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Valor inicial é de R$ 38 milhões, mas
pode cair em 2º e 3º leilões.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Se alguém lhe perguntar: quando faleceu
a Santa Teresa Dávila? Qual seria a sua
resposta? Por Edoardo Pacelli, página 2

Questões logísticas perdem importância
face a problemas energéticos e climáticos.
Por Nilson Mello, página 2

Sancionada lei
que prorroga
isenções
do ICMS

Elevar Selic para 7,75% será
eficaz no combate à inflação?

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou nesta quarta-feira um
Projeto de Lei Complementar
(PLP) que prorroga por 15 anos
benefícios fiscais concedidos por
estados para setores do comércio.
O projeto já passou por análise do
Congresso Nacional e agora entrará em vigor.
O texto prevê a prorrogação
de benefícios no Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) para os setores
de comércio atacadista e empresas que desenvolvem atividades
portuárias e aeroportuárias. Além
disso, podem ser beneficiados
comerciantes e transportadores
interestaduais de produtos agropecuários e extrativos vegetais in
natura.
O objetivo desses benefícios
fiscais é, na prática, atrair empresas e estimular investimentos. A
nova lei prevê uma redução gradual dos benefícios prorrogados
ao longo dos últimos quatro anos
dos 15 previstos. Apenas o setor
de vendas de produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura
ficam de fora dessa redução.

E

Receita de
máquinas
cai 4,8% em
setembro
A receita líquida do setor de
máquinas e equipamentos registrou queda de 4,8% em setembro, na comparação com agosto,
segundo balanço da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
divulgado nesta quarta-feira, em
São Paulo.
A receita líquida interna, ou
seja, receita de vendas exclusivamente realizadas no mercado
doméstico, também teve recuo,
de 6,18% na comparação com
agosto. Já os índices de receita líquida total e receita líquida interna cresceram em setembro deste
ano na comparação com setembro do ano passado 9,1% e 8,5%
respectivamente. No acumulado
do ano, os percentuais elevaram
29,5% e 37%.
Segundo os dados, as exportações variaram negativamente em
0,2% ante agosto, mas aumentaram 46,9% com relação a setembro de 2020 e 31,1% no acumulado do ano.

Analistas prevêem taxa de 11% em maio de 2022
m meio ao aumento da
inflação de alimentos,
combustíveis e energia, o
Banco Central (BC) apertou ainda
mais os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic, juros básicos da
economia, de 6,25% para 7,75%
ao ano. A decisão surpreendeu os
analistas financeiros, que esperavam reajuste para 7,5% ao ano.
Em comunicado, o Copom informou que a instabilidade no
mercado financeiro provocada pela
decisão de mudar o cálculo do teto
de gastos fez o BC aumentar ainda
mais o ritmo de aperto monetário.
Na avaliação do órgão, os acontecimentos recentes elevaram o risco
de a inflação subir mais que o previsto, justificando a alta dos juros.
O Copom informou que também
deverá elevar a Selic em 1,5 ponto
percentual na próxima reunião do
órgão, em dezembro.
Para o economista-chefe da
Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, a decisão destaca
que a inflação está alta e que tem
surpreendido as expectativas, em

meio à disseminação das pressões
para itens menos voláteis da cesta. A alta do câmbio, com o dólar
saindo da faixa dos R$ 5,30 para
R$ 5,60, as últimas divulgações
do IPCA acima do esperado e,
principalmente, a piora no cenário
fiscal justificaram a aceleração de
1% para 1,50% nesta reunião.
No modelo do Copom, as projeções de IPCA subiram de 8,5%
para 9,5% em 2021 e de 3,7% para
4,1% em 2022. Para 2023, a projeção cedeu de 3,2% para 3,1%.
Borsoi explica que o comunicado ressaltou que os questionamentos do arcabouço fiscal (depreciação cambial e as chances de
ajustes de preços defensivos por
parte do setor produtivo) elevam
a probabilidade de a inflação surpreender para cima as projeções
do cenário base. O Copom também mudou a prescrição de política monetária, ao descrever que o
ciclo de aperto deve avançar ainda
mais no território contracionista.
Segundo o economista, frente
à piora significativa nas projeções
de inflação e o cenário de riscos, o
comitê antevê um ajuste de mes-

ma magnitude na próxima reunião,
mas deixou a porta aberta para
uma revisão do ritmo, caso haja um
agravamento no processo de deterioração das expectativas de inflação. “Sendo assim, mantivemos
nossa projeção de alta de 1,50%
na reunião de 8/dez, com a taxa
Selic terminando 2021 em 9,25%.
Em nossa visão, o ciclo deve se estender até mai/22, com a taxa Selic
terminando o ciclo em 11%”.
A Força Sindical considerou a
decisão dos membros do Copom
de aumentar a taxa de juros um
grave erro. Em nota, a entidade explica que com “esta decisão equivocada, o Banco Central prejudica
ainda mais, a já fragilizada economia do nosso país e só beneficia
banqueiros e especuladores.”
Segundo a entidade, é importante ressaltar que o aumento da
taxa de juros tem se mostrado, ao
longo do tempo, um instrumento muito perverso e pouco eficaz
no combate à inflação, encarece
o crédito para consumo e para
investimentos, causa mais desemprego, queda de renda, piora o cenário da economia.

Receita: brasileiros movimentaram
R$ 127 bi em criptomoedas em 2020

O

subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Jonathan de Oliveira,
disse, nesta quarta-feira em audiência na Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, que o total de declarantes de criptoativos – as chamadas moedas virtuais – cresceu
mais de seis vezes entre dezembro
de 2019 e abril deste ano, passando de 94 mil para 617 mil pessoas
físicas.
Nas declarações de Imposto de
Renda deste ano, até setembro,
foram listadas movimentações de
R$ 127 bilhões. Segundo o subsecretário, estão sujeitas ao repasse
mensal de informações transações
a partir de R$ 30 mil.
Para o procurador-chefe da
Comissão de Valores Mobiliários,
Celso Serra Filho, é preciso regular o mercado de criptoativos para
evitar crimes como os de pirâmide
financeira. Ele sugeriu uma atualização da lei que trata deste crime,
que é de 1951 (Lei 1.521/51) e
que pune os criminosos com penas de no máximo dois anos.
Aline Cuzzuol, da Divisão de
Repressão aos Crimes Financeiros da Polícia Federal, disse que,

Miloslav Hamrik Pixabay

R$ 200 bi em
títulos puxam
queda da Dívida
Pública
O vencimento de mais de R$
200 bilhões em títulos públicos
vinculados à taxa Selic (juros básicos da economia) fez a Dívida
Pública Federal (DPF) cair pela
primeira vez desde abril. Segundo
números divulgados nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional, a
DPF passou de R$ 5,481 trilhões
em agosto para R$ 5,443 trilhões
em setembro, recuo de 0,68%.
O Tesouro, no entanto, prevê
que a DPF continuará subindo
nos próximos meses. De acordo
com o Plano Anual de Financiamento (PAF), apresentado no fim
de maio, o estoque da DPF deve
encerrar 2021 entre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi) caiu
0,98%, passando de R$ 5,237 trilhões em agosto para R$ 5,186
trilhões em setembro. No mês
passado, o Tesouro resgatou R$
90,27 bilhões em títulos a mais do
que emitiu. Isso se deve ao vencimento de R$ 234,04 bilhões em
Letras Financeiras do Tesouro
(LFT), título corrigido pela Selic.
A queda da DPMFi só não foi
maior porque houve a apropriação de R$ 38,72 bilhões em juros.
Por meio da apropriação de juros,
o governo reconhece, mês a mês,
a correção dos juros que incide
sobre os títulos e incorpora o valor ao estoque da dívida pública.
Depois de ter caído para R$
72,03 bilhões em agosto, as emissões voltaram a subir em setembro. No mês passado, o Tesouro
emitiu R$ 145,93 bilhões, o maior
nível desde maio. Os resgates da
DPMFi somaram R$ 236,2 bilhões, influenciados principalmente pelo vencimento dos papéis atrelados à Selic.

COTAÇÕES

por não ser regulado, o mercado
de criptoativos torna-se mais propício à prática de crimes como
a lavagem de dinheiro. “Essas
operações não são submetidas a
controle, não são registradas, não
são rastreáveis. São de rápida e
imediata realização. E possuem
alcance global, transfronteiriço”,
explicou. Segundo Aline, entre
2020 e 2021, as investigações sobre operações com criptoativos
cresceram mais de 300%.
De acordo com a pesquisa
Fraudes em Investimentos no
Brasil, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 14% dos
internautas brasileiros afirmam já
terem perdido dinheiro em esquemas fraudulentos.
As principais ocorrências se
deram em esquema de pirâmide
(40%), golpe da seguradora com
pagamento antecipado de taxas e/
ou despesas (17%) e contratação
de serviço de gestão/consultoria/análise de investimentos sem
o devido registro profissional na
Comissão de Valores Mobiliários
(13%). Páginas 3 e 8

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5391
R$ 5,7270
R$ 6,4282
R$ 0,8660
R$ 316,50

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,69%
0,81%
7,75%
0,63% a.m.

2 Opinião

Quinta-feira, 28 de outubro de 2021 l Monitor Mercantil

Da CPI da Covid à logística
Por Nilson Mello

N

o momento em
que o mundo
caminha para o
controle da Covid-19, graças à imunização massiva,
questões logísticas relevantes desafiam estrategistas,
porém, perdem importância relativa face a problemas energéticos e climáticos críticos, que exigem
não apenas enfrentamento
urgente e imediato, como
ações perenes, de longo
prazo. No cenário interno,
um ambiente político carregado continua a turvar o
horizonte, dificultando os
prognósticos.
No que toca a pandemia,
é oportuno lembrar que a
população mundial totalmente vacinada chegou, em
outubro, a 2,86 bilhões de
pessoas (36,6% do total),
sendo que 6,7 bilhões de
doses foram administradas,
de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS). O dado contribui
para um maior otimismo
em relação à retomada da
atividade global, a despeito
de uma série de fatores que
ainda geram incertezas.
Mesmo no Brasil, onde o
início da imunização demorou mais do que seria o ra-

zoável – devido a questões
burocráticas, mas também
por evidente erro político
– já é de 106 milhões o número de pessoas totalmente
vacinadas (50% da população), com 258 milhões de
doses aplicadas, o que faz
com que o país seja o quarto que mais vacinou em
números absolutos, atrás
de China, Índia e Estados
Unidos.
Considerando a melhora
das expectativas no mundo, em virtude do avanço
da vacinação, é razoável se
perguntar o que o Governo
Bolsonaro esperava ganhar
ao adotar um discurso oficial, senão contrário, no
mínimo indiferente à imunização em massa. Até aqui,
pelo que se viu, o resultado
do erro de comunicação – e
de condução do problema –
foi alimentar uma CPI que
tomou muito tempo, aprofundou o desgaste político e
aumentou as incertezas para o próprio governo, com
prejuízo para a economia.
Tem-se, hoje, como primeira consequência, a retroalimentação da instabilidade política. Se o presidente
livrou-se da acusação de genocida e homicida no relatório final da CPI, por absoluta falta de fundamentação
jurídica para tais acusações

