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Países desperdiçam 1/3 de seus
gastos com infraestrutura
FMI defende
investimento com
boa governança para
estimular demanda
O investimento em infraestrutura pública terá um papel fundamental na recuperação econômica da Covid-19 e apresenta uma
oportunidade única para os países
construírem uma ponte para o futuro por meio de infraestrutura
pública bem projetada e implementada. Feito corretamente, o
investimento público para estimular a demanda agregada fraca
pode ajudar a impulsionar um
crescimento mais inclusivo, reduzir as desigualdades e criar oportunidades econômicas para todos.
Mas cada dólar gasto tem que
contar e, ao gastar mais em infraestrutura, os países também precisam gastar melhor e de forma mais
inteligente para obter o melhor retorno pelo investimento, afirma o
vice-diretor do Departamento de
Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerd
Schwartz, coordenador de uma
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publicação divulgada nesta quinta-feira.
A análise revela que, em média,
os países desperdiçam cerca de 1/3
de seus gastos com infraestrutura devido a ineficiências. A perda
chega a 53% em países de baixa
renda; nas economias emergentes
é de 34%; nas desenvolvidas, 15%.
“Nossa nova publicação aborda como os países podem projetar
uma boa governança de infraes-

trutura. Com muita frequência, o
investimento público resulta em
infraestrutura cara e de baixa qualidade com benefícios limitados para
as pessoas e a economia. Tende a
envolver projetos grandes, de longo prazo e complexos – todos terreno fértil para corrupção, atrasos e
estouros de custos. Uma forte governança de infraestrutura é a chave para reduzir esse desperdício”,
defendem os pesquisadores.

Marajá, não: metade dos servidores
ganha menos de R$ 2,5 mil por mês

É mito que os servidores públicos sejam marajás: 48% dos funcionários ligados ao Poder Executivo – incluindo 61% dos servidores
municipais – ganham até R$ 2.500
por mês, de acordo com o Atlas do
Estado Brasileiro. O estudo foi feito pelo Ipea com base em dados de
2017.
Em 2017, havia no país 11,4 milhões de trabalhadores no serviço
público. Em média, eles recebiam
19% a mais do que um trabalhador
da iniciativa privada em função
semelhante. Porém, essa diferença é inferior à média de 53 países
listados em levantamento recente
do Banco Mundial, relata o Portal
Vermelho.
Uma das principais marcas do
funcionalismo brasileiro é a desigualdade. Reportagem da Deutsche
Welle mostra que o vencimento
médio de um servidor do Executivo
é de R$ 3,9 mil, equivalente a 65%
do salário médio de R$ 6 mil de um
funcionário do Legislativo, que por
sua vez é metade do salário médio
de R$ 12 mil de um servidor do Judiciário. Os servidores municipais
brasileiros ganham, em média, R$
2,9 mil.
A reforma administrativa de
Paulo Guedes e Bolsonaro não
enfrenta esse desafio. Na opinião
do pesquisador Felix Lopez, do
Ipea, há um caminho mais viável
e justo. Basta regulamentar o artigo da Constituição que proíbe
remunerações superiores às dos
ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Cada um dos 11
integrantes da Corte ganha R$

NOVOS TEMPOS
Filme ‘Três Verões’, de
Sandra Kogut, estreia
no Brasil
este mês

39,2 mil – o que deveria ser o teto
constitucional. Apesar da regra,
há servidores com rendimentos

superiores a R$ 100 mil por mês,
especialmente alguns juízes e
membros do Ministério Público.

Reforma permite contratar sem concurso
Pela proposta de Reforma Administrativa do Governo Bolsonaro encaminhada nesta quinta-feira ao Congresso, o atual Regime Jurídico
Único (RJU) dará lugar a quatro vínculos distintos: vínculo por prazo
determinado, cargo de liderança e assessoramento, cargo típico de Estado e cargo por tempo indeterminado. Somente os dois últimos serão
preenchidos por concurso público.

A boa notícia, afirma o FMI,
é que as perdas de eficiência e
os gastos desnecessários em infraestrutura não são inevitáveis.
“Nossas estimativas mostram que
mais da metade dessas perdas
poderiam ser compensadas por
meio de uma melhor governança
da infraestrutura” – instituições
e estruturas fortes para planejar,
alocar e implementar infraestrutura pública de qualidade.

Por 2 votos,
Crivella escapa
de abertura de
impeachment

Por 25 votos a 23, foi rejeitado,
nesta quinta-feira, a abertura do
processo de impeachment contra o
prefeito Marcello Crivella (Republicanos), na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. No total, a
Câmara tem 51 vereadores e a votação se deu por maioria simples:
para aprovação, bastava a maioria dos votos dos parlamentares
presentes. As discussões duraram
quase 4 horas, numa sessão híbrida
– presencial e remota, em meio à
pandemia de coronavírus.

Ex-agente afirma
que acusações
contra Rafael
Correa são falsas

Um ex-agente do serviço de inteligência do Equador, Luis Raúl
Chicaiza, solicitou refúgio na Argentina e denunciou que em seu
país recebeu pressões e ameaças
para envolver o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) no caso do
presumido sequestro do dirigente
opositor Fernando Balda em 2012,
o que foi utilizado para armar uma
acusação falsa e ditar uma ordem
de prisão contra o ex-mandatário.
A informação é do Opera Mundi.
Nesta conspiração para acusar
Correa teria participado ativamente o atual presidente do Equador,
Lenín Moreno, que teria ameaçado
Balda com 9 anos de prisão caso
não se envolvesse.

