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VINHOS DO DÃO

20 anos do engodo que
enredou o mundo.
Por Pedro Augusto Pinho, página 2

Elegância consistente do
Centro Norte de Portugal.
Por Miriam Aguiar, página 4

REFERÊNCIA DE
MERCADO
João Marco Cunha fala sobre
o HASH11, página 5

RS privatiza
Sulgás
por apenas
R$ 927,7 mi

Sem dinheiro 62 milhões
compram em prestações

Contas externas
têm saldo
negativo de
US$ 1,7 bilhão

O controle da Companhia de
Gás do Estado do Rio Grande do
Sul (Sulgás) foi privatizado nesta
sexta-feira em leilão na B3, bolsa
de valores de São Paulo, pelo valor
de R$ 927,7 milhões. Não houve
concorrência. A oferta vencedora,
da empresa Compass Gás e Energia, foi igual ao valor de referência.
O governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, presente
na cerimônia, considerou positiva
a compra, tendo em vista se tratar
de um mercado complexo e recém-transformado com o Marco
Regulatório do Gás e ainda com
uma empresa que tem um modelo
de governança que envolve outros
atores, como a Gaspetro.

Endividamento com cartão de crédito é alto

As contas externas tiveram saldo negativo de US$ 1,699 bilhão
em setembro, informou nesta sexta-feira o Banco Central. No mesmo mês de 2020, o déficit foi de
US$ 346 milhões nas transações
correntes, que são as compras e
vendas de mercadorias e serviços
e transferências de renda com outros países.
De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, a diferença na
comparação interanual se deve ao
resultado do superávit comercial
que reduziu US$ 1,9 bilhão, enquanto os déficits em serviços e
em renda primária recuaram US$
391 milhões e US$ 96 milhões,
respectivamente. “O déficit aumentou, embora permaneça em
patamares baixos”, explicou.
Em 12 meses, encerrados em
setembro, o déficit em transações correntes é de US$ 20,702
bilhões, 1,3% do Produto Interno Bruto, ante o saldo negativo
de US$ 19,349 bilhões (1,22%
do PIB) em setembro de 2021
e déficit de US$ 32,260 bilhões
(2,09% do PIB) no período equivalente terminado em setembro
de 2020.
Segundo Rocha, a relação déficit-PIB em 12 meses se reduziu
muito em razão dos efeitos da
pandemia nas atividades, mas esse
valor de 1,3% tem se mantido estável nos últimos três meses. Em
12 meses encerrados em fevereiro de 2020, por exemplo, período
pré-pandemia, o déficit em transações foi US$ 69 bilhões ou 3,79%
do PIB.

Baixada
está em
situação
crítica
Cerca de 70% das cidades fluminenses têm situação fiscal difícil
ou crítica. É o que revela o Índice
Firjan de Gestão Fiscal (IFGF).
Segundo o estudo elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), na
Baixada Fluminense, esse percentual chega a quase 85%. No levantamento, foram avaliados 77 dos
92 municípios do estado, que, na
média, atingiram 0,5249 ponto. O
índice varia de zero a um, sendo
que, quanto mais próximo de um,
melhor a gestão fiscal.
Na Baixada, o IFGF aponta que
os municípios apresentaram dificuldade para gerir suas contas em
2020. A maior parte das cidades
apresentou situação fiscal difícil ou
crítica no IFGF: 84,6% dos avaliados. Na média, o IFGF dos municípios da região foi de 0,4378 ponto.
Na contramão do quadro de difícil
gestão fiscal da região, Nova Iguaçu foi o município com o melhor
desempenho geral, apresentando
eficiência na gestão fiscal. A cidade
conseguiu se destacar ao apresentar nota máxima no IFGF Gastos
com Pessoal, uma excelente capacidade de investir e uma boa capacidade de geração local de receitas.
Esse quadro o levou a ocupar a 4ª
posição do ranking estadual. Belford Roxo também apresentou
boa gestão fiscal em 2020. Apesar
da baixa autonomia, o município
obteve bons resultados nos demais
indicadores. Página 4

L

evantamento
realizado
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
em parceria com o Sebrae, mostra
que o brasileiro não tem dinheiro
para comprar à vista e acaba se
endividando com compras parceladas. O estudo aponta que 39%
dos consumidores entrevistados
tinham prestações de compras no
cartão de crédito, cartão de lojas,
crediário ou cheque pré-datado a
pagar no mês anterior à pesquisa,
resultando na estimativa de 62,3
milhões de brasileiros com contas
parceladas. Os resultados mostram que o percentual de consumidores que recorreram ao cartão
de crédito no ano anterior ao estudo foi de 75%.
A pesquisa também indica que
no mês anterior à coleta de dados,
14% pagaram ao menos uma parcela de empréstimo, sendo que o

número médio de prestações pagas foi de 2,5. Além desses, 70%
relatam que não tiveram parcelas
vencendo naquele mês e 16% dizem não se lembrar. Com relação
aos financiamentos, os números
são parecidos: 71% não tiveram
parcelas e 13% tiveram ao menos
uma, enquanto 16% não souberam informar.
A forma preferida de parcelar
compras da maioria dos entrevistados é através do cartão de crédito, citado por 71%. Em seguida,
aparecem o crediário (6%) e o
cartão de loja (6%). Menos de 1%
dos entrevistados citou o cheque
pré-datado.
Considerando os três meses anteriores à pesquisa, 45% dos respondentes afirmam que evitaram
pelo menos alguma forma de crédito, o que representa uma queda
de 15 pontos percentuais com
relação a 2019 (60%), principalmente o cartão de crédito (21%) e

o financiamento (16%). Entre os
que evitaram fazer o pagamento
de compras a crédito nos últimos
três meses, os principais motivos
são o medo de se desorganizar
com os pagamentos e extrapolar
o orçamento (49%), já ter muitos
compromissos financeiros a pagar (46%) e ter dívidas em atraso
(17%).
A opção pelo pagamento à
vista ou a prazo, por meio de alguma forma de crédito, depende
em grande medida do tipo de
bem considerado. Para a maior
parte dos bens e serviços considerados pela pesquisa, os consumidores demonstram preferência
pelo pagamento à vista. No caso
dos mantimentos e compras de
supermercado, 67% dizem que
na maioria das vezes quita na
hora, sendo que 32% optam pelo cartão de débito; 20% usam o
dinheiro e 10% recorrem ao vale
refeição ou alimentação.

Denúncia de uso político da Caixa
por Guimarães chega ao TSE

O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério Público Eleitoral
(MPE) vão analisar denúncia de
uso de recursos da Caixa Econômica Federal para promoção política pessoal e propaganda eleitoral
por parte do presidente do banco,
Pedro Guimarães. A ação, movida
pelo movimento sindical bancário e inicialmente apresentada ao
Tribunal de Contas da União, foi
encaminhada ao TSE e ao MPE
por ministros do TCU, que entenderam haver evidências de
possível campanha antecipada. A
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae)
apoia a medida e defende a ampla
e rigorosamente investigação da
denúncia.
“São graves indícios de tráfico
de influência, uso indevido dos canais de comunicação da empresa
para benefício próprio, autopromoção e obtenção de vantagens.
Tudo isso precisa ser apurado e os
responsáveis, devidamente penalizados”, defende o presidente da
Fenae, Sergio Takemoto.
“A Caixa Econômica Federal
é um banco público centenário

Marcelo Camargo/ABr
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e não pode ser transformada em
balcão de negócios para beneficiar
um grupo de políticos ou um governo. A Caixa é do Brasil”, ressalta Takemoto.
O processo chegou ao MPE
nesta semana e ao TSE, dia 15. A
ação foi apresentada pelo Sindicato dos Bancários de Brasília e a
Federação dos Trabalhadores em
Empresas de Crédito do Centro
Norte.
“Os ministros do TCU reconheceram que há evidências de
uso pessoal da Caixa para campanha eleitoral antecipada. Ago-

ra cabe ao Ministério Público
Eleitoral e ao Tribunal Superior
Eleitoral darem prosseguimento à
investigação”, pontua a coordenadora da Comissão Executiva dos
Empregados (CEE) da Caixa e
secretária de Cultura da Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf),
Fabiana Uehara Proscholdt.
“É preciso que haja punição
dos culpados para que o banco
não tenha sua imagem maculada. Isso atinge a instituição, os
empregados e toda a sociedade”,
acrescenta Uehara.
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11 de Setembro, 20 anos do engodo que enredou o mundo
Por Pedro Augusto
Pinho