(afinal, como em todo o
mundo o responsável por
milhões de mortes seria um
vírus letal e aqui um genocida?), não deixou de sofrer
graves imputações, com pedido de indiciamento por
uma dezena de crimes, entres eles, os de charlatanismo, de infração de medida
sanitária e de prevaricação.
Para um governante com
os pés na realidade, algo
desmoralizante. Para um
país que precisa voltar a
crescer, um motivo a mais
de preocupação, sobretudo
considerando-se a repercussão negativa no exterior,
lembrando que, entre as outras mais de 60 pessoas cujo
indiciamento será pedido,
há integrantes do primeiro
escalão do governo, entre
eles o ministro da Defesa.
Grau de confiança
As chances de que um
impeachment, como resultado da CPI, possa de fato
tirar Bolsonaro do cargo
continuam a ser reduzidas,
devido ao pouco tempo que
falta para o fim do mandato,
combinado à morosidade
inerente a esse tipo processo e, também, é preciso reconhecer, ao apoio político
de que o presidente desfruta de parcela significativa do

portuária. Vale dizer que
de janeiro a agosto deste
ano, foram movimentadas
809,8 milhões de toneladas
nos portos nacionais, um
avanço de 7,5% em relação
ao mesmo período do ano
passado, de acordo com a
Antaq. De janeiro a julho,
houve alta de 6% nas exportações e de 30% nas importações.
Muito mais do que com
contêineres, a preocupação
global volta-se para a crise
energética e a demanda por
alimentos, questões interligadas e com impacto direto
sobre o clima. Desde maio,
houve aumento de 95% nos
preços internacionais de
petróleo, gás e carvão, em
função do retorno repentino da demanda. Mesmo
que os maiores exportadores aumentem a produção,
o que vai ocorrer nos próximos meses, combustíveis
fósseis, que são fontes não
renováveis de energia, com
impacto negativo sobre o
ambiente, deixaram de ser
uma opção no longo prazo,
o que faz com que o mundo
caminhe cada vez mais para
a adoção de fontes alternativas sustentáveis.

A doutrina econômica é

pródiga em demonstrar “silogismos” entre, por exemplo, instabilidade política,
pressões sobre o câmbio e
inflação. O que estamos vivendo hoje no Brasil não é
mera coincidência. Este é
o problema de fundo que
merece, portanto, atenção
muito maior do que os
obstáculos logísticos pontuais, referidos de início.
Até porque, o maior desses
obstáculos começa a ser
superado. A falta de contêineres para a circulação de
mercadorias, resultado da
repentina retomada da atividade econômica por parte
de grandes exportadores de
manufaturados, em especial
Estados Unidos, Europa e
países asiáticos, é progressivamente solucionada à medida que as próprias trocas
internacionais vão se intensificando, normalizando o
fluxo.
A notícia boa neste sentido é que o transporte marítimo, por onde passam mais
de 90% de nosso comércio
exterior, não sofreu ruptura
durante a pandemia. Rotas
não foram suspensas nem
navios retirados de serviço
pelos armadores de longo
curso, o que foi decisivo para as exportações do agronegócio brasileiro e para a
manutenção da atividade

era apenas 6 horas, muito
conveniente, mas também,
11 minutos e 9 segundos
que, a cada 128 anos perfaziam um dia inteiro. Com
o tempo, esse resíduo fez
com que o equinócio vernal retrocedesse para 21 de
março, tanto que o Concílio
de Nicéia, em 325, o fixou
nessa data.
Outras tentativas corretivas foram feitas. A partir do
século 14, os próprios papas promoveram os estudos
contratando muitos matemáticos e escrevendo para
imperadores, universidades
e bispos para que não subestimassem a questão, mas
a levassem a sério. Coube ao
Papa Gregório XIII, com a
bula Inter gravissimas, de 24
de fevereiro de 1581, iniciar
a reforma do calendário juliano, substituindo-o, assim,
pelo calendário gregoriano,
o nosso.

Também neste caso, um
dos problemas capitais a se
enfrentar dizia respeito precisamente ao equinócio da
primavera: de fato, com o
passar dos anos foi rebaixado para 11 de março, portanto, para voltar a manter
o equinócio no dia 21, dez
dias foram retirados do mês
de outubro 1582, de 5 a 14
inclusive. Se tivéssemos vivido em 1582, teríamos ido
dormir na noite de 4 de outubro e despertado no dia
15! Santa Teresa d’Avila,
mesmo que tenha expirado
na noite e madrugada, ou
seja, entre 4 e 5 de outubro,
faleceu entre 4 e 15 de outubro!
Em 1582, apenas Itália,
Lorena, França, Portugal
e Espanha adotaram o calendário gregoriano. Nem
todos os países aceitaram
imediatamente a mudança. Alguns esperaram: em

1752, Inglaterra e Irlanda,
o adotaram; em 1923, foi
a vez de Rússia e Grécia.
Outros, ainda hoje, preferem uma estrutura de tempo distinta: o calendário
juliano sobrevive depois de
mais de 2 mil anos; de fato,
a Igreja Ortodoxa Grega o
usa como próprio calendário litúrgico.
Qual é a curiosidade?
Mesmo o calendário gregoriano não está isento de
erros, os excedentes não
devem ser subestimados:
24 segundos, parecem poucos, mas em 2 mil anos essa
diferença formará um dia.
Quem sabe que solução a
posteridade encontrará, não
estaremos aqui para ver, a
menos que a gente não hiberne!

eleitorado, como provam as
manifestações a seu favor –
o que tem direta influência
no Congresso.
Se o objetivo não era o
afastamento imediato, qual
foi o cálculo dos articuladores da CPI? A preparação
do terreno para as eleições
do ano que vem? A reflexão
é pertinente porque, ainda
que se assuma que uma CPI
em torno da pandemia era
moralmente impositiva, para apurar responsabilidades,
na prática, o país já saiu perdendo.
A recuperação da atividade econômica requer um
ambiente de estabilidade
política. A palavra chave é
previsibilidade. Este ambiente pressupõe, por parte
de quem tem o poder de tomar decisões, uma estratégia
de comunicação não apenas
eficiente, mas responsável.
O objetivo deve ser sempre
o de aumentar o grau de
confiança de investidores,
agentes econômicos e da
sociedade de forma geral.
Quando a comunicação não
é minimamente responsável
e eficiente, novas crises são
gestadas, e prolongam-se as
existentes.
Contêineres

Nilson Mello é advogado e jornalista,
sócio do Ferreira de Mello Advocacia e
da Meta Consultoria e Comunicação.

Medindo o tempo
Por Edoardo Pacelli

S

e alguém lhe perguntar: quando faleceu a
Santa Teresa Dávila?
Qual seria a sua resposta? A
resposta correta seria: à noite, entre 4 e 15 de outubro
de 1582!
Parece um paradoxo,
mas não é! Para explicar
o mistério, temos que fazer um passeio no passado
remoto. O homem sempre
tentou dominar o tempo,
é um impulso irrefreável
que levou a várias formas
de calculá-lo; basta pensar
que ainda existem calendários diferentes hoje: o
calendário etíope dura 13
meses e começa em 11 de
setembro! Portanto, não
é desde os temporibus illis
que o início do novo ano
corresponde a 1º de janeiro. Aliás, por muito tempo
não foi assim.

Verdade ou lenda, o primeiro calendário romano é
devido ao fundador da Cidade Eterna, Rômulo; começava em março e contava 295 dias espalhados por
10 meses lunares. Com o
sucessor, Numa Pompilius, o início do ano permaneceu o mesmo, mas os
dias aumentaram para 355,
com a adição dos meses
de janeiro e fevereiro: januárius era o mês de Jano,
deus do “começo”; februarius, o das purificações,
februar, isto é para purificar. Os meses tornaram-se
então 12.
Uma mudança significativa ocorreu, muitos séculos
depois, precisamente em
46 a.C., com a entrada em
vigor do calendário juliano.
Apesar das imperfeições, a
reforma de Júlio César, refinada continuamente ao longo do tempo, fixou o início
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do ano no kalendae de janeiro, passou do ano lunar para
o ano solar, estabelecendo a
duração de cada um em 365
dias e 6 horas.
Esse superávit não deve ser subestimado, não é
reportado por acaso, aliás, a cada quatro anos se
constituía um dia inteiro
que devia ser adicionado ao mês de fevereiro: o
ano assim estendido, com
366 dias, era chamado de
ano bissexto. Por fim, o
calendário juliano fixou
o equinócio da primavera
em 25 de março: data fundamental para o cálculo da
Páscoa da Ressurreição,
feriado móvel que, sempre
caindo no domingo, nos
permite reconstruir os calendários passados.
Os problemas não param por aí, há mais uma
complicação: o excedente
do calendário juliano não
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Emprego cresce com a
informalidade, que faz a renda cair
Brasil: 13,7 mi de desempregados e 73,2 mi com trabalho precário

C

om aumento da
informalidade, trabalho por conta
própria e sem carteira assinada, ou seja, sem os direitos previstos em lei, a taxa
de desemprego recuou para
13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo
13,7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad), divulgada
nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo a Central Única
dos Trabalhadores, na análise dos resultados fica claro
que a precariedade dos empregos gerados contribuiu
para a queda do rendimento real dos trabalhadores
(R$ 2.489) em -4,3% em relação ao trimestre anterior
e -10,2% se comparado a
igual período de 2020. Já a
massa de rendimentos (R$

219,164 bilhões) - soma de
todos os rendimentos das
pessoas ocupadas pesquisadas - ficou estável. A taxa
de informalidade passou de
40% no trimestre encerrado
em maio para 41,1%, no trimestre encerrado em agosto, totalizando 37 milhões
de trabalhadores e trabalhadoras.
O IBGE considera informais os trabalhadores sem
carteira assinada (empregados do setor privado ou
trabalhadores domésticos),
sem CNPJ (empregadores
ou empregados por conta
própria) ou trabalhadores
familiares auxiliares. O trabalho por conta própria
bateu novo recorde e soma
25,4 milhões de pessoas aumento 4,3% (mais 1 milhão de pessoas) em 3 meses. Em relação ao mesmo
trimestre do ano passado,
o contingente avançou 3,9
milhões, alta de 18,1%.

O número de trabalhadores sem carteira assinada, portanto, sem direitos,
aumentou 10,1% na comparação com o trimestre
móvel anterior e 23,3% na
comparação anual, somando 10,8 milhões de pessoas.
Já a taxa de trabalhadores
com carteira de trabalho
assinada no setor privado
(exclusive trabalhadores domésticos) subiu 4,2%, totalizando milhões de pessoas,
frente ao trimestre anterior
e 6,8% (2,0 milhões) ante o
mesmo trimestre de 2020.
O desalento – pessoas
que desistiram de procurar
trabalho depois de muito tentar e não encontrar
– atingiu 5,3 milhões de
trabalhadores - redução de
6,4% em relação ao trimestre encerrado em maio e
de 8,7% em 1 ano. A taxa
composta de subutilização
(27,4%) caiu 1,9 p.p. no trimestre e recuou 3,2 p.p na

comparação anual e atinge
31,1 milhões de pessoas.
Já a população subocupada
por insuficiência de horas
trabalhadas cresceu 4,7%,
atingindo 7,7 milhões de
pessoas - mais 343 mil pessoas - no trimestre e subiu
29,2% no ano.
Com isso, o número de
trabalhadores ocupados foi
estimado em 90,2 milhões, o
que representa um aumento
de 4% em relação ao trimestre móvel anterior. Ou seja,
mais 3,4 milhões de pessoas
ocupadas. Segundo o IBGE,
o nível de ocupação subiu
2 pontos percentuais para
50,9%, o que indica que mais
da metade da população em
idade para trabalhar está ocupada no país.
Em um ano, o contingente de ocupados avançou em
8,5 milhões de pessoas, sendo que desse contingente 6
milhões eram trabalhadores
informais.