Indústria cresce
forte mas ainda
está 6% abaixo
de fevereiro

A Produção Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, avançou 8%
em julho em relação ao mês anterior, superando as expectativas de
mercado financeiro, que era de alta
de 5,9%. “O dado reforça o cenário
de recuperação da economia brasileira, que se estendeu ao longo do
mês de julho. Esta é a segunda leitura consecutiva com surpresa positiva”, destaca, em análise, Felipe
Sichel, estrategista-chefe do Banco
Digital Modalmais.
O desempenho positivo, contudo, conseguiu recompor apenas
uma parte das perdas provocadas
pela Covid-19. O nível de produção do setor continua 6% abaixo
daquele de fevereiro, antes dos
efeitos da pandemia.
Com bases de comparação mais
altas e redução dos programas
emergenciais do governo, o dinamismo, mesmo que positivo, pode
vir a ser modesto, acredita o Iedi.
No acumulado de janeiro a julho, a
queda é de 9,6% frente a igual período do ano anterior. Em 2019, a
produção industrial caiu 1,1%.
Em julho, bens de capital e bens
de consumo duráveis apresentaram
expansão considerável, mas mesmo assim permaneceram 15,8% e
15,2% abaixo do patamar de fevereiro, respectivamente.
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O peso da reforma tributária na educação
A educação privada vive
um momento preocupante.
A pandemia impôs a paralisação de creches, escolas e
faculdades. Muitas instituições buscaram se adaptar,
oferecendo aulas online.
Entretanto, a crise econômica fez explodir a inadimplência e evasão, com um
crescimento de 60%. O setor
ficou ainda mais pressionado quando decisões de assembleias estaduais de todo
o país, extrapolando suas
esferas de atuação, impuseram, inconstitucionalmente,
a redução das mensalidades.
Porém, o cenário, que
não é animador, pode piorar
ainda mais se não houver
mudanças nas propostas de
reforma tributária que estão
em discussão. Pois, infelizmente, uma semelhança
entre as três propostas apresentadas até o momento é
que todas vão penalizar a
Educação e a Saúde. Justamente dois setores que aliam
alto valor social à importância econômica. Somente a
Educação desonera o poder

público em R$ 225 bilhões
por ano, emprega 1,7 milhão
de profissionais e provê ensino a mais de 15 milhões de
alunos.
Frente a esses números,
soa até como fake news a
ideia de aumentar a tributação no setor, mas é uma
dura verdade. Todos os projetos de reforma tributária
são igualmente danosos. Se
não houver alterações, a proposta de unificação de PIS/
Pasep e Cofins sob alíquota
única de 12% vai resultar
no fechamento de muitas
instituições, pois não terão
condições de operar com o
prejuízo provocado pela elevação da carga tributária.
O principal prejudicado
será o estudante. No caso da
Educação Básica, estados e
municípios serão pressionados para absorver a nova demanda. No entanto, do ponto
de vista da educação superior, será mais difícil para o
Governo Federal atender à
parcela que não terá mais na
rede privada uma alternativa
para continuar os estudos. A

estimativa é de que, no mínimo, 30% das 2.232 instituições de ensino superior
fechem as portas.
O mais preocupante é que
até o momento o governo
não demonstra estar aberto ao diálogo, alega que a
unificação dos impostos vai
desonerar os setores da economia, pois terão a oportunidade de abater os gastos com
insumos. Mas, na Educação,
é a mão de obra a maior parcela dos custos. E as propostas de reforma tributária não
levam isso em consideração.
O que significa dizer que a
reforma vai penalizar os setores que mais empregam e
valorizar aqueles com menor
empregabilidade, mas com
alto consumo de insumos.
Parece mentira, mas a
proposta do governo induz à
redução de investimentos na
Educação e, por consequência, a uma estagnação de um
setor que hoje movimenta
2% do PIB, sendo responsável por arrecadar cerca de
R$ 21 bilhões em impostos.
Chega a ser irônico que um

governo que diz que está
sem dinheiro vai se dar ao
luxo de exterminar um setor
que arrecada esse valor.

Em mais de uma oportunidade, ouvimos de representantes do governo que o
impacto da unificação dos
impostos será transferido
para a mensalidade, ou seja,
eles preferem que a população pague pela falta de bom
senso. Mas não há espaço
para isso ocorrer. A verdade
é que a renda das famílias,
principalmente daquelas que
vivem com até cinco salários
mínimos, já está achatada devido à crise provocada pela

pandemia. E é justamente
essa a parcela da população
que responde pela maior parte de alunos das instituições
de ensino privado.
Os efeitos sociais serão
ainda mais devastadores,
pois a reforma vai atingir diretamente o Prouni. Somente
neste ano, foram mais de 780
mil pessoas que se candidataram a uma das 252 mil vagas em faculdades particulares. As vagas não receberão
mais a isenção do PIS e Cofins, o que representará um
aumento de 44% nos custos
desse estudante para as instituições, sem uma medida
de compensação. Isso deve
provocar o fim de 150 mil
bolsas e excluir do ensino
superior alunos com renda
per capita de até um salário
mínimo. Em muitos casos,
são pessoas que têm a felicidade de ser a primeira na família a cursar uma faculdade. Eles provavelmente vão
aumentar a péssima estatística dos 11 milhões de jovens
que não têm oportunidade de
estudar nem conseguem en-

Brasil existem desde a primeira metade do século
XIX. Não existem partidos
centenários no Brasil, como
é comum em outros países,
como nos Estados Unidos e
no Reino Unido, por exemplo. Frequentemente, as organizações partidárias brasileiras foram forçadas a ter
de começar nova trajetória,
e tais rompimentos ocorreram desde a implantação da
República, em 1889, que
sepultou os partidos monarquistas; pela Revolução de
1930, que desativou os partidos republicanos “carcomidos”; pelo Estado Novo
(1937–1945), o qual vedou
a existência de partidos;
e pelo Regime Militar de
1964, que confinou manu
militari os partidos políticos
a um artificial bipartidarismo – Arena e MDB.

