético. É uma empresa predominantemente pública,
e o que existe ali é uma
política que precisa ser revista, porque atualmente
só distribui os recursos”,
criticou Lira.
“Queremos saber o que
aconteceu com o gasoduto que foi vendido a R$ 90
bilhões e esse recurso não
veio para a União”, cobrou
o presidente.
Segundo a Agência Câ-

mara de Notícias, Lira e os
deputados têm discutido
uma proposta que altera
a cobrança do ICMS dos
combustíveis, com o objetivo de baixar os preços.
A proposta ainda não tem
data para ir ao Plenário. De
acordo com o presidente da
Câmara, o valor do imposto seria calculado a partir
da variação do preço dos
combustíveis nos dois anos
anteriores.
O presidente avalia
que haveria uma redução
imediata de 8% no preço
da gasolina, 7% no do álcool e 3,7% no do óleo
diesel. Arthur Lira afirmou que o objetivo da
proposta não é retirar a
arrecadação dos estados,
mas criar uma “bolsa de
contenção” para evitar o
repasse direto do aumento dos combustíveis para
a população em razão das

variações do petróleo e
do dólar.
Imposto congelado
“O governo federal já tem
o imposto congelado desde
2004, estamos em 2021. Ele é
fixo, não aumenta, independentemente da variação do
petróleo. É um assunto que
tem gerado discussão. O gás
é uma crise no Brasil. O monopólio da Petrobras é absurdo, temos aumento de queimaduras de álcool, as pessoas
usando lenha para cozinhar.
Esses assuntos precisam ser
tratados com transparência e
não com versão”, disse.
“Estamos propondo de
forma clara que, no momento de crise, que impacta a vida dos brasileiros, os
estados possam deixar de
ganhar mais, não vão perder a longo e médio prazo”,
explicou Lira.

s vendas de automóveis da China
subiram 8,7% em
termos anuais, para 18,62
milhões de unidades nos
primeiros nove meses de
2021, mostraram os dados
da Associação Chinesa de
Fabricantes de Veículos
Automotores (CAAM, em
inglês).
Já a produção de automóveis cresceu 7,5% em
termos anuais, para 18,24
milhões de unidades nos
últimos três trimestres, segundo os dados. As vendas
de veículos de passageiros
aumentaram 11% ano a
ano, para 14,86 milhões de
unidades entre janeiro e setembro.
As companhias industriais da China continuaram
a se recuperar com um desenvolvimento econômico
estável, no entanto, o setor
automobilístico continuou
enfrentando a pressão devido a uma escassez no fornecimento de chips, altos
custos logísticos e outros
fatores, de acordo com a associação.

Em setembro, as vendas
de automóveis totalizaram
cerca de 2,07 milhões de
unidades, uma queda anual
de 19,6%.
Em particular, a produção
e as vendas de veículos de
nova energia no mês passado
atingiram 353 mil e 357 mil
unidades, respectivamente,
ambas registrando um crescimento de 150% ano a ano,
segundo os dados da CAAM.
De acordo com a Agência
Xinhua, no período de janeiro a setembro, as vendas de
veículos de nova energia somaram cerca de 2,16 milhões
de unidades, um aumento
anual de 190%. As exportações de automóveis do país aumentaram anualmente
120% para 1,36 milhão de
unidades nos primeiros nove
meses de 2021.
No último trimestre deste ano, espera-se que a demanda automobilística da
China permaneça estável à
medida que o desenvolvimento econômico do país
continua a consolidar seu
impulso de desenvolvimento, acrescentou a CAAM.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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