Pirâmide é a fraude mais
comum envolvendo investimentos

D

e acordo com a
pesquisa Fraudes
em Investimentos
no Brasil, conduzida pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil), em
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), 14% dos internautas
brasileiros afirmam já terem
perdido dinheiro em esquemas fraudulentos.
As principais ocorrências
se deram em esquema de
pirâmide (40%), golpe da
seguradora com pagamento antecipado de taxas e/ou
despesas (17%) e contratação de serviço de gestão/
consultoria/análise de investimentos sem o devido
registro profissional na Comissão de Valores Mobiliários (13%).
“Embora seja saudável a diversificação de in-

vestimento e a disposição
dos consumidores para
conhecer sobre diferentes
modalidades, a escolha de
onde manter a reserva financeira deve ser muito
bem pensada e analisada
sob o prisma do risco e do
objetivo a que se destina
aquela quantia. Órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), sempre devem ser
consultados para avaliação
da procedência de uma
proposta”, alerta o presidente da CNDL, José César da Costa.
Os principais argumentos utilizados para a venda do investimento fraudulento foram: as taxas e
condições atraentes (29%),
seguido de promessa de
ganho de muito dinheiro
com a perspectiva de riqueza (27%), ser um negócio legítimo conhecido
(27%) e parecer uma opor-

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.

tunidade única e urgente
(27%). A venda foi realizada principalmente por
um consultor autônomo
não registrado ou licenciado (41%), enquanto 30%
citam ter sido oferecido
por um amigo ou parente
e 21% por membro de um
grupo ou organização da
qual pertence. De acordo
com os entrevistados, 34%
conheceram o investimento através da indicação de
amigos ou parentes e 32%
através de anúncios que
viu na internet.
“A pesquisa mostra que
boa parte das vítimas foi
atraída por promessas de
rentabilidade acima da média e muitas vezes indicadas
por familiares. Assim, mesmo que a proposta parta
de pessoas próximas – em
muitos casos, de quem nunca exerceu atividade profissional relacionada a investimentos -, é preciso consultar

a reputação da empresa e os
órgãos competentes antes
de decidir pela alocação das
reservas financeiras”, alerta o presidente da CNDL.
Entre quem perdeu dinheiro em investimentos financeiros fraudulentos, 43%
alegaram que o responsável
desapareceu com o dinheiro investido, enquanto 24%
informaram ter tido prejuízo após garantia de alta rentabilidade logo no início do
investimento.
O estudo comprova que
as perdas financeiras ao
aderir a um investimento
fraudulento podem ser irreversíveis: somente 31% dos
entrevistados conseguiram
recuperar o dinheiro perdido na fraude de investimento, sendo que 14% recuperaram com prejuízo. Em
contrapartida, 68% ainda
não recuperaram o valor,
sendo que 47% já desistiram de receber.

Alerta para os riscos da
falta de previsibilidade e
planejamento da economia

A

falta de previsibilidade e planejamento, com a ausência
de uma visão de curto, médio e longo prazo, e as incertezas que rondam o atual cenário da política e da
economia brasileira são as
grandes causas da turbulência e da piora do ambiente
macroeconômico do país,
em um quadro de crescimento da inflação, alta taxa
de câmbio e elevação da taxa de juros, gerando insegurança para as empresas e os
investidores.
Essa visão é compartilhada pelos economistas
Pedro Malan e Zeina Latif,
que abriram o primeiro dia
do evento Veirano NEXT,
quando falaram sobre o
momento atual e as perspectivas econômicas para o Brasil, com foco em
perspectivas econômicas e
oportunidades futuras.
Sobre o momento da
economia brasileira, o exministro da Fazenda avalia
que quando há um período
de turbulência como o atual, é natural que haja reflexo sob duas formas: curva
de juros e a expectativa em
relação à taxa de câmbio.
“Mas cabe ao governo tentar reduzir essa taxa de incerteza e de riscos e, sem a
adoção de medidas conflitantes, mostrar que tem um
determinado rumo e uma
visão de curto, médio e longo prazo”.
Para Malan, quando a
oferta doméstica não corresponde na velocidade esperada, questões como o
aumento da pressão inflacionária e o déficit do balanço de pagamento precisam ser resolvidos de forma
mais contundente.
Já Zeina Latif critica o que
considera uma postura eleitoral do atual governo em
elevar os gastos públicos, por
meio do Auxílio Emergencial, de olho na eleição presidencial de 2022. “Mas com a
inflação em alta, não é acertado ter uma visão de curto
prazo como houve em 2014
(ano em que a presidente

Dilma Rousseff foi reeleita).
A história mostra que os governantes que brincam com
inflação ou não terminam
o mandato ou não se reelegem. A população brasileira
não tolera inflação alta, como
acontece na Argentina, por
exemplo”.
A consultora econômica
avalia que é preciso criar um
ambiente de negócios mais
saudável e com regras do jogo mais estáveis. “Não podemos seguir com essa loucura
de se mudar com freqüência
e sem critério, cada hora com
uma nova interpretação e
uma grande insegurança. Estamos errando na condução
da macroeconomia, e com
isso não se pode brincar porque atrapalha as discussões
de longo prazo para o país”,
diz.
Tanto Malan quanto Zeina concordam sobre a importância do investimento
em educação, tecnologia
e inovação para o desenvolvimento do aís. “Nós
fechamos os olhos para a
realidade da educação brasileira. Nosso pensamento é
de colocar o filho na escola
privada e a pública é problema do governo, mas 35%
dos jovens não conseguem
terminar o ensino médio e
metade de quem termina
não tem conhecimento em
matemática e é praticamente analfabeto funcional”,
ressalta Zeina. Para a economista, a pandemia da Covid-19 acelerou a tendência
do uso da tecnologia, mas
existe uma grande parcela
da população que não vai se
encaixar nesse novo cenário. “Temos um exército de
pessoas que vão continuar à
margem do mercado de trabalho, e esse é um problema
muito mais de gestão”.
O Brasil - que na opinião de Zeina Latif chegou
a acompanhar o resto do
mundo nas gestões de Fernando Henrique Cardoso e
Lula - perdeu o rumo e está
perdendo o seu potencial
de crescimento, com uma
baixa taxa de investimento
em inovação.

JUIZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL –
COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE, E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OTÁVIO KEELY em face de
MICHELLE FARIA DE SOUSA, - Processo nº 046413611.2015.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA ANA LÚCIA
VIEIRA DO CARMO - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital aos interessados que no dia 04/11/2021
e 09/11/2021 a partir das 13:00 horas, com término às 13:20
horas, através da Plataforma de Leilões On-line www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na RUA DR. OTÁVIO KELLY, Nº 31, APTO. 304, FREGUESIA
DO ENGENHO VELHO, AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (Duzentos e
cinquenta mil reais). O Edital na integra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br,
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOSÉ CARLOS DE SEIXAS PINTO, portador da identidade nº 59.015.172-1,
expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 598.932.737-49. DECLARA,
nos termos do art. 6º do RegulamentoAnexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na ATIVA INVESTIMENTOS
S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES. ESCLARECE que
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil,
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter
direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do
Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF
Gerência Técnica no Rio de Janeiro – GTRJA
Avenida Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro
20071-900 - Rio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Carteira da massa falida
do Banco Cruzeiro do Sul
Valor inicial é de R$ 38 milhões,
mas pode cair em 2º e 3º leilões.
No dia 10 de novembro, a partir das 14h30, a massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A levará a leilão sua carteira de contratos de empréstimo de empresas de médio
porte. O evento será conduzido no auditório da empresa e
simultaneamente no site pelo leiloeiro oficial da Mega Leilões (megaleiloes.com.br), Fernando Cerello.
O Banco Cruzeiro do Sul atuava no mercado de crédito,
operando para empresas de médio porte (middle market), oferecendo crédito em curto prazo, e teve sua falência decretada
em 12 de agosto de 2015. A instituição está realizando o
leilão dos seus ativos como parte do pagamento de dívidas.
O valor avaliado desses contratos é de quase R$ 76 milhões.
O valor do lance inicial é de R$ 37.967.568,00 em primeiro leilão, mas pode cair em segundo e terceiro leilões
caso não haja lances.

Destaque de apto
na Av. Atlântica
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando o leilão
do apartamento com 688m² e com direito a três vagas de garagem situado na Av. Atlântica n° 2.768/apto.1.201, Copacabana/
RJ. O Imóvel é composto por sala de estar com vista para o mar,
piso em tábua corrida, duas paredes pintadas na cor branca e
uma parede com papel de parede na cor bege e dois trechos forrados em madeira, teto pintado na cor branca; varanda pequena
toda revestida em pastilhas azuis e parapeito em mármore branco; sala de jantar com piso em tábua corrida de madeira, paredes
forradas com papel de parede na cor bege e trechos forrados
em madeira, teto rebaixado com gesso, pintado na cor branca;
corredor de entrada com piso forrado com tábua corrida de
madeira, paredes forradas com papel de parede na cor bege; sala de almoço com piso forrado em mármore branco mesclado
com cinza, paredes pintadas na cor branca.
O apartamento tem duas suítes com banheiro de empregada e quarto para guardar malas e também uma adega Hall de
entrada piso em mármore e paredes revestidas com madeira
e espelhos. Avaliação: R$ 12 milhões. Leilão em andamento.

Promoção de apto na Tijuca
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está
promovendo leilão do apartamento 302 na Rua Barão de
Mesquita, 280, Tijuca Condomínio denominado Edifício
Madame Curie e Lavoisier, com 12 andares, seis apartamentos por andar, play, três elevadores (dois sociais e um
de serviço), portaria 24 horas, garagem, situado em cima
do Tijuca Off shopping. A região: encontra-se servida de
distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação
pública, asfalto, rede de água e esgotos, comércio em geral
nas proximidades, serviço de transporte público próximo.
Avaliação: R$ 650.000,00 Leilão em andamento.