tradição partidária no país.
O Partido Comunista do
Brasil, por exemplo, reivindica ser o partido mais antigo do Brasil, fundado em
1922, embora tenha sido
alvo de variados processos
de cassação de seu registro.
Assim como o PCB, apesar das rupturas políticas
ocorridas no país, há uma
tradição do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de
Getúlio Vargas, João Goulart
e Leonel Brizola, e o Partido
dos Trabalhadores (PT), de
um lado, e de outro o Partido
Liberal, a União Democrática Nacional (UDN) e Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) — se
revezando no poder perante a Coroa, os militares e o
eleitorado e perdurando, assim, duas mentalidades dicotômicas na política brasileira
desde quase a independência:
o nacional-estatismo e o cosmopolitismo liberal, respectivamente.
Faz-se mister salientar que
o mandato nada mais é que
a investidura que o povo faz
em alguém por ele escolhido, segundo o procedimento
eleitoral. O mandato confere
poderes ao seu titular para
representar o povo. Daí a
importância do povo e sua
consciência na hora de escolher o seu candidato. O voto
é intimamente ligado à representação e à teoria que sobre
ele prevaleça. O mandato é,
pois, o instrumento para a
configuração da democracia
representativa. Não existe
democracia, sem urnas. Nele
se realiza, de um lado, o princípio da representação, e de
outro, o princípio da autoridade legítima.
O primeiro significa que

o poder, que reside no povo,
é exercido, em seu nome,
por seus representantes,
escolhidos em eleições periódicas, pois uma das características do mandato é
ser temporário. O segundo
princípio, que decorre do
primeiro, é que o mandato consubstancia a técnica
constitucional por meio da
qual o Estado, que carece
de vontade real e própria,
adquire condições de manifestar-se e decidir, porque é
pelo mandato que se constituem órgãos governamentais, dando-os de titulares e,
pois, de vontade humana,
mediante os quais a vontade
do Estado é formulada, expressada e realizada, ou, em
outras palavras, mediante
os quais o poder se impõe.
Percebe-se que o exercício do mandato por seus
titulares é obviamente passível de controle pela sociedade. Sob os aspectos
de legitimidade, o de maior
alcance é o exercido pelo
próprio povo por via das
eleições periódicas. Nas
eleições, de certa maneira,
aprovar ou rejeitar a atuação do mandatário político,
conferindo-lhe a reeleição
ou recusando-lhe pelo voto.
Podemos mencionar também, a via de ação popular,
pela qual qualquer cidadão
pode impugnar os atos praticados por seus representantes, sob fundamento de
ilegalidade ou imoralidade.
Porém, falta ao povo à confiança de exercer essa cidadania de fato, e, por causa
do comodismo, o próprio
povo deixa de acreditar na
real mudança que ele mesmo pode e deve promover,
pelo bem da sociedade em

No mínimo,
30% das 2.232
instituições de
ensino superior
fecharão as
portas

A força do voto do eleitor

Estamos às vésperas das
eleições municipais que
se realizarão, excepcionalmente, este ano, no dia 15
de novembro, primeiro turno, em virtude de a pandemia persistir, e ainda carregando com ela milhares de
óbitos e de contaminados.
A crise social-econômica-política-moral-ética vivida, no Brasil, é gigantesca,
com operações importantes,
como a Lava Jato, sendo escamoteadas por interesses
escusos; com a democracia
pisoteada e com ações truculentas contra valores e
princípios humanos acontecendo em todos os cantos
do país, bem como líderes
religiosos e de vários credos envolvidos em verdadeiras máfias. No Estado do
Rio de Janeiro, a roubalheira é dantesca e quase todos
os ex-governadores ainda
vivos estão ou estiveram
presos. O atual, afastado do
cargo.
Com todo esse panorama
verdadeiramente desanimador e desalentador, constata-se ainda o sucateamento
em universidades, escolas e
creches; em hospitais e na
saúde de uma forma geral;
falta de um programa efetivo de habitação; desrespeito à diversidade de gênero;
desleixo com a cultura nacional; políticas de sustentabilidade e meio ambiente
criticadas no Brasil e no
mundo; a segurança pública, um caos; e políticos,
numerosos por sinal, envolvidos até a raiz dos seus
cabelos em maracutaias.
Escândalos diários.
O desemprego atinge 17
milhões pessoas. Essa é a realidade de uma das maiores

nações do mundo e a oitava
na economia do planeta. O
Brasil tem sido manchete
nos veículos de comunicação em todo o mundo por
causa dessas turbulências
nas quais são evidenciadas
a falta de política pública
em vários setores, como o
descaso com a saúde, com o
meio ambiente e com a cultura, prejudicando o desenvolvimento do próprio país.
Diante desse cenário
sombrio, desse quadro assustador, é preciso, hoje
mais do que nunca, que os
eleitores se conscientizem
da importância do seu voto,
para renovar o Legislativo
e o Executivo municipal.
Sem o voto consciente e
sem o entendimento de que
somente por meio do voto
é que se pode construir
um horizonte mais próspero para a gente brasileira,
continuaremos a patinar,
contrariando, e muito, os
anseios da sociedade brasileira, que clama por homens
e mulheres de bem, nas câmaras municipais e nas prefeituras, no caso específico
deste momento político,
como, aliás, clama por moralidade nos três Poderes da
República.
Desde dezembro de
2019, o Brasil tem 33 partidos políticos legalizados no
Tribunal Superior Eleitoral.
Uma quantidade imensa e
desnecessária, fazendo com
que vários desses partidos
sejam, na realidade, moedas de trocas de favores e
de verdadeiras negociatas.
Esta eleição de 2020 será
um teste de renovação política nas prefeituras e nos
parlamentos municipais.
Os partidos políticos no