A

farsa do 11 de Setembro e os trágicos eventos por
ele suscitados deveriam
abrir nossos olhos para
entender melhor o mundo.
Porém, sem medo de errar, perguntaria quem, fora
do Instituto Rio Branco e
das universidades públicas,
relacionaria os países, com
as capitais, que constituem
a Ásia Central.
No entanto, a Ásia Central e seu entorno foram
sorvedouros de vítimas
humanas, estadunidenses
e locais, recursos financeiros, materiais, tecnológicos dos Estados Unidos
da América (EUA) e europeus nos últimos 30 anos.
A Ásia, tão pouco conhecida pelos brasileiros, é
o continente onde os EUA
mais colecionam derrotas:
Coreia, Vietnã, Quirguistão,
Afeganistão, Paquistão, Laos e Camboja. Isso para não
incluir o Timor Leste (1999
a 2001) e a Filipinas (Operação Liberdade Duradoura
(!), em 2002).
Desde 1990, quando
as finanças internacionais
passam a dominar o mundo ocidental e influenciar
o oriental, os EUA atuam
de duas maneiras.
(a) Como o império que
se formou desde o final do
século XIX, agindo conforme os interesses geopolíticos, econômicos e culturais
da elite dominante naquele país. E (b) como feitor
das finanças internacionais.
Neste segundo aspecto é
necessário distinguir as finanças até 1990 e as posteriores a 1990.
Denomino banca aos
capitais construídos pela
dominação europeia e estadunidense ao longo dos
séculos. É um capital que
explora os continentes e
as populações, inclusive de
seus próprios países, ainda que, para estas, retribua
com padrão de vida e expectativas de futuro mais
confortáveis e positivos.
Após as desregulações
financeiras ocorridas nos

anos 1980, houve a participação crescente de capitais
marginais, oriundos das
drogas, contrabandos, tráfico humano, generalizada
corrupção, no conjunto
dos capitais financeiros
internacionais. Denomino
a esta nova fase gestores
de ativos, pois estes capitais passam a residir em
paraísos fiscais - que decuplicam a partir de 1990 -,
e a adquirir participações
em todos os negócios. Se
verificarmos os maiores
acionistas das grandes empresas multinacionais, em
todos os segmentos de
negócio, encontraremos
estes fundos, gestores de
ativos, cujos maiores, com
mais de dois trilhões de
dólares
estadunidenses,
são: BlackRock, Vanguard,
UBS (suíço), Fidelity, State Street Global Advisor
(SSgA), Allianz (alemão),
JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of New York e
PIMCO. Próximos a estes,
com pouco menos trilhões,
e dados também de 2020,
estão o francês Amunde e
o norueguês Norge Bank.
Então, somente como
exemplo, o governo Bush
(George W.), seu secretário
Andy Card, o secretário de
Defesa, Donald Rumsfeld,
o chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas, general Richard Myers, o vice-presidente Dick Cheney,
entre tantos outros atores
(autores?) do 11 de setembro, inclusive os espiões
e agentes golpistas dos
“five eyes” (Reino Unido,
EUA, Canadá, Austrália e
Nova Zelândia), atuando
primordialmente na Ásia,
se articularam para abrir
ainda mais espaços para o
sistema financeiro. Agora tendo as drogas como
principal objetivo. E toda
morte e desgraças serão
poucas para seu enriquecimento e aceleração desta
concentração de renda.

Um pouco
de geografia
e de história.
A Ásia Central ocupa
quatro milhões de km²,
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com a população de 75 milhões de habitantes (2020),
em área de estepes, montanhas e planaltos. Composta por cinco países (com
as capitais): Cazaquistão
(Nur-Sultã), de maior extensão, 2 milhões e 725
mil km², população 18,75
milhões de habitantes; Uzbequistão (Tashkente), o
mais populoso com 34,23
milhões de habitantes, e
447 mil km²; Turcomenistão (Asgabate), o menos
populoso, 6,03 milhões de
habitantes e 491 mil km²;
Tadjiquistão (Duxambé)
com 9,54 milhões de habitantes e 143 mil km²; e
Quirguistão (Bisqueque)
com 6,59 milhões de habitantes e 198 mil km².
Apenas sob o domínio
mongol (século XIII) a
Ásia Central constituiu
uma unidade administrativa. No período de
governos socialistas soviéticos eram repúblicas
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) e após a dissolução da URSS (1991) passaram a integrar a Comunidade de Estados
Independentes
(CEI),
com a Federação Russa
(Moscou), Bielorrússia
(Minsk), Ucrânia (Kiev),
Armênia (Yerevan), Geórgia (Tiblissi), Azerbaijão (Baku) e Moldávia
(Chixinau).
A Ásia Central é rica em
combustíveis fósseis, em
todos os países há petróleo e gás natural ou carvão,
quando não ambos, como
no Cazaquistão. Também é
o caminho da Rota da Seda, conectando o Extremo
Oriente ao Oriente Médio.
O Afeganistão e o Paquistão, além do Irã são a
fronteira sul, e a China, a
fronteira leste, ficando a
Rússia no restante entorno.
Assim, para domínio
da Ásia Central, os EUA,
quer como interesse do
Império quer como feitores dos gestores de ativo,
buscaram estabelecer um
ponto de ataque no Afeganistão, desde 1990, o que
explica a invasão de 1998 e

a guerra de 2001, logo ampliada (2004 a 2006) para o
Paquistão.
Mas os pretextos imperialistas econômicos, quer
para acesso e domínio de
matérias primas, quer para ampliação do mercado
consumidor, quer mesmo para exportação de
capitais excedentes, não
encontravam mais receptividade, quando a “globalização” e o “neoliberalismo” vendiam a ideia
de liberdade, de igualdade competitiva, integração produtiva, segurança
jurídica no pós Consenso
de Washington (1989).
Era necessário um choque, a mundialização do
medo, para que medidas
restritivas pudessem ser
aplicadas pelas forças
hegemônicas, em todo e
qualquer lugar. E assim
foi-se construindo um
“terrorismo
muçulmano”, que não encontrava
exemplo no Corão nem
na dominação mediterrânea do islamismo.
Os EUA, denunciados
nas análises de Thierry
Meyssan hoje fartamente comprovadas, empreenderam a autoagressão,
profundamente midiatizada, do ataque às torres
gêmeas, na realidade “trigêmeas”, de 11 de setembro. Seria o caminho para
dominar as portas da Ásia
Central, cuja estreita vinculação com a Rússia e o
interesse da expansão comercial chinesa criavam
dificuldades consideradas
intransponíveis.
No entanto, quem eram
os “temíveis” talibãs? Estudantes sunitas, da etnia
pastós, que representam
mais da metade da população afegã. Na etnia hazares
(20%) se encontram os xiitas. Os demais habitantes,
quase todos muçulmanos
(99%), provêm de etnias
vizinhas, em especial: tajiques e uzbeques.
Retiro de Meyssan a descrição dos talibãs (Thierry
Meyssan, 11 de setembro:
uma terrível farsa, tradução de Khristine Renata da
Cruz Guimarães do origi-

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

nal de 2002 para Usina do
Livro, SP, 2003):“os talibãs
são sunitas que professam
a volta ao Islã primitivo”.
Como radicais religiosos, ficaram muito incomodados com o período
em que os socialistas afegãos governaram o país
(1978-1992) e moveram-lhes sistemática oposição.
Eram um laicismo socialmente avançado (igualdade
de gênero, por exemplo)
contra uma religiosidade
quase medieval. Os EUA,
no entanto, apenas enxergaram o antissovietismo e
armaram e financiaram os
talibãs que, com o fim da
URSS, perdendo os governantes o apoio soviético,
tornaram-se vencedores e
tomaram conta do país.
Não esquecer que os talibãs além de maioria étnica (pastós) eram também a
principal corrente islâmica
(sunitas) do país.
Ao invadir o Afeganistão, os EUA estavam combatendo toda população
do país, o que jamais lhes
permitiria a vitória sem a
eliminação total. A farsa
do 11 de setembro acabou
por ser um feitiço contra o
feiticeiro? Não pensamos
assim.
É preciso entender o
sentido
absolutamente
anti-humano do neoliberalismo financeiro, excludente, concentrador de renda,
incompatível com a democracia, com a liberdade de
opinião e de manifestação.
E, ainda mais, quando são
recursos financeiros de
atividades também contrárias à humanidade, como
a distribuição/difusão de
drogas, escravidão e prostituição de pessoas, independente de sexo e idade,
contrabando de órgãos
humanos, de armas e outras agressões a todos nós,
humanos.
O Afeganistão é grande produtor de ópio, há
estatísticas que imputam
àquele país 90% do fornecimento da heroína consumida na Europa. E, como
consequência, há um serviço de lavagem de dinheiro
correndo pelo Afeganistão

e países vizinhos.
A vida ficou mais difícil
para estrangeiros, imigrantes que residem nos EUA,
depois dos atentados em
2001. Mas os próprios estadunidenses tiveram que
conviver com os “Atos Patrióticos”.
Em entrevista à CNN
(11/09/2021), o professor
Gunther Rudzit, doutor
em Ciência Política pela
Universidade de São Paulo (USP) e professor colaborador da Universidade
da Força Aérea (UNIFA),
aponta a reorganização do
setor de inteligência como
a mudança mais significativa para os americanos.
“Um ponto importante foi a reorganização da
inteligência, o Homeland
Security Office (Departamento de Segurança Interna), que teve esse papel
fundamental de reunir literalmente todo mundo em
um prédio para ter a troca
de informações mais efetiva”, explicou, ainda, que
outras medidas tomadas
pelos EUA, incluindo atos
legislativos, permitiram a
captação de informações
de todas as pessoas, no país.
“Foi mudança gigantesca para o americano médio.
Até antes do 11 de setembro, a polícia não podia ao
menos revistar pessoas na
rua se não houvesse motivo. Dois meses depois do
atentado, foi aprovado o
Ato Patriótico, a legislação
que deu a possibilidade de
o governo captar e guardar
dados de todas as pessoas,
ou seja, ligações telefônicas e trocas de mensagens,
por qualquer meio de comunicação”. E estas medidas se espalharam, devidamente aculturadas, por
todo mundo.
Retrocesso que também estamos sentindo no
Brasil. E não vemos no
horizonte o fim destes neoliberais tremendamente
evangélicos, os “neotalibãs” desta banda do sul,
debaixo do céu de anil.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Oito em 10 brasileiros não querem usar dinheiro físico
72% dos chineses gostariam do futuro sem cédulas e moedas