Oferta de sítio em Rio Bonito
Alexandro Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) está promovendo leilão do imóvel denominado Sítio Alfa Plaza,
situado no lugar chamado Posse, zona rural do primeiro
distrito do Município de Rio Bonito, também conhecido
como Pasto do Braulino, em Colina da Primavera, com
todas as benfeitorias, construções e servidões existentes.
O imóvel possui uma piscina e um pequeno galpão, além
das construções, cujo valor é estimado em R$ 1.200.000,00
(hum milhão e duzentos mil reais) em razão do tamanho
do imóvel ser de quase quatro alqueires de terra mais as
construções e benfeitorias nele construídas. Leilão aberto.
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Rio de Janeiro terá receita
extra de R$ 100 bilhões
U

ma receita extra de
R$ 100 bilhões nos
próximos dez anos
é o que prevê o governo do
Estado do Rio de Janeiro
com o novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que
foi entregue na noite da desta terça-feira (26) ao Tesouro Nacional e apresentado à
imprensa nesta quarta-feira.
Para efeito de comparação,
o estado deve fechar este
ano com arrecadação de R$
116 bilhões. Ou seja, trata-se de quase um ano extra de
receitas no período previsto.
Segundo o secretário estadual de Fazenda, Nelson
Rocha, o plano é composto
de três pilares: desenvolvimento do estado, pagamento de parte da dívida
com ativos e ajustes obrigatórios do RRF. “Sem de-

senvolvimento não haverá
recuperação possível”, afirmou.
A duração do novo regime é de dez anos, sendo
que haverá 30 anos para a
dívida de R$ 172 bilhões ser
paga. Em 2022 e 2023, R$
6,9 bilhões serão quitados.
O primeiro ano está isento
de pagamento. No início
deste mês, a Assembleia
Legislativa (Alerj) aprovou
um novo pacote de ajuste
enviado pelo governador
Cláudio Castro (PL) como
exigência do plano de recuperação.
Essas medidas permitirão
uma economia de R$ 4,5 bilhões em despesas ao longo
de dez anos, segundo a Fazenda. Inicialmente, a ideia
do governo era economizar
R$ 10 bilhões, mas já saben-

do que alguns pontos seriam
rejeitados na Casa.
O pacote da Assembleia
determina a adoção de um
teto de gastos e mudanças
na aposentadoria dos funcionários públicos. Com pelo menos 25 anos de serviço,
as mulheres verão a idade
mínima passar de 55 para 62
anos; os homens, de 60 para
65.
O alívio de caixa no âmbito dessas medidas obrigatórias aprovadas na Alerj será
de R$ 4,5 bilhões em dez
anos. Isso garantirá os salários em dia para o funcionalismo e ajudará na capacidade de investimento, segundo
o governo.
“É uma falácia dizer que
não podemos investir porque estamos no regime. Nós
precisamos investir porque

estamos no regime”, disse o
secretário de Casa Civil, Nicola Miccione.
Para alcançar o ambicioso
aumento de arrecadação, o
Estado aposta em medidas
como o Pacto RJ, que prevê
investimentos em infraestrutura; no espaço fiscal promovido pelo novo regime;
na arrecadação de royalties e
participações especiais; e em
ganhos com fiscalização em
participações especiais.
Já no caso do pagamento
da dívida com ativos, a principal aposta é na securitização da dívida ativa, que deve
resultar em R$ 44 bilhões.
“É numa nova etapa do
Rio. O Rio se coloca como
referência para os demais estados que vão pleitear suas
recuperações”, alegou Nelson Rocha.

Quatro em 10 consumidores estão confiantes na economia do estado
O mais recente levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec-RJ),
da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de
Janeiro (Fecomércio-RJ),
com consumidores do Estado do Rio mostra que
os fluminenses estão mais
confiantes com a manutenção do emprego e menos
endividados. Com esse cenário, o Índice de Situação
Presente alcançou o maior
valor registrado desde o
início da pesquisa (76,7%).
Além disso, a confiança na
economia fluminense aumentou em torno de 8 pontos percentuais, saltando de
32,1% para 40,1%. Dessa
forma, o Índice de Situação
Futura também apresentou
crescimento em relação ao
mês anterior, no valor de
1,8 ponto percentual.
O índice geral, portanto,
foi puxado por esses dois
resultados e teve aumento
de 2,6 pontos percentuais

em relação a outubro. A
melhora dos índices pode
ser atribuída a um reflexo
do avanço da vacinação na
retomada econômica e está
em sincronia com o resultado recorde obtido na pesquisa Visão do Empresário.
Na pesquisa, houve redução do número de consumidores com medo de perder o emprego: de 63,6%
para 60,7%. O percentual
dos que não têm medo de
ficar desempregados subiu
de 36,3% para 39,3%. Em
relação aos próximos três
meses, houve diminuição da
desconfiança no emprego:
de 59,7% para 56,8%. Em
conjunto, o número de fluminenses confiantes passou
de 40,4% para 43,2%.
Em relação à retomada
econômica brasileira, houve
aumento da confiança dos
cidadãos: de 34,1% para
42,6%. Para 40,9%, a economia vai piorar e 16,5%
acreditam na estabilização.
Questionados sobre a expectativa da retomada eco-

nômica no estado, o índice
dos pessimistas apresentou
leve queda: de 45,7% para
42,6%. Já o número de pessoas confiantes aumentou
de 32,1% para 40,1%. O
número de fluminenses que
afirmaram ter sofrido diminuição da renda familiar
caiu levemente, de 57,8%
(setembro) para 55,8% (outubro). Houve um pequeno
aumento de pessoas que
afirmaram ter aumentado a
renda: de 9% para 9,9%.
Para o próximo trimestre, houve aumento do pessimismo em relação ao mês
anterior: a porcentagem de
fluminenses que acreditam
em algum tipo de redução
da renda familiar no próximo trimestre passou de
28,3% para 31,6%. Já o número de pessoas que acreditam no aumento da renda se
manteve estável: de 25,2%
para 24,8%. O percentual
de consumidores não endividados subiu 32,6% para
34,7%. O total de fluminenses que se declararam

endividados ou muito endividados apresentou nova redução, indo de 44,9%
em setembro para 42% em
outubro. O percentual dos
que se dizem pouco endividados apresentou leve
aumento, indo de 22,5% no
mês anterior para 23,3% na
sondagem do mês corrente.
A inadimplência registrada é a menor desde o início do levantamento, assim
como na Visão do Empresário, chegando a 44,8%.
Além disso, o índice de
fluminenses pouco inadimplentes caiu de 17,9% para
15,5%. Já o número de cidadãos sem restrições teve
nova alta: de 52,5% para
55,2%. Entre os que se
declararam inadimplentes,
o cartão de crédito segue
na liderança (68,3%), seguido pelas contas de luz,
gás, água, internet e telefone (41,6%), crédito pessoal (30,3%), pelo cheque
especial (26,2%), além de
escolas, cursos e faculdades
(19,9%) e IPVA (19%).

Vendas em ambiente físico e digital
devem estimular Black Friday

E

studo feito pela
GfK avaliou que a
Black Friday deste
ano (que acontece em 26
de novembro) será melhor
que a do ano passado para
o setor de eletroeletrônicos.
Esse resultado positivo será
alcançado por conta do aumento dos preços e não pela
quantidade de itens vendidos.
Em 2020, as oito semanas
sazonais representaram 21%
das vendas do ano, somando
mais de R$ 23 bilhões. Neste total, a semana da Black
Friday foi a que mais se destacou, gerando aproximadamente 7% do faturamento
do ano, 3,4 vezes mais que a
média semanal.
Segundo o estudo, os va-

rejistas devem pensar na jornada do consumidor, que
mesmo tendo migrado para
o online, as vendas na modalidade figital – fusão das vendas
no ambiente físico e digital –
devem ser levadas ainda mais
em conta. Os dados do estudo também mostram que a
Black Friday deve durar mais
tempo, com ações promocionais durante todo o mês de
novembro. Essa estratégia de
pulverizar os descontos acontece há alguns anos e isso traz
confiança para o cliente, que
terá melhores ofertas por um
período maior.
Já a edição de outubro do
Data Stories, conteúdo temático lançado mensalmente pela Kantar Ibope Media,
chamado de “AD to cart: a

publicidade na Black Friday”
traz dados sobre como funciona a compra de propaganda nessa época. A análise estudou o comportamento dos
players de mercado na última
edição da Black Friday. A partir destes dados, descobriu que
10% de toda a mídia adquirida
em 2020 estava concentrada
em novembro. Ao comparar
a compra de espaços publicitários entre janeiro e outubro
do ano passado com os gastos
em novembro, é possível ver
um salto de 43%, atingindo
um patamar aproximado de
R$ 358 milhões. O número
supera o investimento feito
em dezembro, tradicionalmente considerado como o
“mês das festas”.
A razão para o crescimen-

to está no novo comportamento do consumidor. Com
a pandemia de Covid-19, os
brasileiros passaram a ter mais
familiaridade com o comércio
eletrônico. Isso fez com que
as empresas criassem grandes
expectativas sobre o volume
de vendas durante o evento.
De forma geral, os varejistas
que mais investiram em publicidade para a Black Friday
foram Amazon, Casas Bahia,
Lojas Americanas, Magazine
Luiza e Mercado Livre. Ao
que tudo indica, os cinco continuam apostando no sucesso
da data. Isso porque, neste
ano, iniciaram tais comunicações já em outubro. As campanhas vão desde contagens
regressivas até dicas de planejamento.
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Alta no preço dos imóveis nos EUA favorece fundos imobiliários
Vendas: em até 20 dias na Flórida e 16 meses no Brasil

N

o estado da Flórida, propriedades
de valor até US$
600 mil estão sendo vendidas
em média com menos de 20
dias, período que no Brasil
chega a 16 meses, segundo
levantamento da Associação
Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc).
A razão é que há uma forte demanda por imóveis nos
Estados Unidos aliada à alta
nos custos de construção levou a um aumento de 19,2%
nos preços dos imóveis nos
EUA em julho em relação
ao mesmo mês de 2020, de
acordo com os números
mais recentes da Federal
Housing Finance Agency
(FHFA) daquele país.
O FUND32, da boutique
de investimentos imobiliários
norte-americana YellowFi,
aproveita o ambiente favorável em cidades como Miami,
Orlando e Jacksonville. O
fundo, que possui uma maioria de cotistas formada por
investidores brasileiros, encer-

rou o primeiro quadrimestre
de operação atingindo a marca de US$ 3 milhões em negócios no pipeline. Lançado
em maio, o FUND32 financia
projetos da D32 Invest, empresa fundada pelo ex-goleiro
Doni Marangon especializada
em incorporação, construção
e venda de casas e apartamentos na Flórida.
Mudança de hábitos
Na avaliação do fundo,
os períodos de lockdown
mudaram hábitos de consumo, consolidando a moradia
residencial como um ativo
essencial para as famílias. A
combinação impactou positivamente na performance
e na qualidade do portfólio
do FUND32, que projeta financiar a construção de até
200 casas com os recursos
captados no primeiro ano.
Atualmente, o fundo
apoia a construção de cerca
de 50 casas na região de Marion County, na parte central

do estado, e se prepara para
novos projetos nos próximos meses. O volume de
negócios já contratado pela
Incorporadora e Construtora projeta a entrega de mais
de 3,2 mil unidades, com potencial de vendas no valor de
US$ 600 milhões.
A National Association of
Mortgage Brokers divulgou
que em julho existiam cerca
de 689.000 casas em construção nos Estados Unidos,
maior número desde 2007.
Soma-se a isso o fato de que
76,6% das unidades já são
vendidas na planta, o que diminui consideravelmente o
risco para os construtores e
para o ecossistema do mercado imobiliário.
“Na Flórida, sempre tem
gente chegando e precisando de mais imóveis, porque a
tributação e o clima são mais
favoráveis que em outros estados”, afirma Cássio Segura,
vice-presidente executivo da
YellowFi e ex-presidente do
Banco do Brasil Americas.