Prova do
comodismo da
sociedade é o
crescimento
constante da
reeleição
Assim em termos de criação de partidos, a média no
período, entre 1945 e 1979,
foi 1,2 por ano, totalizando
42 siglas registradas. Já os
35 partidos políticos existentes, em 2016, correspondem à média de 1 partido
registrado por ano, no período de 1981 a 2016.
Por outro lado, algumas
visões se contrapõem à
ideia de falta de uma longa
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trar no mercado de trabalho.
Se não bastasse o descaso
com a parcela mais carente da população, a elevação
dos impostos na Educação
também expressa uma falta
de visão no futuro. O desinvestimento em educação vai
condenar o Brasil a continuar no atraso. Atualmente, já
sofremos com a falta de mão
de obra qualificada em vários setores. E isso não será
superado sem investimentos
em Educação.
O abismo da falta de acesso já enorme. Enquanto a
Coreia do Sul tem 70% da
população com o ensino superior, aqui essa taxa é de
apenas 9%. Não há como
mudar esse cenário com
instituições fechando e redução de oferta de vagas. E
será essa a realidade, caso a
reforma tributária seja aprovada com o aumento de impostos para a Educação.
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que vive.
Uma prova do comodismo da sociedade é confirmada por meio do crescimento
cada vez mais constante da
reeleição do pleito para as
diversas prefeituras do nosso país. Os bons políticos
devem naturalmente ser reeleitos; os razoáveis e maus
políticos não podem e não
devem ser reconduzidos aos
seus mandatos.
Assim, neste momento
importante da vida nacional,
quando todos os cidadãos
irão às urnas, torna-se importante saber quem são os
candidatos, o que já fizeram
em suas vidas e trajetórias
profissionais, conhecer suas
plataformas, e somente, a
partir dessa análise criteriosa, efetivamente escolher
em quem vai depositar o seu
voto, quem poderá representar, com dignidade, trabalho
e honradez, o seu voto, nos
próximos quatro anos.
Essa escolha, no próximo
dia 15 de novembro, será
determinante, para se manter o status quo, ou apostar
em mudanças necessárias
e imprescindíveis, para os
municípios brasileiros, lembrando, por oportuno, que
as eleições gerais ocorrerão
daqui a dois anos.
É hora de escolher bem,
com consciência e conhecimento, para que o eleitor
possa, com sua força política, revolucionar o país,
contribuindo, com o peso
e a força do seu voto, para
as mudanças que se fazem
necessárias, nas prefeituras
e nas câmaras municipais.

q
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Viajando pelos sabores
Roberto Hirth, da Open House, criou uma linha de
produtos para delivery, que nos leva a diversas viagens
em pote. São o lemon curd, molho Tonnato, Sardella, crémeux au chocolat e tangerina com campari. As
compras podem ser feitas pelo @openhouse_gastronomia, e cada delícia custa em média R$ 35.

‘Três Verões’
O premiado filme da diretora Sandra Kogut Três
Verões, já lançado com sucesso na Europa, que estreou em 91 salas na França, em junho, protagonizado por Regina Casé, chegou finalmente ao Brasil,
em setembro, nos drive-ins e no dia 16 estreia no
Telecine e Now. Ela aborda com maestria a vida dos
invisíveis, que orbitam em torno dos ricos e poderosos.

Peças exóticas e glamorosas
Sergio Carvalhal, que reabriu sua sofisticada loja, na
Visconde de Pirajá, 444, que vende objetos do mundo
inteiro, está com várias novidades nesta semana. Entre
elas, um anel “Deer Hunting”, cobre trabalhado à mão
em prata 925 do Afeganistão, e um outro “l ‘Observateur” também em prata, do Tibet.

Workshops online
Após o sucesso do programa “Lives com os Embaixadores do Rio”, a Associação dos Embaixadores
de Turismo do RJ lança em setembro um projeto de
workshops online gratuitos, apresentados por Viviane
Fernandes, com diversos especialistas. O primeiro será
sobre Nutrição com Peterson Mendes.

Bondinho do Pão de Açúcar nota 10
Com a reabertura dos atrativos turísticos do Rio,
o bondinho do Pão de Açúcar implantou um rígido
protocolo de segurança, que protege tanto os colaboradores como os visitantes. Com generosidade e um
sorriso estampado nos olhos por força das máscaras,
cada membro da equipe recebe com distanciamento
desde a entrada, sistema de sanitização do bondinho
em cada viagem, além de limpeza das mãos com álcool gel.

Descaso com a pandemia
A cidade do Rio de Janeiro continua com praias
lotadas, fazendo confraternizações em bares, com
pessoas acintosamente circulando sem máscaras e
eventos com apresentações de grupos musicais. Onde
está mais uma vez a fiscalização da Prefeitura? O que
leva tais infratores a terem tanto descaso com a humanidade?

Cicloturismo em Paraty
Arnaldo Bichucher está promovendo com a
Paraty Tours um roteiro especial de cicloturismo,
para conhecer sobre duas rodas os atrativos naturais do Patrimônio Mundial. Será uma forma de
descobrir em estrada de terra, mata fechada, uma
parte ainda inexplorada e pouco conhecida. Bichucher é hoje um dos maiores especialistas na
área no Brasil.

Universidade de Coimbra
A Universidade de Coimbra, que completa 730 anos
em setembro, terá uma presença brasileira nos festejos.
O projeto Música no Museu, de Sergio Costa e Silva,
foi um dos convidados.

Pensamento da semana
“Almas gêmeas se encontram na vida e se concedem o direito de compartilhar o mundo sem medo.
Trocam confidências diariamente, se apoiam e se
despem sem pudor, simplesmente para comungar de
pequenos gestos de poesia. Amam estar juntas e encontraram uma razão de viver. Nunca vão ser um fardo, embora em alguns momentos possam pesar, mas
é um peso diferente, de apoio mútuo na dificuldade
e no afeto. Almas gêmeas se apaixonam sem sexo,
sem desejo carnal e buscam simplesmente viver uma
história proporcionada pela humanidade e por Deus,
que entra em nossos corações trazendo justamente
uma descoberta de afeto mútuo.”