O

consumidor brasileiro é entusiasta de um futuro
livre do uso de dinheiro
físico para pagamentos. É
o que aponta a pesquisa
“Terceira Onda de Inovação Fintech”, realizada pelo
PayPal. Ao todo, 79% dos
respondentes
brasileiros
disseram gostar da ideia de
não ter de usar dinheiro, índice acima dos demais mercados pesquisados – 72%
dos chineses gostariam do
futuro sem cédulas e moedas, seguidos por 58% dos
estadunidenses e 40% dos
alemães. Mais de um terço
de todos os respondentes
relatou altos níveis de entusiasmo em eliminar o dinheiro físico de suas vidas.
A pesquisa “Terceira
Onda de Inovação Fintech” foi realizada pela
equipe de Política Pública
e Pesquisa do PayPal e envolveu um público de 4 mil
pessoas em quatro mercados – EUA, China, Brasil

e Alemanha. A pesquisa
buscou entender melhor
como os consumidores
estão acessando serviços
financeiros; como a evolução das tecnologias pode
melhorar o acesso financeiro e a saúde financeira;
e as condições e requisitos
para inovação responsável
e equitativa no setor de
fintech.
Os respondentes da
pesquisa nos quatro mercados expressaram pontuações esmagadoramente
altas ao se classificarem
como “extremamente” ou
“de certa forma propensos” a usar uma moeda
digital de um Banco Central (Central Bank Digital
Currency – CBDC), embora os totais fossem mais
altos na China e no Brasil
em comparação com EUA
e Alemanha. Enquanto os
consumidores mais jovens
– especialmente os Millennials (pessoas nascidas entre 1981 e 1996) – foram

os mais propensos a querer
usar a CBDC, uma maioria
substancial de quem prioriza dinheiro atualmente
também indicou certa ou
extrema probabilidade de
usar a CBDC. Este último
ponto apoiaria o potencial
para um futuro sem dinheiro e ressalta a importância de trazer atributos
semelhantes ao dinheiro
físico para o dinheiro digital emitido pelo governo.
Apesar das altas pontuações para uso futuro de
CBDC, os entrevistados
expressaram níveis mistos
de entusiasmo por soluções de identidade digital
em substituição às carteiras de identidade físicas,
algo que se tornaria prérequisito para o uso geral
de CBDC. Novamente, os
brasileiros e os chineses
se mostram entusiastas da
digitalização em comparação com outros mercados
– 57% dos consumidores
no Brasil e 70% dos con-

sumidores na China indicaram preferência por
carteiras de motorista digitais, por exemplo. Já cerca
de 71% dos entrevistados
nos EUA e na Alemanha
indicaram uma preferência
por portar uma carteira de
motorista física em vez de
uma versão digital.
Com a aceleração da digitalização, incluindo compras online e pagamentos
sem contato (contactless),
muitos esperavam que a
pandemia acabasse com o
domínio do dinheiro. No
entanto, o dinheiro continua a ser importante e
resiliente: os entrevistados
pela pesquisa relataram
que usam dinheiro físico
ou moedas para pagar por
itens do dia a dia em quase 50% das situações. No
Brasil, o índice fica na casa
de 38%.
Embora uma preponderância de entrevistados
nos quatro mercados esteja usando menos dinhei-

Vendas do Tesouro Direto superam
resgates em R$ 1,238 bi em setembro

A

s vendas de títulos
do Tesouro Direto
superaram os resgates em R$ 1,238 bilhão
em setembro deste ano. De
acordo com os dados do
Tesouro Nacional divulgados nesta sexta-feira, as
vendas do programa atingiram R$ 2,882 bilhões no
mês passado. Já os resgates
totalizaram R$ 1,644 bilhão,
todos relativos a recompras
de títulos públicos. Não
houve resgates por vencimento, quando o prazo do
título acaba e o governo
precisa reembolsar o investidor com juros.
Os títulos mais procu-

rados pelos investidores
foram aqueles corrigidos
pela taxa básica de juros,
a Selic, que corresponderam a 46,2% do total. Os
títulos vinculados à inflação (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA), tiveram
participação de 38,4% nas
vendas, enquanto os prefixados, com juros definidos
no momento da emissão,
de 15,3%.
O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$
71,77 bilhões no fim de
setembro, um aumento de
2,8% em relação ao mês
anterior (R$ 67,83 bilhões)

e de 16,% em relação a setembro do ano passado (R$
61,49 bilhões).
Em relação ao número
de investidores, 634.578
novos participantes se cadastraram no programa no
mês passado. O número
total de investidores atingiu
13.100.474, alta de 56,2%
nos últimos 12 meses. O
total de investidores ativos
(com operações em aberto)
chegou a 1.668.145, aumento de 22,7% em 12 meses.
No mês, o acréscimo foi de
32.888 novos investidores
ativos.
A utilização do Tesouro
Direto por pequenos inves-

tidores pode ser observada
pelo considerável número
de vendas até R$ 5 mil, que
correspondeu a 83,7% do
total de 458.245 operações
de vendas ocorridas em
agosto. Só as aplicações de
até R$ 1 mil representaram
64,5%. O valor médio por
operação foi de R$ 6.291.
Os investidores estão
preferindo papéis de médio
prazo. As vendas de títulos
com prazo de um a cinco
anos representaram 62% e
aquelas com prazo de 5 a
10 anos, 27,3% do total. Os
papeis de mais de dez anos
de prazo chegaram a 10,7%
das vendas.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 24 de setembro de 2021, às 12h00. Devido à
importância e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi
realizada de forma virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17
do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”).
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com a
presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra.
Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques
Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques
Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta de pagamento
de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da Companhia. DELIBERAÇÕES:
Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia,
e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria
constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade
dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram
suas manifestações e deliberações da seguinte forma: Aprovaram com
fundamento no Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição
de R$ 81.500.000,00 (oitenta e um milhões e quinhentos mil reais), a título
de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”), aos acionistas da Companhia. O
pagamento ocorrerá até o dia 27 de outubro de 2021, sem a aplicação de
qualquer índice de atualização monetária e serão retidos 15% (quinze por
cento) de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, sujeito
ainda à variação decorrente de eventuais mudanças no valor de JSCP por
ação, a ser distribuído pela sociedade controlada pela Companhia, TIM S.A.
ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma
de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e
assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ),
24 de setembro de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. JUCERJA
nº 4540105, em 13/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66
NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta
Cia a se reunirem no dia 03/11/2021,
às 11h, na sede da sociedade na
Rua Marques de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, fim de deliberarem
sobre baixa de filial, bem como
consolidação do Estatuto Social
Niterói, 20/10/2021. Felipe Pimentel
Turon – Diretor, Leonardo das
Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75
NIRE 33.3.0016655-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas desta
Companhia a se reunirem no dia 04
de novembro de 2021, às 8 horas,
na sede da sociedade na Rua Dr.
Sá Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ,
a fim de deliberarem sobre eleição/
reeleição de Diretoria e contratação
de prestação de serviços. Petrópolis,
22 de outubro de 2021. Marcio Salles
Gomes - Diretor. Leonardo das
Chagas Righetto - Diretor.

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 28.021.590/0001-58
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação.
Ficam os Senhores Acionistas da Monteiro Aranha Participações S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que
será realizada dia 05 de novembro de 2021, às 16 horas, na sede social da
Sociedade, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101-A, Leblon,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.430-060, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019; (ii) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019; (iv) a destinação do resultado do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020; (v) a fixação da remuneração global
anual dos administradores; e (vi) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato de 3 (três) anos. Aos acionistas que se
fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento
de procuração com 72 horas de antecedência da realização da Assembleia,
para comprovação da legitimidade da representação exercida. Diretoria.

ro agora devido à Covid e
queira usar menos dinheiro
daqui para frente, houve
uma sólida minoria que indicou querer usar mais dinheiro em 2021 (26% dos
respondentes brasileiros).
Parte desse desejo poderia
ser interpretado como entusiasmo por voltar a uma
certa normalidade no póspandemia.
Para transações presenciais, o dinheiro continua
sendo a forma de pagamento preferida em geral,
embora os consumidores
mais jovens relatem um uso
relativamente maior de pagamentos eletrônicos. Em
conjunto, essas descobertas
indicam que, mesmo enquanto a sociedade caminha
para o fim do dinheiro, há
razões para acreditar que ele
continuará popular entre os
consumidores, pelo menos
no curto a médio prazo. Os
principais motivos para usar
dinheiro incluem o fato de
ele não sofrer cobrança de

taxas, a facilidade de uso em
qualquer lugar, a capacidade
de controlar melhor os gastos e o anonimato. Essas características do dinheiro são
importantes para os usuários e devem fornecer um
contexto importante para
que possamos considerar as
formas futuras de moeda.
Já estudo da PGMais,
empresa especializada em
soluções digitais para o mercado de relacionamento, registrou aumento de 500%
nos últimos cinco anos no
processamento de documentos digitais, mostrando
que o consumidor está cada
vez mais conectado. Para se
ter ideia, o envio de documentos por canais digitais
passou de 49,2 milhões, em
2015, para 301,6 milhões
em 2020. Por outro lado,
a emissão de documentos
físicos, como cartas de cobrança e boletos, caiu mais
de 75%, em cinco anos – de
78,4 milhões em 2015, para
20 milhões, no ano passado.

Número de empresas
cresceu em 2019

P

esquisa divulgada
nesta
sexta-feira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que,
após cinco anos em queda,
o número de empresas ativas no país aumentou em
2019. Houve um acréscimo de 6,6% na comparação com 2018. Da mesma
forma, cresceu o total de
assalariados que trabalham
para entidades empresariais.
O aumento de 774,8 mil representa alta 2,4%.
Intitulada Demografia
das Empresas e Empreendedorismo, a pesquisa
revela as taxas de entrada,
saída e sobrevivência das
empresas, além da mobilidade e idade média delas.
Mostra ainda dados relacionados à ocupação assalariada. Há recortes por
atividades econômicas e
regiões do país. O IBGE
reúne esses indicadores
anualmente desde 2008.
Não são considerados no
levantamento órgãos públicos, entidades sem fins
lucrativos, microempreendedor individual (MEI) e
organização social (OS).
Em 2019, o Brasil tinha
4,7 milhões de empresas
com uma idade média de
11,7 anos. Elas contavam
com 33,1 milhões de trabalhadores assalariados. Nesse
mesmo ano, as entradas de
novas empresas totalizaram
947,3 mil. Considerando
que as saídas foram 656,4
mil, o saldo positivo foi de
290,9 mil.
O IBGE considera que
parte desse resultado pode
refletir um ajuste na base
de dados. Isso porque a
pesquisa usa como referência o Cadastro Central
de Empresas (Cempre) do

próprio instituto, que é
atualizado todos os anos
a partir de outros estudos.
Ele também leva em conta
a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e o
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), registros administrativos do Ministério
do Trabalho e Previdência. Mas em 2019, ambos
começaram a ser substituídos pelo Sistema de
Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial).
As áreas econômicas de
maior destaque foram atividades profissionais, científicas e técnicas. O saldo positivo foi de 61.388 empresas.
Nesse setor, segundo o IBGE, enquadraram-se muitos profissionais liberais
que atuam oferecendo serviços e consultorias em gestão empresarial, engenharia, direito e contabilidade.
Saúde humana e serviços
sociais foi outra atividade
econômica que se destacou.
O saldo positivo, de 44.294
empresas, se deve principalmente à atenção ambulatorial exercida por médicos e
dentistas.
Das 4,7 milhões de empresas no país existentes
em 2019, 79,8% eram sobreviventes e 20,2% representavam novas entradas.
A pesquisa aponta que a
média salarial mensal das
empresas sobreviventes,
de R$ 2.549,36, é superior
à média salarial mensal das
empresas iniciantes, de R$
1.553,62. Revela também
que 96,9% do pessoal ocupado assalariado estava
empregado nas entidades
sobreviventes e 3,1% nas
iniciantes.