Os recursos dos projetos
financiados pelo FUND32
são investidos na construção de casas na Flórida com
valor de venda de aproximadamente US$ 200 mil cada
uma. Geralmente compostas por dois quartos e destinadas a famílias com renda
mensal de até US$ 5 mil, as
residências da D32 seguem
um modelo mais acessível,
em um padrão conhecido
como workforce housing,
ou “casa para o trabalhador”. Essa faixa representa
85% do mercado imobiliário
na Flórida, região que vem
recebendo cerca de 1 mil
pessoas por dia que decidem
se mudar em definitivo para
o estado.
O FUND32 financia 80%
do valor de construção de
casas vendidas na planta.
Cerca de seis meses depois,
quando o comprador contrata com um banco o financiamento para custear a casa,
o fundo recebe o pagamento integral via cartório, que

então poderá transferir a hipoteca ao banco. Os recursos serão, então, reutilizados
no financiamento da construção de outras residências.
YellowFI
A YellowFi iniciou suas
atividades em 2010 comprando imóveis residenciais
em penhora e conjuntos
residenciais nos Estados
Unidos. Desde 2012, concentrou-se no crédito imobiliário e passou a atuar em
dois níveis. Em um deles, financia compradores de imóvel no país. Em outro, oferece a oportunidade a quem
quiser investir nos EUA por
fundos imobiliários. Com investimento inicial a partir de
US$10 mil, o fundo Brickell
Bay Mortgage Opportunity
tem sido a porta de entrada
para que brasileiros invistam
em hipotecas residenciais
nos Estados Unidos. Mais
recentemente, passou a oferecer outra oportunidade

para diversificar ativos no
exterior com outro fundo
sob sua gestão, o FUND32,
que investe em créditos da
incorporadora norte-americana D32, que tem o ex-goleiro Doni Marangon como
sócio.
FUND32
O FUND32 é destinado
a investidores não-residentes nos Estados Unidos e é
constituído de acordo com
a Regulação “S” da Security
and Exchange Commission
(SEC), regulador do mercado de capitais nos Estados
Unidos. É aprovado como
Fundo de Investimento
Privado pela Comissão de
Investimentos Financeiros
das Ilhas Virgens Britânicas
(“FSC”), de acordo com as
normas “British Virgin Islands Securities and Investment Business Act, 2010
(“SIBA”) e pelo Regulamento de Fundos Mútuos, 2010
(“The Regulation”).

Três perguntas: Open Banking - 3ª Fase, China e desbancarizados
Por Jorge Priori
Começa nesta sexta, 29
de outubro, a terceira fase
do Open Banking. O início
desta fase estava programado para o dia 30 de agosto,
mas foi adiado pelo Banco
Central a pedido de bancos
e fintechs. Nesta fase, começa a surgir a possibilidade de
compartilhamento dos serviços de iniciação de transações de pagamento e de encaminhamento de proposta
de operação de crédito. A
primeira forma de pagamento a ser implementada neste
modelo será o Pix*. Com
relação ao encaminhamento de proposta de crédito, a
data prevista de implementação é o dia 30 de março
de 2022. Segundo o Banco
Central, a partir dessa data,
clientes poderão solicitar
propostas de empréstimos
e financiamentos a várias
instituições como bancos, financeiras e cooperativas, ao

mesmo tempo em ambientes eletrônicos. Isso facilitará
a comparação de taxas, prazos e outras condições.
Conversamos com Bruno Chan, fundador da Klavi, fintech especializada em
Open Banking, sobre o
que acontecerá na 3ª fase
do Open Banking e se os
benefícios do sistema financeiro aberto alcançarão
os desbancarizados. Como
Bruno trabalhou por alguns
anos em Xangai e conhece o Open Banking chinês,
aproveitamos a oportunidade e lhe perguntamos sobre
as diferenças entre o modelo chinês e brasileiro.
O que será implementado na 3ª fase do Open
Banking? Quando as pessoas começarão a sentir
de fato os benefícios do
Open Banking?
A 3ª fase do Open
Banking vai permitir a iniciação de transações de pa-

gamentos a partir de instituições de pagamento que
não são das instituições
detentoras da conta. Ou
seja, consumidores podem
transferir dinheiro de uma
conta para a outra através
de um aplicativo ou site de
terceiro. Esta modalidade
é conhecida como PISP
(Payment Initiator Service
Provider). A partir de novembro vamos sentir os benefícios da fase 3, já que ela
entra em vigor no final de
outubro.
Os benefícios do Open
Banking alcançarão os
desbancarizados?
Infelizmente, o Open
Banking só pode ser utilizado por consumidores bancarizados. Contudo, logo
depois do Open Banking,
teremos as implementações
do Open Finance (finanças
abertas, em inglês), que vai
sim impactar positivamente
a vida dos desbancarizados.

Isso porque o Open Finance vai permitir o compartilhamento de dados financeiros de concessionárias,
aplicativos de economia
compartilhada, contas residenciais, contas de telefonia
e muito mais. Assim, o desbancarizado vai poder compartilhar essas informações
com empresas que podem
oferecer um produto ou
serviço de acordo com seu
comportamento financeiro.
Você pode nos contar
como funciona o Open
Banking chinês? Existem
semelhanças entre o modelo chinês e o modelo
brasileiro?
A China não tem um
Open Banking regulado
pelo Banco Central como
temos no Brasil. Lá, as empresas foram pioneiras em
coletar e compartilhar dados financeiros com o mercado. Hoje, consumidores
chineses podem compar-

QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a)
Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juiz Titular do Cartório da 42ª Vara Cível
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo
de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 310B, 312B e 314B, CEP:
20210-030 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-3014, e-mail: cap42vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Cobrança
de Aluguéis - Sem despejo / Locação de Imóvel / Espécies de Contratos /
Obrigações, de nº 0140036-80.2006.8.19.0001 (2006.001.145858-6), movida por
ASSOCIACAO DEFENSORA DOS DIREITOS AUTORAIS em face de MARCELE
CLAUDINO DE SOUZA; JOSE RICARDO DA CUNHA, objetivando CITAÇÃO.
Assim, pelo presente edital CITA o réu MARCELE CLAUDINO DE SOUZA;
JOSE RICARDO DA CUNHA e seus eventuais herdeiros/sucessores, que se
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art.
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, AOS SETE DIAS
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. Eu, Rubens Claudio de Miranda Junior
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31866, digitei. E eu, Marcos Wilson
Rodrigues da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28061, o subscrevo.

QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular do Cartório da 46ª Vara
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Sl 337C,
339C, 341C CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 31332222, e-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício,
de nº 0080196-27.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CARANDÁ em face de ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS;
ESPÓLIO DE JACY BRAGA DOS SANTOS, objetivando intimação. Assim,
pelo presente edital INTIMA os réus ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO
DOS SANTOS e ESPÓLIO DE JACY BRAGA DOS SANTOS, que se
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias
pagarem o valor de R$ 17.605,76 (dezessete mil, seiscentos e cinco reais
e setenta e seis centavos), na forma do art. 523 e §§, do CPC. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, trinta de julho de dois mil e vinte
e um. Eu, Rafaela Pereira Batista Costa - Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01/29298, digitei. Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular.

TRIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA NO
PRESENTE FEITO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA
ABAIXO: O MM Juiz de Direito Dr.(a) Flavia Justus - Juiz em Exercício do
Cartório da 32ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de “ Procedimento
Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Condomínio “
nº 0157400-94.2008.8.19.0001 (2008.001.154904-4) em curso neste Juízo,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o
executado a seguir relacionado MALHARIA MASTER LTDA, para ciência da
Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu sobre o bem descrito no Auto de
Penhora e Avaliação constante às fls. 243 SOBRE A PENHORA DE FOLHAS
228 E 229 REALIZADA NO PRESENTE FEITO , ficando cientes do prazo
de 20 DIAS para oferecerem os embargos que tiverem na forma da lei, nos
termos do Art. 738 da Lei 11382 e de que este Juízo funciona na Av. Erasmo
Braga, 115, Sala 312, 314, 316 D, CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro
– RJ, Tel.: 3133-2388, e-mail: cap32vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta
cidade e Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021. Eu, Raquel da Silva Blazutti Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29113, digitei. E eu, Sonilda da Silva
Teixeira - Chefe de Serventia - Matr. 01/31480, o subscrevo.

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter - Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas
201, 203, 205 A, CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.:
3133-2246, e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Despejo - Despejo Por Infração Contratual / Locação de Imóvel
/ Espécies de Contratos, de nº 0164866-56.2019.8.19.0001, movida por
MIOCO FOSHINA em face de RENATA SOUZA DE FRANÇA, objetivando
INTIMAÇÃO . Assim, pelo presente edital INTIMA o réu RENATA SOUZA
DE FRANÇA, identidade nº 09340204-4, CPF nº 085.341.387-88, que se
encontra em lugar incerto e desconhecido, para nos termos do art. 523 do
CPC/2015, para que efetue o pagamento do valor de R$ 40.407,16 (quarenta
mil quatrocentos e sete Reais e dezesseis centavos), com acréscimos legais,
no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação da multa prevista e fixação
de honorários advocatícios nesta fase de execução, Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, vinte e um de junho de dois mil e vinte e um. Eu,
Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E eu,
Marcia Teixeira Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo.

Bruno Chan

tilhar seus dados financeiros, como de aplicativos
de pagamento, com outras
empresas para terem mais
acesso a produtos e serviços financeiros, seja investimento, crédito ou outros. É
muito parecido com o modelo brasileiro, mas o ponto
de partida foi o setor pri-

vado, e não o setor público
como aqui.
* 29/10/21 - Pagamento
com PIX; 15/02/22 - Pagamentos com TED e transferência entre contas na mesma instituição; 30/06/22
- Pagamento de boletos,
e 30/09/22 - Pagamentos
com débito em conta.

SEXTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Flavia de Almeida Viveiros de Castro - Juiz Titular do Cartório da
6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos
Prestes, s/nº, 2º andar, CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
– RJ, Tel.: 3385-8817, e-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Reintegração/manutenção de posse - Esbulho, Turbação,
Ameaça / Posse, de nº 0017288-33.2008.8.19.0209 (2008.209.017028-6),
movida por “BRASCAN IMOBILIÁRIA INCORPORAÇÕES S.A., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/NW sob o n° 294.74910001-30,
com sede na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, n° 4.225, loja A, parte,
Barra da Tijuca, nesta cidade, vem, por seus advogados abaixo assinados
(doc.01 ), propor a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO LIMINAR C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E
DANOS em face de RENATO ALEXANDRE FREIRE, brasileiro, empresário
, portador da carteira de identidade n° 112832175, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o n° 069.508.657-08 e sua mulher FERNANDA DE
ARAÚJO FERREIRA FREIRE, brasileira, empresária, portadora da carteira
de identidade n° 12907524-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF
sob o e 070.942.887-19, residentes e domiciliados na Rua Lagoa das
Garças n° 120, apto. 503 do edifício denominado “Lagoa de Itaúna”, Barra
da Tijuca, nesta cidade, OBJETIVANDO seja a ação julgada procedente
para: 1) Confirmar a medida liminar e determinar a reintegração definitiva
da autora na posse do imóvel de su a propriedade; 2) Condenar os réus ao
pagamento à autora da taxa de ocupação mensal fixada em 1% (um por
cento) sobre o valor do imóvel, a partir da data do esbulho até a data da
imissão da autora na posse do imóvel, bem como de todas as despesas
de condomínio, água, luz e gás incorridas após a data da realização do
público leilão, tudo devidamente atualizado e com juros desde o esbulho
possessório; 3) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa. . Assim, pelo presente edital CITA o réu RENATO ALEXANDRE
FREIRE; FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA FREIRE, que se encontra
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-seão aceitos como v erdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de
Janeiro, 16 de setembro de 2021. Eu, Vivianne Cordeiro Machado - Técnico
de Atividade Judiciária - Matr. 01/28119, digitei. E eu, Martha Rita de Cassia
Echeverria Gorberio Caldas - Escrivão - Matr. 01/25923, o subscrevo.
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Preços da indústria têm inflação de 0,40%, revela pesquisa do IBGE