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.
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Reforma só vale para quem
entrar no serviço público
Não atinge membros
do Judiciário,
Legislativo,
Ministério Público
e militares

A proposta de reforma
administrativa apresentada
nesta quinta-feira pelo governo federal abrange os
Três Poderes – Executivo,
Legislativo e Judiciário
- da União, dos estados e
dos municípios. A Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) da Nova Administração Pública foi apresentada
pelo Ministério da Economia, em entrevista coletiva virtual. Segundo o
secretário especial adjunto
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia,
Gleisson Rubin, a mudança abrange todos os futuros
servidores públicos, como
analistas e técnicos dos
Três Poderes.
A reforma, no entanto,
não altera as regras para os
atuais nem para os futuros
membros do Poder Judiciário, que são os juízes, desembargadores e ministros,
do Poder Legislativo – deputados e senadores – e do
Ministério Público, que são
promotores e procuradores.
Também não valem para os
militares, que não são enquadrados como servidores
públicos. A estabilidade dos
servidores que já ingressaram no serviço público continua nos mesmos termos da
Constituição atual e os vencimentos atuais não serão
reduzidos.

Mas de acordo com a secretaria-geral da Presidência da República, a proposta
proíbe a redução de jornada
sem redução da remuneração. Também veda promoções ou progressões exclusivamente por tempo de
serviço. A matéria destacou
a incorporação de cargos
em comissão ou funções de
confiança à remuneração
permanente. Outra proposta
é que não haverá aposentadoria compulsória como
modalidade de punição. O
texto veda, ainda, mais de
trinta dias de férias por ano.
Tudo isso só para quem vai
se habilitar ao serviço público.
“Depende (de) que cada
poder faça uma proposta
ou nossa proposta seja ampliada para os membros.
Isso cabe ao Congresso”,
explicou. Nesta quarta-feira (2) à noite, o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia,
anunciou o envio de várias
propostas para reestruturar
os atuais cargos administrativos na Câmara dos Deputados. O ministério não divulgou o impacto fiscal da
reforma, por ainda depender
de projetos complementares que serão enviados ao
Congresso. De acordo com
Rubin, o governo aguarda o
andamento da tramitação da
PEC para então enviar outros projetos.
Segundo o secretário especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia,
Caio Mário Paes de Andrade, o objetivo da reforma não
é somente cortar gastos, mas
melhorar a gestão. “Não é
simplesmente cortar os gastos atuais. Tem um problema
maior que é como você faz
para gerir uma organização
permeada por mecanismos

disfuncionais”, afirmou.
O Ministério da Economia publicou uma lista de
perguntas frequentes sobre a
nova administração pública
e um glossário sobre a nova
administração pública.
O texto da emenda constitucional também altera o
Artigo 37 da Constituição
Federal e inclui nove novos
princípios da administração pública. Assim, passam
a figurar como princípios
da administração pública a
imparcialidade, a transparência, a inovação, a proporcionalidade, a responsabilidade, a subsidiariedade,
a unidade, a coordenação e
a boa governança. Eles se
juntam aos princípios da
legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e
eficiência.
A proposta também prevê
que União, estados, Distrito
Federal e municípios poderão cooperar com órgãos
ou entidades públicas e privadas para prestar serviços,
compartilhar recursos humanos e capacidade instalada.
Fases da mudança
A primeira fase das mudanças será por meio do
Novo Regime de Vínculos e
Modernização Organizacional da Administração Pública, com o envio da PEC ao
Congresso Nacional.
Depois serão necessários
projetos de lei sobre gestão
de desempenho; modernização das formas de trabalho;
consolidação de cargos, funções e gratificações; arranjos
institucionais; diretrizes de
carreiras; e ajustes no Estatuto do Servidor.
Na terceira fase, o governo enviará o Projeto de Lei
Complementar (PLP) do
Novo Serviço Público, com

o novo marco regulatório
das carreiras; governança
remuneratória; e direitos e
deveres do novo serviço público.
De acordo com o secretário especial adjunto da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, Gleisson
Rubin, o envio desses projetos de lei pelo governo ao
Congresso vai depender do
ritmo de tramitação da PEC
no Congresso Nacional.
“Trata-se de questões novas
que a PEC está trazendo.”
Judiciário
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM), disse que o Judiciário precisa se participar
do debate sobre reforma administrativa. “O Judiciário
também precisa de reforma
administrativa para os seus
novos servidores. Estamos
em 2020, e as regras são de
1988”, afirmou Maia, após
encontro com secretários
estaduais da Fazenda, nesta quinta-feira, em Recife
(PE). “Na nossa jurisprudência, há entendimento de que,
por emenda constitucional,
o Congresso poderia tratar
de outros poderes. Então, o
governo poderia encaminhar
proposta para os três poderes”, afirmou.
Maia lembrou, porém,
que existe uma liminar, do
ex-magistrado Joaquim Barbosa, definindo que a criação
de quatro tribunais regionais
federais, apresentada por
um deputado, não poderia
ter partido do parlamento.
Disse, ainda, que vai trabalhar para aprovar a reforma
até o fim do ano e elogiou a
proposta encaminhada pelo
governo.