4 Negócios & Empresas

VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Vinhos do Dão: elegância
consistente do Centro
Norte de Portugal
Dão Experience apresenta a riqueza de sua vitivinicultura com prova virtual de cinco vinhos premiados.

N

a semana em que os Vinhos de Portugal inauguram
sua segunda feira de vinhos com provas de vinhos
online e em parceria com grandes redes de supermercado,
aproveito para falar de uma de suas regiões mais expressivas, objeto de um seminário promovido pela CVR Dão
(Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Dão), com
a participação de produtores premiados.
O Dão Experience envolveu jornalistas e educadores e
foi conduzido pela sommelière Tita Moraes no Rio de Janeiro, incluindo uma prova virtual de cinco vinhos premiados na última edição de “Os Melhores Vinhos do Dão”:
Casa da Passarella Villa Oliveira Encruzado 2017, Adega
de Penalva Reserva Tinto 2017, Ladeira da Santa Grande
Reserva Touriga Nacional 2017, Casa da Passarella Abanico Reserva Branco 2019 e Casa de Santar Vinha dos Amores Espumante Encruzado 2013.
Os vinhos foram apresentados pelos enólogos dessas vinícolas e corresponderam absolutamente ao lugar de representatividade que conquistaram, o que não era de se estranhar por parte de alguns produtores já muito respeitados
que ali estavam e de uma região que tem apresentado uma
consistência de qualidade respeitável.
Tornada DO em 1906, por muito tempo a produção do
Dão funcionou como fornecedora de uvas e vinhos para
cortes de grandes empresas, o que acabava sendo reducionista para a sua vocação vitivinícola. Isso começou a mudar
nos anos 1980/1990, com o melhor aparelhamento dos
produtores para assinarem seus próprios vinhos, e os frutos são evidentes, pois hoje tem uma sofisticada produção,
capaz de agradar públicos diferenciados.
Uma das marcas da região do Dão, além do que já caracteriza a vitivinicultura portuguesa, é a elegância dos vinhos,
proporcionada pelo ótimo balanceamento climático que a
sua localização confere. O Dão fica no Centro Norte de
Portugal e recebe influências mediterrânica, pela sua latitude (o que favorece a produção de vinhos tintos generosos),
e oceânica, pela longa costa atlântica. Tem ainda na altitude
um fator decisivo para dar certa continentalidade ao clima
e proteção natural para a umidade litorânea e para os ventos frios do interior. Nessas condições, também é possível
fazer excelentes vinhos brancos. Uma das mais qualificadas
cepas brancas de Portugal que tem ali seu habitat de predileção é a Encruzado. Dali se origina ainda, com brilho
particular, a mais notória e internacional cepa portuguesa:
Touriga Nacional.
Algo bem peculiar de muitos vinhos do Dão que chegam
ao mercado atual é uma significativa presença de vinhos de
uma variedade só, contrariamente à tradição nacional de
produzir mais vinhos de corte. Encruzado e Touriga Nacional são ambos os rótulos varietais mais consagrados do
Dão, mas vale ressaltar a qualidade ascendente dos vinhos
da cepa Jaen (Mencía na Espanha) – amplamente vinificada
na região – e dos vinhos e cortes tintos e brancos.
Outro aspecto que não se pode esquecer é a riqueza dos
solos do Dão, que têm baixa fertilidade (apto a vinhos de
qualidade) e são predominantemente graníticos com algumas inserções xistosas. Solos que favorecem a estrutura e
mineralidade dos vinhos. Neste painel, tivemos dois vinhos
varietais, um da Touriga e outro da Encruzado, dois vinhos
de corte e um espumante da Encruzado. Não temos espaço para comentá-los particularmente, mas posso assegurar
que são muito bons e deixo na versão online deste artigo
um link para o resultado do concurso, com a lista de todos
os rótulos premiados.
Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por Míriam Aguiar. Instagram: @miriamaguiar.vinhos. Blog: miriamaguiar.com.br/blog

CONCESSÃO DE LICENÇA
HERMOGÊNIO ALBERTO MONTEIRO FILHO - CPF: 116.093.117-87,
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMAC, através do processo nº 14/200.184/2016 a Licença Ambiental
Municipal de Instalação - LMI nº 002130/2021 de 06/10/2021, com validade
de 48 meses, para construção de Edificação Residencial Multifamiliar,
situada na Av. Antônio Evaristo de Moraes Filho (Jurista), nº 285, com frente
também para a Rua Projetada 1 do PAA 12575 (Lote 2 do PAL 49188) –
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ.

Sábado, domingo e segunda-feira, 23, 24 e 25 de outubro de 2021 l Monitor Mercantil

Quase 85% das cidades na Baixada RJ
têm situação fiscal crítica ou difícil

O

Índice Firjan de
Gestão
Fiscal
(IFGF), divulgado nesta quinta-feira (21)
revela, que quase 70% das
cidades fluminenses têm
situação fiscal difícil ou crítica. Na Baixada Fluminense, esse percentual chega
a quase 85%. No estudo,
elaborado pela Federação
das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan),
foram avaliados 77 dos 92
municípios do estado, que,
na média, atingiram 0,5249
ponto. O índice varia de zero a um, sendo que, quanto
mais próximo de um, melhor a gestão fiscal.
Na Baixada, o IFGF
aponta que os municípios
apresentaram dificuldade
para gerir suas contas em
2020. A maior parte das cidades apresentou situação
fiscal difícil ou crítica no
IFGF: 84,6% dos avaliados. Na média, o IFGF dos
municípios da região foi de
0,4378 ponto. Na contramão do quadro de difícil
gestão fiscal da região, Nova Iguaçu foi o município
com o melhor desempenho
geral, apresentando eficiência na gestão fiscal. A cidade conseguiu se destacar ao
apresentar nota máxima no
IFGF Gastos com Pessoal,
uma excelente capacidade

de investir e uma boa capacidade de geração local
de receitas. Esse quadro o
levou a ocupar a 4ª posição
do ranking estadual. Belford Roxo também apresentou boa gestão fiscal em
2020. Apesar da baixa autonomia, o município obteve
bons resultados nos demais
indicadores.
Ainda na Baixada, sete
municípios apresentaram
dificuldade para gerir os
recursos públicos: Japeri,
Duque de Caxias, Queimados, Itaguaí, Seropédica, Nilópolis e Mesquita.
Em comum, essas cidades
apresentam baixo nível de
investimentos. Além disso, cabe destacar que Duque de Caxias terminou o
ano de 2020 sem recursos
em caixa suficientes para
arcar com as obrigações
financeiras, por isso recebeu nota zero no IFGF
Liquidez. Queimados, por
sua vez, mostrou alta dependência de transferências para custear sua estrutura administrativa, por
isso, recebeu nota zero no
IFGF Autonomia. Com
um quadro mais crítico na
gestão fiscal, se destacaram
Paracambi, Magé e Guapimirim. As duas primeiras
apresentaram nota zero em
ao menos um dos indica-

dores do IFGF. Enquanto
Guapimirim, além da dificuldade no planejamento
financeiro, apresentou baixa autonomia, alta rigidez
orçamentária e nível crítico
de investimentos.
No total, foram avaliadas
no IFGF 5,23 mil cidades
brasileiras que declararam
suas contas de 2020 de
forma consistente até 10
de agosto de 2021. A Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF) determina que até
30 de abril de cada ano as
prefeituras devem encaminhar suas declarações referentes ao ano anterior à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na média,
os municípios brasileiros
registraram 0,5456 ponto
e, de acordo com a análise,
o quadro é preocupante.
O IFGF é composto pelos
indicadores de autonomia,
gastos com pessoal, liquidez e investimentos. Após
a análise de cada um deles,
cada município é classificado em um dos conceitos do
estudo: gestão crítica (resultados inferiores a 0,4 ponto), gestão em dificuldade
(resultados entre 0,4 e 0,6
ponto), boa gestão (resultados entre 0,6 e 0,8 ponto) e gestão de excelência
(resultados superiores a 0,8
ponto).

Na média das cidades
fluminenses, o indicador de
autonomia – que verifica se
as receitas oriundas da atividade econômica do município suprem os custos da
Câmara de Vereadores e da
estrutura administrativa da
prefeitura – atingiu 0,5085
ponto. A média do indicador de Gastos com Pessoal,
representando quanto os
municípios gastam com o
pagamento de pessoal em
relação à Receita Corrente Líquida (RCL), foi de
0,6156 ponto. O indicador
de liquidez, que verifica a
relação entre o total de restos a pagar acumulados no
ano e os recursos em caixa
disponíveis para cobri-los
no exercício seguinte, registrou 0,6773 ponto na média
das cidades fluminenses. Já
o indicador de Investimentos, que mede a parcela da
receita total destinada aos
investimentos, ficou com
0,2985 ponto. De acordo
com o estudo, os investimentos foram fortemente
penalizados nos municípios
do Rio de Janeiro e, na média, representaram 2,7% do
orçamento em 2020, menor
percentual entre os estados
brasileiros. Na média nacional, 7,1% da receita foi
destinada para esse tipo de
desembolso.