O

Índice de Preços ao Produtor
(IPP), que mede a variação de preços de
produtos na saída das fábricas, registrou inflação de
0,40% em setembro. A taxa
é menor que as observadas

MG: mais
recursos
privados em
rodovias
O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra),
abriu, nesta quarta-feira,
consulta pública para quatro lotes do Programa de
Concessão Rodoviárias do
Estado. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
está apoiando. O acesso ao
programa pode ser feito
pelo link https://www2.
bdmg.mg.gov.br/Paginas/
data-room.aspx
Durante 45 dias, a população poderá opinar
sobre o projeto, que tem
investimentos estimados
em R$ 6,6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 2,7 bilhões
nos seis primeiros anos. A
perspectiva é que a publicação do edital ocorra até
janeiro e o leilão até abril
do próximo ano.
Em sua totalidade, o
Programa de Concessões
Rodoviárias prevê a modelagem de sete lotes, sendo
que os referentes ao Triângulo Mineiro, Sul de Minas,
Varginha-Furnas, São João
Del Rei, Itapecerica-Lagoa
da Prata e Arcos-Patos de
Minas estão em estruturação pelo BNDES. O Lote
Ouro Preto, por sua vez,
tem sido modelado pelo
Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG),
com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Malha
A malha em estudo para
concessão totaliza uma extensão de aproximadamente
3 mil quilômetros e contempla cerca de 120 municípios,
beneficiando
diretamente
mais de 5 milhões de pessoas.
A expectativa do Governo de
Minas é que sejam atraídos
mais de R$ 11 bilhões em
investimentos privados para
a ampliação de capacidade
e recuperação das rodovias,
fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico
do estado.
Os lotes somam, aproximadamente, 1.500 quilômetros de extensão. As
vias estão localizadas entre
Varginha e Furnas (432,8
km), Lagoa da Prata e Itapecerica (442,9 km), Arcos
e Patos de Minas (231,3 km)
e na região de São João Del
Rei (452 km).

em agosto (1,89%) e em
setembro de 2020 (2,34%),
segundo dados divulgados
nesta quarta-feira, no Rio
de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Com o
resultado, o IPP acumula

inflação de 24,08% no ano.
Em 12 meses, o acumulado é de 30,59%, abaixo
dos 33,12% observados em
agosto de 2021.
Em agosto, 20 das 24 atividades industriais pesquisadas
tiveram inflação, com desta-

que para alimentos (2,48%),
outros produtos químicos
(4,41%) e refino de petróleo
e produtos de álcool (1,82%).
Quatro atividades tiveram
recuo de preços (deflação),
com destaque para indústrias
extrativas (-16,48%).

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 05/07/2021, às 14h:00, na
sede da Austral Seguradora 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 do acionista representante 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. § 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. 5.5. Autorizar os
membros da administração da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar
as deliberações ora tomadas. 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. Acionista presente: Austral Participações II S.A., representada na forma de seu Estatuto
Social. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ/RJ, 05/07/2021.
Mesa: Arthur Farme d'Amoed Neto - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária.
Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4529227 em 05/10/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Anexo I - Estatuto Social da Austral Seguradora S.A. Cap. Primeiro - Nome, Objeto, Sede e
Duração: Art. 1 - A Companhia tem a denominação de AUSTRAL SEGURADORA S.A. e reger-se-á
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2 - A Companhia tem por
objeto a exploração de operações de seguros de danos e cosseguros, conforme definidos na legislação vigente, em todo o território nacional, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras
sociedades, observadas as disposições legais pertinentes. Art. 3 - A Companhia tem sede e foro na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401,
Leblon, CEP 22.431-002, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação
em qualquer ponto do território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Companhia terá duração por tempo
indeterminado. Cap. Segundo - Do Capital Social: Art. 5 - O capital social é de R$ 107.025.293,61,
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 69.177.394 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” § Primeiro - A Companhia poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar
proporção com as demais, no limite permitido em lei. § Segundo - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § Terceiro
– A Companhia é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Companhia,
dessa natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto
nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo vedada a emissão de partes beneficiárias pela
Companhia. Cap. Terceiro - Da Assembléia Geral: Art. 7 - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, até 31 de março de cada ano,
para: (i) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores
e parecer do conselho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os administradores e membros
do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar sobre outras matérias de sua competência,
definidas em lei; e (b) Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A
Assembleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho de Administração, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a
legislação aplicável. § Primeiro - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no
mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia, e, no caso de
reforma do Estatuto Social, a indicação da matéria. § Segundo - A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de
segunda convocação, com antecedência mínima de 5 dias. § Terceiro - Independentemente das
formalidades previstas nos parágrafos primeiro e segundo acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9 - A Assembleia Geral será instalada em
primeira convocação com acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante da Companhia e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembleia Geral será presidida por qualquer dos Diretores em exercício da Companhia, que convidará qualquer um dos presentes à Assembleia Geral para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. § Único - A prova da representação deverá ser depositada na sede da Companhia até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. Art. 12 - A
Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos à Companhia, podendo tomar
todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas
terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja das
Assembleia Gerais dos Acionistas, conforme determinado pela Lei n° 6404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das Sociedades por Ações”) ou pelo Estatuto
Social. Exceto com relação aos casos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no
§ único abaixo, as decisões das Assembleias Gerais de Acionistas serão aprovadas por maioria
simples dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qualquer das seguintes matérias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que representem, pelo menos, 70% do capital social da Companhia: (i) o aumento do capital social da Companhia (exceto para capitalização de reservas ou
conforme exigido pela legislação aplicável), redução do capital social da Companhia, permuta de
ações de qualquer natureza, resgate ou recompra de ações, para cancelamento ou para manutenção
em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Companhia, sejam ou não
conversíveis em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a emissão de ações preferenciais,
debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou opções de subscrição; (ii) a aprovação da
emissão de partes beneficiárias; (iii) a alteração de qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incorporação ou reorganização da Companhia em ou com outra sociedade,
transformação em um novo tipo societário ou outra forma de reorganização societária; (v) a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o resgate e a
emissão de quaisquer valores mobiliários, assim como qualquer alteração na estrutura de capital da
Companhia; (vii) o requerimento de falência ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em
nome da Companhia; (viii) a liquidação e a dissolução da Companhia; (ix) a realização de qualquer
cessão em benefício de qualquer credor da Companhia, no caso de insolvência da mesma; (x) a
outorga e/ou prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussórias, com exceção daquelas relativas estritamente ao curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de dividendos da Companhia; (xii)
a aprovação de qualquer plano de opção de compra de ações e planos de compensação para os
executivos da Companhia; (xiii) a eleição e destituição de auditores independentes; (xiv) aprovação
de transações de afiliadas ou de empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital detido
pela Companhia; (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Significativa da Companhia (“Parte
Significativa” entendida como ativos que rendem 20% ou mais do lucro da Companhia), inclusive
contratos com clientes ou fornecedores e direitos de propriedade intelectual; (xvi) a aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da Sociedade cujos valores excedam o montante de R$ 1.000.000,00
por transação; e (xvii) a modificação dos objetivos e negócios da Companhia. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. Quarto - Da Administração: Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Companhia compete ao Conselho de
Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser
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reeleitos. § Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria. § Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. Seção II
– Conselho de Administração - Art. 16 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por ela destituíveis a
qualquer tempo, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. § Único – Os conselheiros poderão
ser ou não residentes no País. Os Conselheiros não residentes constituirão procuradores residentes
no Brasil, conforme determinado pelo art. 146, § segundo, da Lei das Sociedades por Ações. Art. 17
- O Conselho de Administração elegerá entre os seus membros um Presidente e um Vice-Presidente.
As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por qualquer dos membros do Conselho
de Administração, que convidará qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de Administração para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração e após apresentarem a documentação exigida por Lei, permanecendo no exercício de suas respectivas funções até
que seus substitutos sejam empossados. Art. 19 - No caso de impedimento ou ausência de qualquer
membro do Conselho por mais de 30 dias, os demais conselheiros indicarão o substituto do conselheiro impedido ou ausente. O substituto exercerá as funções em caráter temporário, até a cessação
do impedimento ou ausência ou realização da Assembleia Geral dos Acionistas que for convocada
para deliberar a respeito. § Único – Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Administração substituirá o Presidente do Conselho de Administração em suas ausências ou impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Administração serão exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que
convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões serão convocadas, por
escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, com antecedência mínima de 5 dias, podendo realizar-se independentemente de convocação escrita quando houver comparecimento de todos os
seus membros. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, observado
o quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão arquivadas no Registro de Comércio e
publicadas. § Primeiro – Os membros do Conselho poderão, ainda, participar de tais reuniões por
intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, ou outro meio similar que permita participação à distância, sendo considerados presentes à reunião. § Segundo – Os membros do Conselho
de Administração que participem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima deverão confirmar
seus votos através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente ou, em sua ausência, ao
Vice-Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de
Administração, conforme o caso, ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em
nome do(s) referido(s) membro(s). Art. 22 - O Conselho de Administração terá por objeto: (i) fixar os
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando planos de trabalho,
orçamentos de investimentos e de custeio anuais; (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes suas
atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia; (v) solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício (vii) propor alterações do Estatuto, em especial as que implicarem modificações do Capital Social; (viii) autorizar a aquisição e alienação dos bens do ativo permanente e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e destituir auditores independentes; (x) deliberar
sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto Social da Companhia, resolvendo os casos
omissos. Seção III – Diretoria - Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será
composta por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro,
e os demais Diretores sem designação específica. § Primeiro - Em suas ausências ou impedimentos
temporários, os Diretores serão substituídos de acordo com a indicação do Conselho de Administração. § Segundo - Em caso de vacância do cargo de Diretor, o Conselho de Administração será
imediatamente convocado para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de
Diretoria exigido por este Estatuto Social. § Terceiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos
até a posse de seus sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer
dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos
Diretores em exercício. § Primeiro - A convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por
dispensada quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § Segundo - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião e
serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Companhia, cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem
como a representação da Companhia. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas
em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a Companhia,
conforme definidos em Assembleia Geral; (b) executar a política comercial, técnica, administrativa e
financeira da Companhia, de acordo com os planos de negócios e orçamentos da Companhia; (c)
admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes
básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da Assembleia
Geral todos os documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à
boa administração da Companhia, incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) cumprir e
fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembleia Geral. Art. 27 – A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, perante quaisquer terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas
operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da Companhia a quem
tenham sido outorgados poderes específicos. § Primeiro – Os atos que impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Companhia somente produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em
conjunto, ou por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, observados
os limites previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima. § Segundo – As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por meio de mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato “ad judicia” pode ser outorgado por prazo
indeterminado. § Terceiro – A apólice de seguro, o termo de cosseguro e demais documentos correlatos, deverão ser assinados por 2 Diretores em conjunto, por 1 Diretor em conjunto com 1 Procurador, ou ainda, por 2 Procuradores em conjunto, desde que o mandato de outorga de poderes aos
Procuradores seja realizado em observância ao § segundo acima e aos limites previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 acima. Art. 28 - É vedado aos Diretores obrigar a Companhia
em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma
ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo
social. Cap. Quinto - Do Conselho Fiscal: Art. 29 - A Companhia terá um conselho fiscal integrado
por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em
lei. § Primeiro - O funcionamento do conselho fiscal não será permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 161 da Lei das Sociedades por Ações. §
Segundo - O pedido de funcionamento do conselho fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. § Terceiro - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e
fixar-lhes a remuneração. § Quarto - Cada período de funcionamento do conselho fiscal terminará na
data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Cap. Sexto - Do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribuição - 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. § 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% (trinta por cento) 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.” Art. 31 – Os acionistas têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. § Primeiro - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, trimestral ou
semestralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações financeiras intercalares, observados os limites legais. § Segundo - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral,
declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral. Art. 32 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago
no prazo máximo de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do mesmo exercício
social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. Sétimo - Dissolução e Liquidação: Art. 33
- A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembléia
Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Cap. Oitavo - Lei Aplicável: Art. 34 - Este Estatuto Social será regido por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
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Vetores de impacto da economia nos próximos meses
Setor segurador movimentou R$ 26,3 bilhões em agosto