Ex-ministro de Temer acusado de desvio de R$ 40 milhões no Dnit

A Polícia Federal (PF)
cumpriu nesta quinta-feira
53 mandados judiciais contra suspeitos de desviar mais
de R$ 40 milhões do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), entre julho de 2012
e outubro de 2019. Entre os
alvos da investigação está
o atual secretário de Transportes do Distrito Federal,
Valter Casimiro. Servidor de
carreira do Dnit. Ele foi dire-

tor de Infraestrutura Aquaviária do Dnit de 2014 a 2015,
quando assumiu a diretoriageral do departamento. Posteriormente, foi ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil do governo Michel
Temer.
Nove mandados de prisão
temporária e 44 de busca e
apreensão foram executados
em endereços associados aos
investigados no Distrito Federal, em Goiás, no Paraná

e em São Paulo. Batizada de
Circuito Fechado, a ação é
um desdobramento da Operação Gaveteiro, deflagrada
em fevereiro. Na ocasião, a
PF revelou que estava apurando a suspeita de desvio
de mais de R$ 50 milhões do
Ministério do Trabalho, por
meio da contratação irregular de uma empresa de tecnologia de informação (TI)
– a mesma que, agora, é suspeita de envolvimento com

Procuradores da Lava Jato de SP pedem demissão

Sete procuradores da
força-tarefa da Lava Jato
em São Paulo pediram demissão nesta 4ª feira (2). em
ofício assinado pela equipe e
enviado para o procuradorgeral da República, Augusto
Aras. Entre os desfalques,
está o da coordenadora do
grupo, Janice Ascari.
A força-tarefa reclamou

da atuação da procuradora
Viviane de Oliveira Martinez, que assumiu o 5º ofício
da Procuradoria da República em São Paulo em março.
O órgão é responsável pela
força-tarefa no Estado. De
acordo com os integrantes
da operação, a demissão coletiva foi motivada por “incompatibilidades insolúveis

com a atuação da procuradora natural dos feitos da
referida força-tarefa, Dra.
Viviane de Oliveira Martinez”.
Viviane assumiu as atividades em março, no lugar de
Anamara Osório Silva, que
foi promovida à procuradora-regional da República e
afastada da força-tarefa. No

supostas irregularidades em
três contratos do Dnit, autarquia vinculada ao Ministério
da Infraestrutura.
Em nota divulgada nesta
quinta-feira, a PF informou
que a análise do material
apreendido durante a Operação Gaveteiro aponta para a
existência de uma organização criminosa da qual fariam
parte empregados da principal empresa suspeita e servidores públicos.

documento, os procuradores
alegam “incompatibilidades
insolúveis com a atuação da
procuradora natural dos feitos da referida força-tarefa”.
Em sindicância interna encaminhada à Corregedoria Geral, os membros do Ministério Público Federal (MPF) já
teriam exposto a razão para
o desligamento.

QUEIROZ GALVÃO
TECNOLOGIA EM DEFESA E SEGURANÇA LTDA.
CNPJ nº 13.259.186/0001-40
ERRATA - No Balanço Patrimonial referente ao ano calendário de 2018,
publicado no Monitor Mercantil em 11 de abril de 2019, Página 8, e no
Diário Oficial do Rio de Janeiro, folha 30, ANO XLV, Nº 069 - PARTE V, em
11 de abril de 2019, onde se lê: Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e
Segurança S.A., leia-se: Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e Segurança
Ltda.” Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2020. Diretoria: Ernesto Escóssia
Araújo Camarço. Contador: Flávio de Castro e Souza - CRC-RJ 60.913.
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André Ceciliano se
defende das acusações
Acusado de fazer parte de um esquema para desviar
parte do dinheiro economizado pela Alerj, o presidente
da Casa, deputado André Ceciliano (PT), ocupou a tribuna do plenário esta semana para se defender. “Tenho a
cabeça erguida. Vou continuar ajudando e defendendo o
meu estado, dentro da legalidade. Para isso que fui eleito”, destacou Ceciliano. “Fiz questão de me pronunciar
publicamente sobre os fatos ocorridos na sexta-feira passada. Falei aos deputados abertamente sobre as acusações
levianas do ex-secretário de Saúde do estado, um delator,
réu confesso, que diz que teríamos nos favorecido, inclusive financeiramente, de doações que o Parlamento fez ao
governo no ano passado.”

‘Não escolhi ser depurado
para dar mau exemplo’
Em sua defesa,
diante dos demais
deputados, no plenário da Alerj, André
Ceciliano disse que
nunca se reuni com
o governador ou secretário de Fazenda
para tratar da devolução dos duodécimos. “Como todos
sabem, devolvemos,
em 2019, R$ 422
milhões ao Tesouro
Estadual. Desse toAndré Ceciliano
tal, R$ 106 milhões,
citados pelo delator
como recursos para a saúde, foram para pagar parte da
dívida que a Alerj tinha com o Estado pelo ressarcimento
de funcionários cedidos, prioritariamente da área da Educação, e para permitir a convocação de concursados da
Segurança. Temos documentos que comprovam esses repasses em apoio ao Estado”, disse André Ceciliano.

Vereadores
querem visibilidade
Os vereadores cariocas que fazem oposição ao prefeito Marcelo Crivella estão agradecendo aos deuses as denúncias contra ele de uso da máquina administrativa para
constranger repórteres e entrevistados na porta dos hospitais. Ninguém esperava a essa altura uma oportunidade
de aparecer com lições de moral nos telejornais de maior
audiência do país e, com isso, conquistar votos. A ordem
é colocar mais lenha na fogueira e esticar a crise na Prefeitura por mais tempo possível. Impeachment e CPI para
apurar o caso estão na ordem do dia na Câmara Municipal
do Rio.

Alerj discute
implantação do 5G
A Escola do Legislativo (Elerj) deve realizar um
workshop com representantes dos municípios fluminenses para que eles adequem as normas necessárias para a
implantação do serviço de 5G para celulares. Essa foi uma
das conclusões do encontro virtual do Fórum da Alerj de
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, realizado
no início da semana. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj, deputado Renan Ferreirinha
(PSB), acredita que para implementar essa tecnologia no
estado será preciso diminuir a burocracia, melhorar a infraestrutura das torres de transmissão, diminuir os valores
de outorga e melhorar os mobiliários urbanos.

Deputada define prioridades
para vacinação
As vacinas contra o
novo coronavírus ainda estão em desenvolvimento, mas a Alerj
deve definir em breve
uma escala de prioridade para a aplicação
das doses no estado.
Projeto de lei assinado
pela deputada Martha
Rocha (PDT), em traMartha Rocha
mitação na Casa, determina que os primeiros a serem vacinados serão as pessoas
que estão nos grupos de risco: profissionais de saúde e segurança pública, idosos e pessoas com doenças preexistentes, nessa ordem. Em seguida virão professores, pessoas
que atendem ao público e jornalistas. No fim da fila estão
as pessoas saudáveis com menos de 60 anos.