SUS gastou R$ 3 bi com acidentes de trânsito em 10 anos

O

Brasil registrou
27.839 indenizações pagas por
acidente de trânsito com
vítimas fatais entre janeiro e
outubro de 2020. Os números mostram que, a cada 7
minutos uma pessoa é vítima de um acidente em alguma via, trazendo impactos
sociais e econômicos imensuráveis para as famílias
das vítimas e também para
a economia do país. Cerca
de 87,6% dos acidentes de
trânsito são causados devido a desatenção e excesso e
velocidade.
A perda de produção bruta por óbito – cálculo que
integra o relatório executivo

do Ipea sobre os Impactos
sociais e Econômicos dos
acidentes de trânsito nas
rodovias brasileiras – foi de
R$ 2,018 trilhões em 2017,
cerca de R$760 Bilhões a
mais que em 2011, quando
foi intensificado o monitoramento eletrônico em vias
e rodovias do país. Neste
período foi possível constatar uma queda de 33% na
taxa de óbitos por 100 mil
veículos e redução em 55%
nas colisões entre veículos.
Recentemente o Conselho Federal de Medicina
(CFM) divulgou estudo
apontando que os desastres
nas ruas e estradas do país
já deixaram mais de 1,6 mi-

CMA – CAMPOS MEIO AMBIENTE S.A.

CNPJ nº 43.870.309/0001-45 – NIRE 33.3.0034052-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da CMA – CAMPOS MEIO AMBIENTE
S.A. (“Companhia”), na Avenida Carlos Alberto Chebabe, nº 12, Parque
São Mateus, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.073-506, no dia 15
de outubro de 2021, às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única,
que representa a totalidade do capital social, na forma do §4º, do artigo
124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Hudson Bonno. 4) ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da Companhia; e (ii) por
conseguinte, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia.
5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade e sem ressalvas, foram tomadas
as seguintes deliberações: (i) Alteração do endereço da Companhia,
que passa a ser Avenida Carlos Alberto Chebabe, nº 1.249, Parte,
Parque São Mateus, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.073506. (ii) Por conseguinte, em razão da alteração do endereço, o artigo
3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar da seguinte forma:
Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado,
tem sede e foro na Avenida Carlos Alberto Chebabe, nº 1.249, Parte,
Parque São Mateus, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.073-506,
podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais
e escritórios, no Brasil e no exterior. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem
quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Hudson Bonno. Acionista
única: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores,
Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Hudson Bonno. “Confere com o original
lavrado no livro próprio.” Hudson Bonno - Secretário da Mesa. Certidão
- Jucerja - Certifico o arquivamento em 19/10/2021 sob o nº 00004543511.
Protocolo: 00-2021/306222-4. Data do protocolo: 16/10/2021. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário-Geral.

lhão de feridos nos últimos
10 anos, ao custo direto de
quase R$ 3 bilhões para o
Sistema Único de Saúde
(SUS).
Sono
Já pesquisa realizada
pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), em parceria
com a Academia Brasileira
de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina,
indicou que cerca de 42%
dos acidentes de trânsito
no país estão relacionados
ao sono. A privação de sono lentifica as reações a estímulos, diminui a acurácia

de resposta e leva a longos
lapsos de atenção de acordo com o estudo conduzido pela AAA Foundation
for Traffic Safety. Um estudo americano identificou
que o risco de colisões
aumenta de maneira inversamente proporcional
à quantidade de horas de
sono entre os motoristas.
Períodos de sono entre 6 e
7 horas levaram a uma taxa de risco de acidentes de
0,3 vezes maior em relação
a indivíduos que dormiram
ao menos 7 horas nas 24
horas anteriores, podendo
chegar a 10,5 vezes mais em
períodos de sono inferiores
a 4 horas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA
DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS MÚTUO INFINITY
A Comissão para constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria
da Associação de Benefícios Mútuos INFINITY, CONVOCA, todas as
pessoas interessadas, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de novembro de 2021, às 09h00min em primeira convocação, e às 09h30min em segunda com qualquer número de presentes. A
Assembleia ocorrerá na sede provisória, sito a Rua Abaeté, nº 570,
Loja A, Bangu - Rio de Janeiro – RJ, a fim de serem deliberados e
discutidos a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação
da Associação. 2 – Aprovação do Estatuto Social da entidade; 3- Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 – Assuntos de interesse geral.

ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF n° 27.053.299/0001-07 - NIRE 33.3.0032288-4
Assembleia Geral Extraordinária - Primeira Convocação: O Diretor
Presidente da Companhia convoca os Senhores Acionistas para se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 4 de novembro
de 2021 às 15h (quinze horas), na sede da Companhia, situada na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº
8.445, sala 504, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) reforma do Estatuto Social para prever a criação
de um Conselho de Administração composto por três membros; (ii) eleição
dos membros do Conselho de Administração; (iii) reforma dos Artigos 12 a
16 do Estatuto Social para alterar a composição da Diretoria; (iv) fixação
da remuneração dos administradores; (v) apresentação de informações
sobre o empreendimento imobiliário desenvolvido pela Companhia; e (vi)
assuntos gerais. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o art. 135,
§ 3º da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021.
Eric Zaragoza Labes – Diretor Presidente.
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Três perguntas: os seis primeiros meses do HASH11

O

ETF HASH11
está completando seis meses de
negociação na B3. O fundo de índice, gerido pela
Hashdex, replica o Nasdaq
Crypto Index (NCI), tanto
em suas valorizações quanto em suas desvalorizações.
No seu regulamento, sua
gestora deixa claro que “deverá adotar uma abordagem
passiva ou de indexação para buscar atingir o objetivo
de investimento do Fundo”. Atualmente, o NCI é
composto por 65% de bitcoin e 30% de ethereum.
As demais criptomoedas
que compõe o índice, litecoin, chainlink, uniswap, bitcoin cash, filecoin e stellar
lumens, possuem pesos menores a 1% cada.
O HASH11 se tornou
rapidamente referência de
mercado e conta atualmente com 120 mil cotistas, destacando-se 64% de pessoas
físicas e 32% de investidores institucionais. Seu patrimônio líquido (PL) é de R$
2,84 bilhões.
Em agosto, começaram a ser negociados na
B3 os ETFs BITH11 e
ETHE11, também geridos
pela Hasdex, que replicam
os índices Nasdaq Bitcoin
Reference Price (NQBTC) e o Nasdaq Ethereum
Reference Price (NQETH), respectivamente. O
BITH11 está com um PL
de R$ 125,57 milhões, e o
ETHE11, R$ 145,15 milhões. Os valores dos PLs

mencionados são referentes ao dia 21 de outubro.
Conversamos com João
Marco Cunha, diretor de
gestão da Hashdex, sobre
sua avaliação dos 6 primeiros meses do HASH11, a
vantagem de investidores
aplicarem no BITH11 e no
ETHE11, pagando taxa de
administração, ao invés de
comprarem diretamente as
criptomoedas no mercado,
e sobre as questões que influenciarão o mercado até o
final de 2022.
Como a Hashdex avalia os 6 primeiros meses
do Hash11? A gestora tinha a expectativa de que
o fundo atingisse um patrimônio líquido de R$
2,84 bilhões seis meses
após o seu lançamento,
quando captou R$ 600
milhões?
Os primeiros seis meses
de operação do HASH11
foram nada menos que espetaculares. Nós estávamos
muito otimistas em relação
ao interesse dos investidores pelo produto, mas não
tínhamos referências para
estimar a dimensão que ele
tomaria. O HASH11 caiu
no gosto de uma vasta gama de investidores, desde o
pequeno investidor do varejo até os profissionais do
mercado, como uma alternativa com exposição 100%
à cripto e liquidez intradiária. A consequência disso é
que o HASH11 tornou-se
um dos maiores e mais lí-

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos
05/07/2021, às 13h:00, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/
RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes de 100% do capital
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Companhia, observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do §
3º do art. 8º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Arthur
Farme d’Amoed Neto; e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4.
Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de
sumário; (ii) a criação de reserva de lucros estatutária denominada “Reserva
de Investimentos” e a consequente alteração do art. 30 do estatuto social da
Companhia para prever a reserva estatutária descrita acima e as regras de
destinação do resultado previstas na Lei das S.A.; e (iii) a consolidação do
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, conforme
segue: 5.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, conforme faculta
o art. 130, §1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar a criação de reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimento”, que terá por fim financiar a
expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas
e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumento de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 100% do lucro
líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias, até o limite
de 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos
saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingência, não poderá ultrapassar 100% do capital
social subscrito da Companhia. 5.3. Aprovar a alteração do art. 30 do estatuto
social da Companhia para incluir a previsão da reserva estatutária descrita no
item 5.2 acima, bem como para incluir as regras acerca da destinação do resultado previstas na Lei das S.A., de forma que o referido art. passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Art. 30 - O exercício social iniciar-se-á no dia
1º de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano,
data em que serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos
exigidos por lei. Parágrafo Único - O lucro líquido apurado em cada exercício
terá a seguinte destinação: (i) 5% serão aplicados antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá o montante de
20% do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido
do montante das reservas de capital, de que trata o § 1º do art.182 da Lei das
Sociedades por Ações, exceder 30% do capital social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; (ii) uma
parcela, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do art. 195 da
Lei das Sociedades por Ações; (iii) uma parcela será destinada ao pagamento
do dividendo mínimo obrigatório nos termos do art. 31 abaixo; (iv) no exercício
em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do art. 31
abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia
Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso
à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no art.
197 da Lei das Sociedades por Ações; (v) uma parcela, a Assembleia Geral
poderá, por proposta dos órgãos da administração, reter com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Art. 196 da Lei das
Sociedades por Ações; (vi) a Companhia poderá manter a reserva de lucros
estatutária denominada “Reserva de Investimento”, que terá por fim financiar
a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumento de capital ou
criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 100% do
lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias, até o
limite de 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de
lucros a realizar e a reserva para contingência, não poderá ultrapassar 100%
do capital social subscrito da Companhia. (vii) uma parcela, por proposta dos
órgãos de administração, poderá ser destinada à constituição de Reserva de
Incentivos Fiscais, observado o disposto no art. 195-A da Lei das Sociedades
por Ações; e (viii) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia
Geral, observadas as prescrições legais.” 5.4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a deliberação acima tomada, o
qual passa a vigorar com a nova redação consolidada constante do Anexo I à
presente ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata.
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto –
Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionistas
presentes: Austral Participações S.A e Austral Participações II S.A., representadas na forma de seus Estatutos Sociais, respectivamente. Certifico que a
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ,
05/07/2021. Mesa: Arthur Farme d'Amoed Neto - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4529121
em 05/10/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