O

s vetores prós e
contra o crescimento do PIB do
país em 2021 e em 2022 são
relacionados na nova edição
(nº 56) da Conjuntura CNseg, publicada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). De acordo
com a publicação, embora
a esta altura o viés de cada
indicador já seja conhecido,
positivo ou negativo, é a sua
intensidade que decidirá o
resultado anual da economia
em 2021 e em 2022.
Em consequência, as
projeções dos agentes do
mercado apresentam grande dispersão, especificamente para 2022, oscilando
da estagnação em cenário

pessimista até alta de 3%,
descreve a parte da publicação destinada a avaliar o
cenário macroeconômico.
Influeenciadores
Segundo a publicação da
CNseg, alguns vetores poderão influenciar o desempenho positivo da economia
entre o final do ano e 2022:
i) o ritmo de crescimento
forte da economia global;
ii) os gargalos na oferta de
insumos; iii) os preços altos
das commodities; iv) o aumento da receita das exportações e v) a renda nacional,
que inclusive não tem o poder de produzir mais choques na inflação do País.

Outro tópico favorável
é a reação, ainda que lenta,
do mercado de trabalho,
principalmente se o ritmo
de contratações no setor de
serviços continuar consistente nos próximos meses.
Para a Confederação Nacional das Seguradoras, outra
premissa para crescimento é
o PIB de 2021 confirmar a
taxa de expansão de 5%, porque gera carregamento estatístico para o próximo ano,
um adicional de 0,5% a 1%
ao resultado de 2022.
Variáveis impactantes
Em sentido contrário, a
publicação lista cinco variáveis que podem impactar o

PIB brasileiro. Por ordem:
i) o ciclo de alta da Selic
contínuo e cada vez mais
próximo de dois dígitos
em 2022; ii) a corrosão da
renda das famílias causada
pela inflação mais alta; iii) o
aumento no nível de endividamento dos brasileiros;
iv) a repercussão negativa
disso no consumo e na tomada de crédito; v) o risco
da recuperação do mercado
de trabalho não ser integral,
estabilizando-se abaixo do
patamar histórico, de pouco
mais de 60% da população
economicamente ativa; e v)
por fim, a incerteza associada ao ambiente político e
sua relação com a situação
fiscal no próximo ano.

Prêmio de personalidade

O

presidente da
Confederação
Nacional das
Seguradoras
(CNseg),
Marcio Coriolano, foi
eleito como “Personalidade Nacional e Internacional – Dirigente da
Maior Entidade Representativa do Setor Segurador Brasileiro”, na
terceira edição do 2021
Insurance Corp Awards
- Melhores do Seguro e
do Resseguro, organizado pela revista Insurance
Corp.
Na cerimônia, transmitida online, disse que

compartilha a premiação
com as 128 associadas da
CNseg e com todos os colaboradores da entidade.
Ele destacou ainda a resiliência do setor, ilustrada
pelos números. “Fechamos 2019 com espetacular
crescimento de 12,3%.
Em 2020, em função dos
efeitos da pandemia, evoluímos apenas 1,3%, embora um dos únicos setores
econômicos a apresentar
um desempenho positivo.
E agora, em junho, anualizados os dados, voltamos
ao patamar pré-crise, crescendo 12%”, ressaltou.

representa economia para a
seguradora, que, diminuindo os custos com o seu passivo, conseguirá competir
com preços menores, e, aí
sim, gerando economia para os segurados”, destacam.
Ressaltam que a Delphos
não tem um indicador para
medir se a demanda aumentou durante a pandemia,
pois não se conhece o universo todo que envolve as
demandas judiciais contra
o mercado segurador, seja
o anterior ou o que ocorre
agora.   No entanto, há dados que apontam para um
aumento considerável na
quantidade de sinistros de
pessoas (seguros de vida)

em decorrência da Covid,
avisados e tratados na esfera administrativa, e que isso
gerou inclusive a contratação da Delphos por algumas seguradoras para tratamento de seus transbordos.
“Esse aumento não pode
servir de balizador para aferirmos que o aumento das
demandas judiciais se deu
na mesma medida, mas é
possível supor que, até mesmo pelo grande aumento
da volumetria, o mercado
tenha encontrado dificuldade para cumprimentos dos
SLAs, o que, por consequência, pode ter levado ao
aumento da judicialização”,
concluem.

Solução para a gestão de ações na Justiça
Delphos coloca no mercado ‘BPO Processos Judiciais’

A

o longo da pandemia, aumentou
muito a demanda
das empresas, incluindo
seguradoras, por um consistente apoio na gestão de
ações judiciais. Nesse cenário, a Delphos desenvolveu
e oferece ao mercado de
seguros uma solução bem
interessante. Trata-se do
“BPO Processos Judiciais”.
Ela inclui suporte total às
seguradoras na gestão de
ações judiciais de qualquer
ramo de seguro de massa,
além de acompanhamento
dos processos e apoio administrativo aos escritórios
técnicos contratados pelos
clientes, desde a recepção
das novas ações judiciais,
até o seu encerramento efetivo.
Verônica Vaz Calbar,
analista de Compliance, e
Amanda Diniz Valamiel
Moreira, coordenadora de
Sinistros da Delphos, entendem que as empresas,
devido à gama de diferentes
assuntos jurídicos envolvendo seus negócios, possuem uma grande diversidade de prestadores.
“Este controle e acompanhamento torna-se dispendioso, lento e, devido à descentralização, mais suscetível
a falhas. A Delphos está apta
a fazer toda esta gestão ad-

ministrativa. Ela faz a ponte
entre todos os escritórios e
prestadores e a empresa contratante, através do acompanhamento das ações judiciais,
fornecimento de toda a logística administrativa envolvida,
centralização do controle,
elaboração de relatórios gerenciais e indicadores e uso
de jurimetria para alcance
dos objetivos, possibilitando
aos jurídicos internos dos
clientes concentrarem seus
esforços na estratégia de defesa dos seus interesses”, explicam as especialistas.
Público-alvo
O público-alvo é o mercado segurador, porque a
Delphos, na essência, nasceu prestando serviços para esse segmento. Contudo,
o modelo de negócio está
aberto a outros mercados e
pode abrigar, sem dificuldade, contenciosos de massa
de ações de outros ramos
do Direito.
Verônica Calbar e Amanda Moreira frisam ainda que
a Delphos atua não só com
as atividades de Back Office, mas oferece também a
solução e execução dessas
atividades, que seria o próprio sistema de acompanhamento processual. “A nossa
ferramenta pode ser utiliza-

da por todos os atores dessa
cadeia como, por exemplo,
a própria seguradora, os
escritórios de advocacia e
prestadores de serviços”,
acrescentam. Outra vantagem é que todo esse apoio
na gestão pode ser feito
também por meio remoto.
Acesso
As especialistas da Delphos explicam que todas as
soluções oferecidas estão
disponíveis em formato
web e podem ser acessadas
em qualquer lugar. “Com
o modelo de teletrabalho se impondo no último
ano, nossa operação não
sofreu nenhuma alteração
e o atendimento aos clientes e as atividades inerentes
aos contratos não sofreram
nenhum impacto. De qualquer forma, o judiciário já
vem em um processo de
automatização que, para as
empresas e escritórios, foi
um facilitador”, observam.
Econômico
Para os clientes, outra
boa notícia é que o custo
do serviço é bem acessível
para seguradoras e demais
empresas de diferentes
portes, até porque, para os
clientes, é mais seguro con-

Forte recuperação do seguro Viagem

O

seguro
Viagem
continua a mostrar recuperação
depois de um forte período
de quedas devido à pandemia
da Covid-19 e às restrições
impostas como medidas de
controle. Em agosto de 2021,
o produto avançou 94,0%
em relação ao mesmo mês

em 2020, configurando o
quinto mês consecutivo de
resultados superlativos.
É sabido que uma base
de comparação mais fraca
em 2020 influencia diretamente o resultado neste
ano, no entanto, as perspectivas para o produto se
mantêm positivas ao passo

que a pandemia começa a
arrefecer e as fronteiras entre os países começam gradativamente a ser abertas.
Segundo dados do Google
Trends, a pesquisa pelo termo “Seguro Viagem” tem
crescido desde abril deste
ano, chegando ao pico de
buscas em setembro.

centrar toda base de dados
em um único banco, em
uma única solução, tendo a
tranquilidade de saber que
toda informação está consolidada e é periodicamente
saneada por uma equipe dedicada e capacitada. “Além
de demandar menos recursos para executar o trabalho
gerencial e de contato com
os prestadores, para as empresas é interessante e mais
estratégico ter uma solução
que concentre todas as etapas do seu negócio”, pontuam Verônica e Amanda.
Sobre a economia obtida com a utilização desse
serviço, elas revelam que é
difícil mensurar o impacto
para o segurado, uma vez
que o jurídico é um custo
indireto dentro dos budgets
das seguradoras, e cada uma
tem o seu critério de rateio
para a distribuição desses
custos, os quais precisam
ser previstos nos racionais
de custeio que irão impactar nos preços oferecidos
aos segurados.
Contudo, ressalvam que
as demandas judiciais são
menores se os segurados estão satisfeitos com a prestação do serviço em si, e isso
não tem a ver com a atuação
judicial da seguradora. “O
que ocorre é que, havendo
demanda, o nosso processo

Prêmio da InsuranceCorp

A

presidente da Delphos, Elisabete Prado, recebeu o troféu
“Destaques Pessoais e Personalidades”, conferido, nesta
quarta-feira durante o “2021
Insurance Corp Awards –
Melhores do Seguro e Resseguro” da Revista InsuranceCorp, ao lado de renomados
profissionais do mercado:
Ariel Couto (MDS Brasil);
Frederico Knapp (Swiss Re
Brasil); Helder Molina (MAG
Seguros); Leonardo de Castro Beto (Grupo Energisa);

Marcio Coriolano (CNseg) e
Simone Vizani (Sou Segura).
Para Elisabete Prado, “foi
uma honra ter recebido um
troféu tão relevante, respeitado e admirado no mercado de seguros. Para a Delphos significa muito mais
do que a coroação de uma
carreira individual, mas sim
um reconhecimento ao trabalho que a empresa desenvolve com tanta dedicação e
carinho há mais de 54 anos
para o setor de seguros.”