Comissão do impeachment
retoma trabalho
A comissão do impeachment do governador Wilson
Witzel vai retomar o trabalho no ponto onde ele foi interrompido, com Witzel tendo três sessões para apresentar a
defesa. Com isso, o governador tem até a semana que vem
para se defender das acusações. O trabalho da comissão
foi interrompido por uma liminar concedida ao governador, que foi revogada por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. De acordo com o ministro, não houve
irregularidade na formação da comissão da Alerj, como
alegaram os advogados de Witzel.

Arroz e feijão caros atingem
orçamento das famílias

O arroz e feijão perdem
cada vez mais espaço na
mesa dos brasileiros em função do aumento das exportações destes produtos e suas
matérias-primas, além da
diminuição das importações
desses itens, motivadas também pela mudança na taxa de
câmbio que provocou a valorização do dólar frente ao
real. Somando-se ao câmbio
competitivo, há a conjunção
de quebra de safra e o crescimento da demanda interna
impulsionada pelo Covid-19,
que trouxe maior consumo de
produtos básicos - tanto pelo
auxílio emergencial quanto
o deslocamento do consumo fora de casa para dentro
do lar. As informações são
da Associação Paulista de
Supermercados (Apas), que
explica que a pressão de aumento nos preços repassados
por fornecedores sobre itens
básicos da mesa dos brasileiros, como o arroz e feijão,
compromete o poder de compra das famílias.
Segundo a entidade, o Índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA) está
controlado porque, no acumulado do ano, itens como
os transportes, combustíveis
e recreação estão com deflação, já a habitação, por sua
vez, está com acumulado
de apenas 0,76%. Mas esta

não é a realidade do grupo
dos alimentos, que possuem
grande importância na composição do orçamento familiar. O feijão e o arroz, por
exemplo, estão respectivamente com inflação acumulada em 23,1% e 21,1% em
2020. A Apas explica que
está cada vez mais difícil
para o consumidor comprar
os itens que costumeiramente eram os primeiros a entrar
no prato do brasileiro. O
arroz, feijão, leite e óleo de
soja, por exemplo, estão com
aumento acumulado médio

Assim como Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras) e as demais 26 associações estaduais afiliadas à
entidade que representa o setor
supermercadista nacionalmente, a entidade recomenda aos
supermercadistas que continuem negociando com seus
fornecedores e comprem somente a quantidade necessária
para a reposição, bem como
ofereçam aos seus consumidores opções de substituição aos
produtos mais impactados por
esses aumentos provenientes
dos fornecedores de alimentos.

Preços de alimentos no mundo continuam subindo
O preço global dos alimentos subiu pelo terceiro
mês em agosto, impulsionado por cereais, óleos vegetais e açúcar, disse a agência
das Nações Unidas para alimentação nesta quinta-feira.
O índice de preços da
Organização das Nações
Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO), que
mede variações mensais em
uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carne e
açúcar, atingiu uma média
de 96,1 pontos mês passado,
ante 94,3 em julho.
O indicador aumentou
1,9% ante o mês anterior,
mas teve uma alta de 7% na
comparação anual.

MPT em SP recebeu
2,8 mil denúncias
relativas ao coronavírus
O Ministério Público do
Trabalho (MPT) em São
Paulo recebeu 7,9 mil denúncias de janeiro a agosto
deste ano. Mais de um terço das denúncias (2,8 mil)
diz respeito a problemas relacionados à prevenção da
Covid-19. O levantamento
inclui a capital paulista e
46 municípios da região do
Grande ABC e da Baixada
Santista.
O comércio varejista, especialmente os supermercados, foi um dos setores que
tiveram mais denúncias, assim como o telemarketing
e o atendimento à saúde.
Também houve um grande
volume de denúncias contra
o setor público, muitas relacionadas às áreas de saúde e
transportes.
Segundo o MPT, as queixas relatam desrespeito das
medidas determinadas pelas
autoridades sanitárias para
enfrentamento da pandemia
de coronavírus. A falta de
distanciamento entre os trabalhadores, a ausência de
testagem e o não fornecimento dos equipamentos de
proteção estão entre os pontos das denúncias. Há ainda
queixas de demissões em
massa e reduções salariais.

em 18,85% no ano, número
quase quatro vezes maior
que o índice geral de preços
dos alimentos (5%).
A Apas afirma que tem
reforçado, desde o início da
pandemia, para que os supermercados associados não
aumentem suas margens de
lucro e repassem aos consumidores apenas o aumento
proveniente dos fornecedores,
de modo que possamos assegurar o emprego dos nossos
colaboradores e garantir que a
população tenha alimentos de
qualidade à disposição.

Ações
Nos primeiros oito meses
deste ano, os procuradores
do Trabalho já ajuizaram
213 ações civis públicas,
sendo 27 diretamente ligadas a questões envolvendo a
covid-19. Foram celebrados
também 221 termos de ajustamento de conduta.
Há cerca de duas semanas, a Justiça do Trabalho
determinou que a Uber Eats
fornecesse aos entregadores
álcool em gel, auxílio financeiro em caso de afastamento e pontos de apoio para
higienização. A sentença da
juíza Josiane Grossi, titular
da 73ª Vara do Trabalho de
São Paulo, atendeu a um pedido do Ministério Público
do Trabalho.
O Uber Eats informou,
por nota, que já cumpre a
maior parte das medidas que
foram determinadas na decisão, como reembolso dos
itens de proteção, além de
manter um ponto de higienização e auxílio financeiro.
Sobre as demais exigências,
como a criação de novos locais de apoio e extensão do
período do suporte financeiro, a empresa diz que está
recorrendo da decisão.