quidos ETFs de cripto do
mundo, além de figurar entre os ETFs mais negociados da B3.
A Hashdex lançou recentemente os ETFs BITH11 e ETHE11. O objetivo dos fundos é buscar
retornos de investimentos que correspondam
de forma geral às performances dos seus índices. Qual a vantagem de
um investidor investir no
ETF podendo comprar
diretamente a criptomoeda?
Para o investidor que
busca as teses de investimento do Bitcoin ou do
Ethereum, investir através
de ETFs tem algumas vantagens interessantes. A primeira delas que eu citaria
é a segurança. Nos ETFs
da Hashdex, todos os
criptoativos ficam armazenados em custodiantes
institucionais e sob a cobertura de apólices de seguro, enquanto, ao operar
diretamente, o investidor
precisa tomar as próprias
precauções de segurança
ou confiar na exchange na
qual ele opera. Outra vantagem é a simplicidade de
ter os investimentos em
cripto consolidados com
os ativos tradicionais em
um mesmo distribuidor,
facilitando a visualização,
acompanhamento e rebalanceamento do portfólio.
Podemos mencionar também questões tributárias e

João Marco Cunha - diretor de gestão da Hashdex

sucessórias. Além disso, no
caso do BITH11, as emissões de carbono relativas
à sua operação da rede do
Bitcoin são neutralizadas.
Na sua opinião, quais
são as grandes questões
que influenciarão o mercado de criptomoedas até
o final de 2022?
Temos grandes temas
extremamente relevantes
para acompanharmos nesse período. Começando
pela principal criptomoeda, o Bitcoin, o cenário de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da ASSOCIAÇÃO POLO NOVO RIO ANTIGO convoca os
seus associados efetivos para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
para tratar da seguinte ordem do dia: Item 1- Eleição da nova diretoria, em
escrutínio único, a fim de elegerem os integrantes dos seus órgãos dirigentes, Diretoria e Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, que se realizará no dia 18 de novembro de 2021, das 09:00 às 15:00 horas, na Av.
Mem de Sá nº 90, Loja, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. O mandato dos eleitos será 2021/2023, na forma das atuais disposições estatutárias. O prazo do registro de chapas será de 20 (vinte) dias,
contados a partir da publicação do presente Edital de Convocação. O requerimento de registro da chapa, em 2 (duas) vias, será protocolado na secretaria da associação, no seu horário normal de funcionamento, das 09:00h às
18:00h, mediante recibo, devendo ser subscrito pelo candidato indicado
para o cargo de presidente, sendo este, doravante, nomeado de “cabeça de
chapa”, em duas vias e instruída, cada uma delas, com os seguintes documentos: a) chapa contendo nome dos candidatos, efetivos e suplentes, a
todos os cargos eletivos, sendo 01 (um) presidente, 05 (cinco) membros
para a diretoria, 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes para o
Conselho Fiscal, nos termos do artigo sétimo do Regimento Eleitoral da associação; b) Ficha de qualificação pessoal assinada por cada um dos candidatos, em (02) duas vias, contendo nome, domicílio, estado civil, profissão,
nacionalidade, identidade e CPF e a empresa que representa, com razão
social, endereço, CNPJ e número de matrícula na associação; c) Prova de
que cada um dos candidatos atua há mais de 06 (seis) meses na área
geográfica correspondente à associação, ou que atuou há pelo menos 05
(cinco) anos, ambos os prazos contados da data fixada para a eleição; d)
Declaração de cada um dos candidatos, sob as penas da lei, de que não
está incurso em quaisquer dos impedimentos estabelecidos no artigo 7º do
Regimento Eleitoral. A representação dos associados, para exercício do
voto, poderá se dar através de procuração, por instrumento particular. Os
associados efetivos, em condições de participar do pleito poderão oferecer
impugnações às chapas, em até 5 (cinco) dias, contados a partir da divulgação das mesmas, devendo fazê-lo na secretaria da associação, durante o
seu horário de estatutárias ou regimentais que as endossem, protocolandoo. Na eventualidade de empate, realizar-se-á novo escrutínio, em até 15
(quinze) dias após a votação em que se verificar tal fato, limitado este às
chapas empatadas. Item 2- Em seguida, às 15 horas, no mesmo local, será
realizada a Assembleia para apuração da eleição, Item 3- Em seguida, ratificação dos atos praticados pela última Diretoria desde 20 de outubro de
2020 até a posse da nova Diretoria pelo fato de não ter sido realizada a
eleição em outubro de 2020 em face da pandemia que assolou o país.
Item 4 – Em seguida, prestação de contas da última Diretoria. Item 5 – Em
seguida, Assuntos Gerais, encerrando-se esta Assembleia às 17 horas.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021.
Carlos Thiago Cesário Alvim
Presidente da Associação Polo Novo Rio Antigo

forte inflação preconizado
por Paul Tudor Jones em
meados de 2020 está materializado e teremos a oportunidade de observar se a
sua tese de investimento no
Bitcoin como hedge contra
inflação se provará eficaz.
O upgrade do Ethereum
também é algo que merece atenção, especialmente
diante da concorrência de
outras plataformas de smart
contract menores. Os primeiros passos da entrada
de capital institucional no
espaço de DeFi pode trazer

ainda mais impulso a esse
segmento. Os NFTs estão a
todo vapor e veremos como
vai evoluir esse mercado.
Um ano em criptoativos é
uma eternidade, certamente
outras coisas aparecerão até
o final de 2022.
Nota: as taxas de administração dos ETFs são:
HASH11, 1,3%, BITH11,
0,7%, e ETHE11, 0,7%. O
administrador e custodiante
é o Banco Genial S/A.
Por Jorge Priori

81% dos brasileiros têm
contas em mais de uma
instituição financeira

O

ito em cada dez
brasileiros
têm
conta em mais de
uma instituição financeira,
ou seja, controla suas finanças de força desagregada. É o
que aponta a pesquisa “Terceira Onda de Inovação Fintech”, realizada pelo PayPal,
líder mundial em pagamentos eletrônicos. O principal
motivo para tanto é a busca
pela melhor oferta, segundo
41% dos entrevistados no
levantamento; a preferência
por diversificação de provedores de serviços é importante para 31%; seguida pela
qualidade no atendimento ao
cliente (30%).
A pesquisa “Terceira Onda de Inovação Fintech” foi
realizada pela equipe de Política Pública e Pesquisa do
PayPal e envolveu um público de 4.000 pessoas em
quatro mercados - EUA,
China, Brasil e Alemanha.
O levantamento buscou
entender melhor como os
consumidores estão acessando serviços financeiros;
como a evolução das tecnologias pode melhorar o
acesso financeiro e a saúde
financeira; e as condições
e requisitos para inovação
responsável e equitativa no
setor de fintech.

“Ao olharmos em retrospectiva a evolução do
PayPal, como primeira fintech mundo, e dos serviços
financeiros, podemos dizer que grandes mudanças
ocorreram com a combinação de três fatores: crises
socioeconômicas, mudanças no ambiente regulatório e novas tecnologias.
Sendo assim, nosso estudo
visa mapear quais seriam
os próximos passos dessa
evolução fintech”, explica Leonardo Sertã, Head
de Desenvolvimento de
Mercados do PayPal para a
América Latina.
O grande volume de
consumidores que detém
serviços financeiros desagregados, ou seja, com vários provedores diferentes,
destoa da preferência declarada. Também existe uma
porcentagem semelhante
entre as pessoas que preferem ter todo o seu dinheiro
em uma instituição financeira e as que preferem ter
seu dinheiro distribuído em
várias instituições nos EUA,
Brasil e Alemanha. Paralelamente, no Brasil, 29% dos
entrevistados indicaram ter
problemas para manter o
controle de todas as contas
financeiras.
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Guedes fica mesmo avaliado com nota baixa
‘Falta tolerância com o governo’

A

pesar de abrir a
possibilidade de aumentar a crise econômica e do desrespeito ao
teto de gastos ou outras regras fiscais para bancar medidas eleitorais como o Auxílio Brasil, novo programa
de renda básica social que
sucederá o Bolsa Família,
garantiu, nesta sexta-feira
que Paulo Guedes continua
no governo para dar continuidade do que chamou

agenda de reformas.
Alheio ao as elevadas quedas verificadas nos mercados depois da debandada de
secretário no Ministério da
Economia, Guedes disse que
as mudanças no teto federal
de gastos para financiar parte
do Auxílio Brasil não abalarão os fundamentos fiscais
do país. Em declaração conjunta ao lado do presidente
Bolsonaro, disse preferir ter
a gestão avaliada com uma
Marcelo Camargo/ABr

Esteves Colnago comandará a Secretaria
Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério
da Economia

Ex-ministro de Temer
substituirá Funchal

O

ex-ministro do
Planejamento
Esteves Colnago
assumirá o comando da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento da pasta. A
nomeação foi confirmada
nesta sexta-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em declaração
conjunta ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
Colnago
substituirá Bruno Funchal, que
pediu exoneração nesta
quinta-feira (21) alegan-

do motivos pessoais.
O ministério recorreu a
soluções internas para reorganizar a equipe econômica. Assessor especial de
Relações Institucionais do
Ministério da Economia,
Colnago foi ministro do
Planejamento entre abril e
dezembro de 2018, no final
do governo Michel Temer.
De maio de 2016 a abril de
2018, foi secretário executivo do Planejamento, durante a gestão do então ministro Dyogo Oliveira.