AMX movimento Outubro Rosa

Q

uando o câncer
de mama no Brasil é mencionado
as estatísticas ainda assustam. Em 2020 haviam 2,3
milhões de mulheres com
diagnóstico de câncer de
mama e 685 mil mortes, resultado que elevava para 7,8
milhões de mulheres vivas

com diagnóstico nos últimos 5 anos. A AMX Corretora de Seguros apoia a
causa e efetuou uma ação
interna na empresa, com
objetivo de informar as mulheres sobre a importância
dos cuidados e do autoexame.
Por se tratar de uma en-

fermidade em que é possível o rastreio precoce da
doença, o Hospital Moriah
em São Paulo, inicia em
comemoração ao Outubro
Rosa, mais uma campanha
para realização de mamografias – o mais eficiente
exame de imagem para detecção da doença.
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Adiamento do 5G impede empresas
de gerarem US$ 2,2 bi até 2022

A

demora para a realização do leilão
de frequência de
quinta geração (5G), a nova geração de conectividade móvel, e seus inúmeros
adiamentos deve fazer com
que US$ 2,2 bilhões (cerca
de R$ 12 bilhões, na conversão) de negócios entre
empresas (B2B) deixem
de ser gerados até 2022. O
dado é do Panorama sobre
a Evolução do 5G e oportunidades para o mercado
brasileiro, estudo inédito
sobre a tecnologia no Brasil
encomendado pelo Instituto IT Mídia, organização
sem fins lucrativos que tem
o propósito de transformar
vidas por meio da educação
e tecnologia, à IDC, fornecedora líder de pesquisa
e consultoria de TI global.
A estimativa compreende o
período entre 2020 e 2022
— ano em que estava previsto para acontecer a licitação das frequências, até o
fim do ano que vem, quando devem ser colhidos, de
forma massificada, os pri-

meiros benefícios das implantações. O cronograma
foi impactado pela pandemia, que refletiu em muitos
adiamentos.
Após três anos desde
o início da elaboração do
edital, o leilão foi confirmado pela Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) para o dia 4 de
novembro. “São US$ 2,2
bilhões a menos para a
economia brasileira, recurso que deixou de ser empregado na maturidade digital do País, inclusive no
processo de transformação digital que foi acelerado pela própria pandemia,
mas que os adiamentos do
leilão causaram esse descompasso nos investimentos. Perdeu-se parte da janela de inovação”, afirma
Vitor Cavalcanti, diretor
geral do Instituto IT Mídia.
Para Luciano Saboia, gerente de Pesquisa e Cconsultoria em Telecomunicações
da IDC Brasil, responsável
pelo estudo, existe como

recuperar o tempo perdido,
já que o período de implementação é longo. “Deixamos de gerar negócios para impulsionar tecnologias
que já temos aqui no Brasil
e com isso ficamos para trás
em maturidade digital. O
5G é muito importante para
países emergentes, que têm
barreiras de conectividade
maiores do que os países
desenvolvidos”, explica.
Estudo da IDC encomendado pelo Instituto IT
Mídia aponta que a geração
de negócios previstos para
os próximos quatro anos é
de US$ 25,5 bilhões. Impulsionado por novas tecnologias como Big Data &
Analytics, Cloud e, principalmente, Internet das
Coisas (IoT), tecnologia
que o Brasil ocupa apenas
o 40º posto no mercado
global, sendo que nas demais está entre os principais players, com destaque para o oitavo lugar
no ranking em inteligência
artificial. No estudo, encomendado pelo Instituto IT

Adesão a PIX e bancos
digitais nas favelas

Mídia à IDC, dados apontam que 71% das pessoas
ouvidas ainda não sabem
como ou veem vantagem
em como 5G melhorará
suas experiências pessoais
ou ainda apontam que se
sentem atendidas pela tecnologia 4G. Como, além
da mudança de mindset, a
adoção tecnológica passa
pela mudança de dispositivo, o desafio de ordem
econômica é ainda maior.
“O ciclo do 4G começou em 2013 para a Copa
do Mundo e a massificação
aconteceu há pouco tempo.
Podemos esperar uma curva semelhante para o 5G”,
explica Saboia. Se no B2C
a adoção será lenta, no segmento empresarial o tempo
urge. E um dos segmentos
que deve ser beneficiado, de
acordo com o estudo encomendado para a IDC, é
o de redes privadas. Entre
2021 e 2024 o crescimento
será de 3,6 vezes na América Latina, passando de US$
55,4 bilhões para US$ 200,2
bilhões em 2024.

Investimento em criptomoedas
dispara entre brasileiros

O

s investimentos em
criptomoedas explodiram no Brasil
no último ano. Segundo dados da Passfolio, fintech de
São Francisco (EUA) que
oferece a possibilidade de
investir na bolsa norte-americana e negociar criptomoedas na mesma plataforma, o
investimento nas moedas digitais cresceu 11 vezes no período de outubro de 2020 a
setembro de 2021. O número representa um aumento
de 1082% nas negociações.
Outro dado que mostra
a crescente busca de brasileiros por esse tipo de investimento é o aumento no
número de clientes de corretoras como a Passfolio.

No mesmo período, o número de clientes da empresa americana cresceu 5 vezes, um aumento de 461%.
De acordo com a Passfolio, as moedas preferidas
dos brasileiros no último
mês foram a Bitcoin, Ethereume Dogecoin, representando 30%, 22% e 3% das
negociações feitas na plataforma, respectivamente.
A Passfolio Securities
contratou a RB Investimentos, por meio da qual
esta disponibiliza os serviços da Passfolio a investidores residentes, domiciliados ou constituídos na
República Federativa do
Brasil. A Passfolio Financial não faz parte da parce-

ria com a RB Investimentos. A RB Investimentos
não presta serviços e não
oferece suporte aos investidores que optarem por
negociar ou investir em
moedas digitais ou ativos
digitais de qualquer natureza. Os serviços bancários são fornecidos pelos
parceiros bancários da Synapse, Membros FDIC.
A Passfolio foi lançada há
2 anos, tem clientes em mais
de 150 países, conta com
mais de 200 mil usuários e
conta com mais de 100M
USD em ativos. Serviços de
câmbio de moedas e criptomoedas fornecidos pela Passfolio Financial LLC (“Passfolio Crypto”), uma empresa

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

de serviços monetários dos
Estados Unidos registrada na
FinCEN.
A Passfolio Financial LLC
não é uma corretora de valores. As criptomoedas não
são protegidas por FDIC
ou SIPC. Produtos e serviços de valores mobiliários
são oferecidos a investidores autônomos por meio da
Passfolio Securities LLC.
Passfolio Securities, LLC não
oferece serviços relacionados
a criptomoedas. A Passfolio
Securities LLC é membro da
SIPC, que protege os clientes
de valores mobiliários de seus
membros em até R$ 500.000
(incluindo R$ 250.000 para
pedidos de indenização em
dinheiro).

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

L

evantamento feito
pelo Outdoor Social
Inteligência, instituto de pesquisa voltado
para a classe C, traz dados
sobre o setor financeiro nas
comunidades do G10, bloco das favelas com maior
expressão econômica do
país. A pesquisa mostra que
guardar dinheiro em cédulas é uma prática do passado, inclusive nas comunidades. Apesar da tradição do
dinheiro vivo, apenas 13%
dos entrevistados alegaram
que não possuem conta no
banco. Dentre os mais de
80% que utilizam os bancos, 30% têm conta digital,
30% utilizam uma poupança para guardar dinheiro e
34% movimentam sua renda em conta corrente.
“O fato de 30% utilizarem o banco digital mostra
o quanto essa população está
antenada em novas formas
de poupar e até mesmo investir o seu dinheiro. Esse
estudo faz parte do levantamento Persona Favela, que
iniciamos este ano e mostra
o quanto os moradores desses territórios estão acompanhando algumas tendências
de consumo de outras classes
sociais”, conta Emília Rabello, fundadora do instituto
de pesquisa que ressalta: “fomos até pegos de surpresa
ao ver que algumas fintechs
recém-lançadas foram citadas pelos entrevistados” A
ascensão dos bancos digitais
também se dá pelas mudanças de hábitos. A pesquisa
revela que 72,5% dos entrevistados acessam o banco pelo aplicativo e apenas 39,7%
preferem ir presencialmente
à agência.
Entre as vantagens do car-

tão de crédito, além do uso
do dia a dia para alimentação,
roupas e em demais compras,
os entrevistados ressaltam a
possibilidade de parcelamento para itens de maior valor
ou o fácil acesso em caso de
emergências. O estudo também perguntou aos entrevistados em qual formato eles
recebem seus salários. Nesse
caso, mais da metade, cerca de
55% afirmaram que recebem
seu pagamento em cédulas,
48,6% recebem no banco em
forma de crédito, transferência ou conta salário, e 34,1%
recebem pelo método de pagamento PIX. A maquininha
de débito e crédito é citada
por 14%. “O dinheiro em espécie sempre foi o mais utilizado pela garantia e agilidade,
porém, isso está ficando para
trás. Atualmente, nem todas
as pessoas têm o costume de
sacar dinheiro e. com isso, os
pequenos e até microempreendedores passaram a trabalhar com o PIX, que é prático
e automático”, avalia Emília.
A pesquisa ouviu 435 pessoas das cinco regiões do Brasil, sendo 60% de homens e
40% de mulheres.
Dentre os entrevistados,
25,6% possuem entre 18 e
24 anos; 27,5% têm entre
25 e 34 anos; 23,7% estão
na faixa dos 35 a 44 anos;
13% têm entre 45 e 54
anos, e 10% possuem mais
de 55 anos. Entre as ocupações, 19% afirmam que
trabalham de forma autônoma, 18% atuam no setor de
serviços, 14% são microempreendedores, 12% atum no
comércio, 14% estão desempregados. Parcelas menores
compõe o grupo de aposentados (4,8%), servidores públicos (4,2%) e outros.

Águas de Araçoiaba S.A.
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35300374100
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/08/2021
1. Hora, Data e Local: Às 12h do dia 20/08/2021, na sede social da Companhia, na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba
da Serra, São Paulo. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo
(“DOESP”), nos dias 11, 12 e 13/08/2021 nas páginas 03, 30 e 28, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 11, 12 e
13/08/2021 nas páginas 09, 08 e 04, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Carlos Werner Benzecry.
4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista
presente representando 99,99% do capital social votante: 4.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$2.665.000,00,
passando o capital social de R$ 25.850.000,00 para R$ 28.515.000,00, com a criação de 2.665.000 ações, com valor de R$ 1,00 cada
uma, perfazendo o preço total de R$ 2.665.000,00, para integralização em bens, moedas e/ou direitos. 4.2. Tendo em vista a renúncia
dos demais acionistas, Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., subscreve as 2.665.000 ações, no valor de R$ 1,00 cada,
mediante a conferência dos créditos por ela detidos contra a Companhia, no montante de R$ 2.665.000,00, decorrentes de
adiantamento para futuro aumento de capital social. 4.3. Em razão do aumento do capital social acima aprovado, o caput do artigo 5º,
do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 28.515.000,00, dividido em
25.850.000 ações ordinárias nominativas, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional.”
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do
artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Ivan Mininel da Silva, Presidente. Carlos Werner
Benzecry, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Claudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto),
acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Araçoiaba da Serra, 20/08/2021.Ivan Mininel da Silva - Presidente.
Carlos Werner Benzecry - Secretário. JUCESP nº 497.927/21-4 em 15/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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