‘Melhores do
Seguro e Resseguro’

N

a próxima terçafeira (26), às 18
horas, a Revista
Insurance Corp irá transmitir em seu canal no Youtube o prêmio “Melhores
do Seguro e Resseguro”.
Serão 19 premiados entre
seguradoras, resseguradoras, prestadores de serviço
relacionados ao segmento,
destaques pessoais, personalidades e homenagens.
Conduzida pela Insurance Corp, a votação online
evidenciou a intensa participação das empresas que
compõem este universo. O
número de respondentes

abrangeu presidentes de seguradoras, diretores, executivos e altos dirigentes das
companhias.
Distinguidas com um
belo troféu (foto), as empresas foram avaliadas em
várias categorias, entre elas
“Melhor Plano de Contingenciamento”, “Maior
Parceria com o Corretor”,
“Melhor Inovação Tecnológica e Suporte Comercial”
(seguradoras); “Agilidade na
Regulação e Liquidação de
Sinistros”, “Melhores Critérios de Subscrição” e “Melhor Posicionamento Estratégico” (resseguradoras).

nota mais baixa para ajudar
a população mais vulnerável.
“Entendemos os dois lados, mas não vamos tirar 10
em política fiscal e zero em
política social. Preferimos
tirar 8 em fiscal, em vez de
tirar 10, e atender os mais
frágeis”, afirmou o ministro.
“Nós preferimos um ajuste
fiscal um pouco menos intenso e um abraço do social
um pouco mais longo. É isso
que está acontecendo.”

A permanência de Guedes
no comando da pasta ficou
em dúvida depois dos pedidos
de demissão dos secretários
Bruno Funchal, do Tesouro e
Orçamento e Jefferson Bittencourt, do Tesouro Nacional,
além dois secretários-adjuntos.
Também defendeu o auxílio
social de R$ 400 mensais às
famílias mais vulneráveis, mesmo que, para isso, se extrapole
o teto de gastos. Segundo o
ministro, não há divergências

sobre o valor, mas uma “falta
de tolerância com o governo”.
De acordo com Guedes,
o novo benefício social terá
impacto de 1% do PIB nos
gastos do próximo ano, adiando o ajuste fiscal. “Em vez de
(gastar) 17,5% (do PIB) no
ano que vem, que parece apertado demais, vamos ajudar os
brasileiros e reduzir o ritmo
do ajuste fiscal. [Agora] cai
para 18,5% [em 2022]”, disse.
O déficit primário – resultado

HÍGIA AMBIENTAL S.A.

negativo nas contas do governo sem os juros da dívida pública – ficaria entre 1% e 1,5%
do PIB no próximo ano, em
vez de ser zerado. A proposta
original do Projeto da Lei Orçamentária de 2022 (PLOA),
enviada no fim de agosto, previa déficit primário de 0,6% do
PIB para o próximo ano. Com
o impacto do Auxílio Brasil,
o texto terá de ser alterado na
Comissão Mista de Orçamento do Congresso.

NIRE 333.0034060-2
ESCRITUR A PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA Companhia terão prazo de validade fixado nos respectivos instrumentos,
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, na forma abaixo: SAIBAM - Quantos esta não podendo esse prazo ser superior a 25 (vinte e cinco) meses, ressalvados
Pública Escritura virem que, no ano de dois mil e vinte e um-(2021), aos os instrumentos que contemplem os poderes da cláusula ad judicia e/ou de
treze-(13) dias do mês de outubro-(10), nesta Cidade do Rio de Janeiro, representação em processos administrativos e/ou outorgados no âmbito dos
neste Cartório do 17° Ofício de Notas, sito à Rua do Carmo nº 63, Centro e financiamentos de longo prazo da Companhia ou de suas controladas ou
perante mim, WERLEY GONÇALVES, Substituto, conforme Lei Federal n° coligadas, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado. CAPÍTULO
8.935 de 18.11.1994 e publicada no Diário Oficial de 21.11.1994, IV - CONSELHO FISCAL. Artigo 11 - O Conselho Fiscal, órgão não
compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber, VITAL permanente, quando instalado na forma da lei, terá 03 (três) integrantes
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, sociedade anônima estabelecida sob as efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país,
leis do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.536.066/0001-26, com sede e que preencham os requisitos da legislação aplicável. Parágrafo Único - O
nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia
Centro, CEP: 20.021-903, com Estatuto vigente, arquivado na Junta Geral Ordinária que seguir àquela de eleição, e terá as funções e competência
Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330016741-2, com previstas em lei. CAPÍTULO V - ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 12 - A
Diretoria eleita em 25.06.2021, neste ato representada por seus Diretores, Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e reunir-se-á: (i)
Antonio Carlos Ferrari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro, filho de ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao final de cada
Luiz Antonio Garcia Salmeron e Sandra Ferrari Salmeron, nascido em exercício social, para tratar dos assuntos constantes no artigo 132 da Lei nº
16/04/1971, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob 6.404/1976, e (ii) extraordinariamente, sempre que convocada. Parágrafo
o nº 165.814.068-05, com endereço eletrônico: salmeron@vitalambiental. Único - A Assembleia Geral será presidida e secretariada, preferencialmente,
com.br e telefone: (21)9-9752-1665, e Hudson Bonno, brasileiro, casado, por acionistas da Companhia e/ou por seus Diretores. Artigo 13 - A
engenheiro, filho de Attilio Bonno e Zilda Malanquini Bonno, nascido em Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, e instalar-se-á na forma
03/07/1971, portador da carteira de identidade nº 1.005.388, expedida pela prevista na Lei. Artigo 14 - Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir
SSP/ES, em 20/10/1988, e inscrito no CPF/ME sob o nº 016.977.717-00, sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto da Companhia,
com endereço eletrônico: hbonno@vitalambiental.com.br e telefone: tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
(21)99793-7312, ambos com endereço profissional nesta Cidade do Rio de desenvolvimento. Parágrafo Único - Além das matérias que por lei e por
Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021-903. este Estatuto sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe,
Os presentes identificados como os próprios por mim, face a documentação também, fixar as remunerações globais ou individuais dos integrantes da
acima aludida, do que dou fé, bem como de que da presente farei enviar nota Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL. Artigo 15 - O exercício
ao competente distribuidor, no prazo da lei. Então, pela comparecente, por social começará em 1º de janeiro de cada ano e terminará em 31 de
seus representantes legais, foi dito que resolve constituir uma sociedade dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Parágrafo Único - A
anônima, na qual figurará como acionista única, sob a denominação de Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balanços intermediários,
HÍGIA AMBIENTAL S.A., que atuará como subsidiária integral, nos termos bem como na hipótese de alteração do exercício social, apresentar
do artigo 251 da Lei nº 6.404/1976, com o capital social de R$10.000,00 (dez declaração de rendimentos abrangendo período maior ou menor do que 12
mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem (doze) meses. Artigo 16 - No fim de cada exercício social, a Diretoria
valor nominal, tendo sido integralizado o valor de R$1.000,00 (mil reais), em elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei, baseadas na
moeda corrente do país, através de depósito no Banco do Brasil, realizado escrituração mercantil da Companhia. Parágrafo Único. As demonstrações
em 08/10/2021, na Agência nº 4059-2, Conta nº 40.590.810-5, nos termos financeiras da Companhia serão auditadas por auditores independentes
dos artigos 80, III, e 81 da Lei nº 6.404/1976, conforme o Boletim de registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 17 - Do lucro líquido
Subscrição e o comprovante de depósito bancário ora arquivados nestas do exercício, serão destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituição da
Notas, devendo ser integralizado o valor restante em até 24 (vinte e quatro) reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 5%
meses. A Companhia ora constituída se regerá pelo seguinte Estatuto Social: (cinco por cento) à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório.
[início do Estatuto] “ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal
SEDE, OBJETO E DURAÇÃO. Artigo 1º - A HÍGIA AMBIENTAL S.A., é no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do valor das reservas
uma sociedade por ações, subordinada à Lei nº 6.404/1976 (“Lei das de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. Parágrafo
Sociedades por Ações”), às demais normas aplicáveis e ao disposto neste Segundo - Os acionistas poderão deliberar sobre a distribuição de
Estatuto. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social: a) execução de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de todo o lucro.
serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e transporte Parágrafo Terceiro - A Diretoria poderá propor e a Assembleia aprovar a
de resíduos domiciliar, urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício.
de ruas, praças e logradouros públicos; c) operação e manutenção de Não havendo distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante o
sistemas de disposição de resíduos sólidos; d) operação, conservação, exercício em que tiverem sido aprovados. Parágrafo Quarto - Os dividendos
manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços públicos não reclamados dentro de 03 (três) anos, contados da data em que tenham
de coleta de resíduos em geral; e) construção, implantação, operação, sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da
manutenção, controle e funcionamento de unidades de reciclagem e Companhia. CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO. Artigo 18 - A dissolução e
compostagem de resíduos e de aterro sanitário; f) coleta, transporte e liquidação da Companhia far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia
tratamento de resíduos provenientes dos serviços de saúde; g) recuperação Geral, obedecendo às prescrições legais.” [fim do Estatuto]. Em atenção ao
de áreas degradadas; h) recuperação de áreas de deposição irregular de disposto no artigo 88, § 2º, f), da Lei nº 6.404/1976, ficam eleitos, neste ato
resíduos; i) implantação, modernização e manutenção de áreas verdes, os membros da Diretoria da Companhia, sem designação específica, para
parques e jardins; j) limpeza e conservação de monumentos e logradouros um mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, sem remuneração,
públicos; k) a realização de serviços e atividades pertinentes e correlatas; l) restando tal órgão com a seguinte composição: Diretor: Antonio Carlos
participação com recursos próprios em outras empresas; m) locação de Ferrari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob
máquinas, equipamentos e veículos, sem mão de obra associada; n) o nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob o nº 165.814.068-05; Diretor: Ricardo
consultoria na área ambiental; o) participação, a critério da Diretoria, em Mota de Farias, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
consórcio com empresas congêneres, visando disputar licitações e executar identidade nº 5.420.977 – SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº
serviços ligados aos demais objetivos deste Estatuto; e p) assessoria 009.854.124-29; e Diretor: Hudson Bonno, brasileiro, casado, engenheiro,
empresarial, em atividades-meio, para sociedades controladas, coligadas ou portador da carteira de identidade nº 1.005.388 – SSP/ES e inscrito no CPF/
sob controle comum. Parágrafo Único - Quaisquer dos serviços previstos ME sob o nº 016.977.717-00; todos com endereço profissional nesta Cidade
neste artigo poderão ser prestados sob a forma de concessão de serviços do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP:
públicos. Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo 20.021-903. Os membros eleitos declaram, em ato próprio, expressamente,
indeterminado, tem sede e foro na Rua Santa Luiza, nº 651, Pav. 5, Centro, não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer as
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, atividades mercantis, não existindo qualquer impedimento legal que
abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. impossibilite a investidura nos cargos para os quais foram eleitos. As futuras
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 4º - O capital social é eleições para os cargos de Diretores da Companhia obedecerão ao disposto
de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$1.000,00 (mil reais) integralizados no Estatuto Social. ENCERRAMENTO: Declaram as Partes que: (i) têm
e R$9.000,00 (nove mil reais) a integralizar, representado por 10.000 (dez ciência de que o cartório poderá comunicar seus atos à Unidade de
mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º - Cada ação Inteligência Financeira (UIF), em cumprimento ao Provimento nº 88 de
ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia 01.10.2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e (ii) que a presente
Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a operação não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do
sua titularidade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de art. 20 do Provimento 88/2019 do CNJ, sendo a presente transação
Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Primeiro - A Companhia compatível com as atividades e negócios dos envolvidos, possuindo origem
poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações econômica e legal claramente aferíveis e sendo plenamente compatível com
nominativas ordinárias ou preferenciais, estas sem direito a voto. CAPÍTULO a capacidade econômica das partes; e ainda, que não são politicamente
III - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. Artigo 6º - A Companhia será expostas no sistema do SISCOAF, nem possuem familiares ou estreitos
administrada por uma Diretoria. Parágrafo Único - A Diretoria terá os colaboradores que sejam pessoas politicamente expostas. Todas as
poderes e atribuições conferidos por este Estatuto Social, pelas normas que declarações prestadas e dados informados para efeitos de cadastro,
venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e pelas leis aplicáveis. lavratura e prática do presente ato foram informados pelas Partes
Artigo 7º - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 02 Contratantes que por eles se responsabilizam por sua veracidade e exatidão,
(dois) e, no máximo, 04 (quatro) integrantes, acionistas ou não, todos eles inclusive nos valores e forma de pagamento previstos nos incisos III, VI e VII
residentes no País, sem denominação especial, com mandato de 03 (três) do art. 33 do Provimento 88/2019 do CNJ, isentando desta forma, a mim
anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Compete aos integrantes Escrevente, esta Serventia e o Órgãos competentes de quaisquer dúvidas,
da Diretoria a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de responsabilidades ou reivindicações futuras. Pelos Contratantes me foi dito
gestão que lhes são atribuídos por este Estatuto Social, por lei e pelas que aceitam a presente escritura nos termos em que está feita e redigida,
normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. Parágrafo bem como autorizam desde já aos Órgãos competentes a praticar todos e
Segundo - Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, quaisquer atos que se fizerem precisos e indispensáveis ao registro da
dispensados de prestar caução, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar presente escritura. Fica esclarecido, ainda, que também assina a presente,
da data de sua eleição, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no na qualidade de advogada, para todos os fins de direito, Aline da Cruz de
Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, Moura, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 187.482,
assinarem a ata da Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse em 23/05/2014, e no CPF/ME sob o nº 128.253.837-32, com endereço
caso, também como termo de posse. Parágrafo Terceiro - Em caso de profissional nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa Luzia, nº 651,
licença, impedimento temporário ou vacância, caberá à Assembleia Geral 5º andar, Centro, CEP: 20.021-903. Pela Partes, me foi dito ainda que: a)
escolher o substituto do licenciado, impedido ou titular do cargo vago, na aceitava a presente escritura em seus expressos termos, como nela se
primeira reunião que se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá contém e declara; e b) dispensava apresentação das certidões dos
no cargo até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou Distribuidores Cíveis e Executivos Fiscais, Justiça Federal, Trabalhistas,
até o final do mandato da Diretoria. Parágrafo Quarto - Vencido o mandato Protestos, Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Foram apresentados e
dos integrantes da Diretoria, será ele considerado automaticamente ficam arquivados nestas Notas os seguintes documentos: a) atos constitutivos
prorrogado até a ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos membros da empresa comparecente, bem como os documentos pessoais dos
ou reeleja aqueles em exercício. Artigo 8º - A Diretoria administrará a representantes e da advogada; b) a Certidão Negativa do Banco de
Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto Social, Indisponibilidade de Bens nº 00717.21.09.24.00.844, expedida pela CGJ/RJ
em especial ao disposto no artigo 9º, às normas que venham a ser em 06/10/2021; c) a Certidão Negativa da Central Nacional de
estabelecidas pela Assembleia Geral e à legislação aplicável, sendo vedado Indisponibilidade de Bens HASH nº d1fd.6163.12df.4131.41d5.
aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome b05c.424e.8809.4d0d.6f79, expedida em 06/10/2021, às 14:29:54. A
da Companhia estranhos ao seu objeto social. Artigo 9º - Compete à presente escritura é feita sob minuta apresentada, formulada, amplamente
Diretoria: I) Cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações discutida e aprovada pelas partes. Certifico que as custas devidas pelo
da Assembleia Geral; II) A prática de todos os atos necessários ao presente ato, conforme Portaria CGJ 1794/2020, Tabela VII, item 01, no
funcionamento normal da Companhia, inclusive a representação em juízo ou valor de R$211,05, acrescida das despesas previstas pela Tabela 01 da
fora dele, no país ou no exterior, e ainda: Mediante a assinatura individual de mesma Portaria (arquivamento, item 4 no valor de R$11,63, comunicação ao
um de seus Diretores: a.1.) Representar a Companhia perante quaisquer Distribuidor e CENSEC item 5 no valor de R$26,96), subtotal R$249,64,
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades mais 20% devidos a FETJ, consoante a Lei 3217/99, no valor de R$49,92,
autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas mais 5% devidos a FUNDPERJ, consoante a Lei 4664/2005, no valor de
privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, R$12,48, mais 5% devidos a FUNPERJ, consoantes a LC 111/2006 no valor
assinar propostas, declarações e documentos afins; a.2.) Outorgar de R$12,48, mais 4% devidos a FUNARPENRJ consoantes a Lei 6.281/2012
procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação no valor de R$9,98, mais 5,26% devidos ao ISS consoantes a Lei 7128/2015
judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; a.3.) no valor de R$13,35, mais 2% atos gratuitos/PMCMV consoante a Lei Estadual
Praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a 6370/12 no valor de R$4,22; Consulta ao Banco de Indisponibilidade de Bens
assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários; b) Mediante a assinatura CGJERJ no valor de R$24,01; mais distribuição no valor de R$31,48. ASSIM
conjunta de 2 (dois) dos integrantes da Diretoria, poderão ser praticados - Justos e contratados me pediram e lhes fiz lavrar nestas minhas Notas a
todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não se limitando a assunção presente Escritura, a qual sendo lida em voz alta, perante todos que a acharam
de obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; realização de operações em tudo conforme, outorgam, aceitam e assinam dispensando a presença das
financeiras, de crédito e de financiamento em geral; emissão, aceite e testemunhas, segundo o art. 240 da Consolidação das Normas da Corregedoria
endosso de títulos de crédito; movimentação de contas correntes da Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu, (A)- WERLEY GONÇALVES,
Companhia; outorga e aceite de garantias a empresas por ela controladas Substituto, matrícula nº 94.04438, conforme Lei Federal n° 8.935 de 18.11.1994
ou a ela coligadas; alienação e constituição de ônus sobre bens da e Publicada no Diário Oficial de 21.11.1994, lavrei, li e colhi a assinatura das
Companhia, inclusive do ativo não circulante; e constituição de consórcios, partes. E eu, (A)-(Tabelião ou Substituto Legal) subscrevo e assino, encerrando
de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Companhia. o presente ato. (AA)- VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A p/Antonio
Artigo 10 - Para a prática dos atos a que se refere o artigo anterior, poderão Carlos Ferrari Salmeron; VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A p/Hudson
ser outorgadas procurações pela Companhia, com poderes específicos, Bonno; Aline da Cruz de Moura. “TRANSLADA, NA MESMA DATA”. Eu,
mediante: I) A assinatura individual de um dos integrantes da Diretoria, em WERLEY GONÇALVES, Substituto, subscrevo e assino, encerrando o
relação aos atos previstos no artigo 9º, II, item “a”; e II) A assinatura conjunta presente ato. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 18/10/2021 sob
de 2 (dois) integrantes da Diretoria, em relação aos atos previstos no artigo o nº 3330034060-2. Protocolo: 00-2021/304607-5. Data do protocolo:
9º, II, item “b”. Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela 14/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