A FAO, sediada em Roma,
também disse em comunicado que a colheita global de
cereais segue caminhando
para um recorde anual em
2020.
A entidade revisou para
baixo sua estimativa para
a safra de cereais de 2020
em 25 milhões de toneladas,
principalmente devido às expectativas de queda na produção de milho dos EUA.
Porém, apesar da redução,
a agência ainda espera uma
colheita recorde este ano, de
cerca de 2,765 bilhões de toneladas, alta de 3% ante os
níveis de 2019.
“Colheitas recordes de
milho são esperadas na

Argentina e no Brasil, enquanto a produção global
de sorgo deve crescer em
6% em relação ao ano anterior. A produção mundial
de arroz 2020 também deve
atingir um novo recorde de
509 milhões de toneladas”,
disse a FAO.
A previsão para o consumo de cereais em 2020/21
atingiu 2,746 bilhões de
toneladas, uma alta de 2%
contra 2019/20.
A estimativa para estoques de cereal globais no
fim da temporada em 2021
é de 895,5 milhões de toneladas, uma queda de 33,4
milhões de toneladas desde
julho.
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Cresce adesão de brasileiros
por contas digitais
Pesquisa da
Akamai aponta que
segurança de dados
é uma preocupação
recorrente
O open banking é uma
realidade no mercado brasileiro. Com o anúncio recente do PIX, novo método de
pagamento digital do Banco
Central, serão abandonadas
as transferências via DOC
e TED, assim como alguns
boletos bancários, possibilitando cada vez mais o uso
de contas completamente digitais.
A Akamai Technologies,
empresa de segurança digital e soluções na nuvem,
encomendou uma pesquisa
sobre o uso de bancos digitais no Brasil à Cantarino
Brasileiro. Feita anualmente
desde 2017, a pesquisa da
Akamai revelou este ano um
dado importante: 43% dos
entrevistados estão usando

algum banco digital, mais
do que o dobro registrado no
ano passado, de 18%. Destes
usuários, 14% afirmam que
o principal banco que usam
atualmente é o virtual.
Segundo Claudio Baumann, diretor geral da Akamai no Brasil, por não terem
agências físicas, os bancos
digitais têm sua percepção
de marca, em todos os sentidos, atrelada à experiência
dos seus clientes ao utilizar
as ferramentas de acesso online. “O uso da internet está
na essência desses bancos,
o que lhes dá ubiquidade e
alcance e cria uma forte exposição às ameaças da rede”,
explica.
“Ter as proteções necessárias obviamente é mandatório, mas não é o suficiente.
É preciso garantir a experiência dos clientes em quaisquer condições, para que o
negócio não sofra por eventuais prejuízos à marca, ou
perca captação e retenção de
clientes”, acrescenta.
Realizada entre os meses
de maio e junho de 2020
com mais de mil brasileiros, correntistas dos principais bancos brasileiros

- totalizando 19 instituições diferentes, entre os
tradicionais e digitais - a
pesquisa teve o objetivo de
mapear as preferências dos
clientes sobre seus bancos,
seu relacionamento com as
variadas plataformas bancárias, segurança e outras
informações importantes
que podem ajudar instituições financeiras a melhorarem seus serviços.
A pesquisa mostrou também que os apps bancários
são os canais mais utilizados pelos consumidores
com pelo menos 10 acessos
mensais, em média. Prática
aumentada devido ao isolamento social e pela facilidade de fazer pagamentos e
outras transações direto do
celular.
Segurança digital
Um dos destaques da pesquisa encomendada pela Akamai é a relevância cada vez
maior da segurança dos dados
pessoais e bancários para os
usuários. Tendo em vista a facilidade da abertura de contas
e do crédito entre os vários
bancos digitais, o estudo reve-

lou que 33% dos entrevistados
avalia que nunca ter sofrido
vazamento de informações é
um critério fundamental para
a escolha de uma instituição
financeira.
Provando que os clientes
estão cada vez mais vigilantes sobre o que acontece
com as empresas, 57% dos
usuários que participaram
da pesquisa afirmaram que
verificam se o banco que utilizam possui problemas de
segurança ou vazamento de
informação. Este dado pode
ser decisivo para buscar uma
nova instituição financeira
de confiança.
Outra cifra que ressalta
o valor de uma robusta segurança virtual por trás dos
bancos digitais é que o internet banking é o segundo
canal mais acessado pelos
entrevistados da pesquisa
encomendada pela Akamai. Na opinião de Claudio
Baumann, a segurança pesa
cada vez mais na decisão de
compra dos consumidores e,
por isso, é necessário estar à
frente dos cibercriminosos e
suas tecnologias de fraudes,
phishing e outros tipos de
crimes digitais.

Operações com bitcoins estão no radar do Senado

Apesar de ainda não
haver regulamentação legal, o mercado de criptomoedas, como as bitcoins,
movimenta mais de R$ 15
milhões ao dia no Brasil.
Projeto (PL 4.207/2020)
apresentado na terça-feira
(2) pela senadora Soraya
Thronicke (PSL-MS) estabelece normas jurídicas
para a compra e venda de
ativos virtuais no país, com
o Banco Central com poderes fiscalizadores para evitar as pirâmides financeiras

e lavagem de dinheiro, informou a agência Senado.
O projeto propõe estabelecimento de normas para a
emissão de moedas e outros
ativos virtuais, fixa condições e obrigações para as
pessoas jurídicas que exerçam atividades relacionadas
a esses ativos, atribui competências fiscalizatórias e regulatórias à Receita Federal,
ao Banco Central do Brasil,
à Comissão de Valores Mobiliários e ao Conselho de
Controle de Atividades Fi-

nanceiras. Também tipifica
condutas praticadas com
ativos virtuais que objetivame praticar crimes contra o
Sistema Financeiro, inclusive os de pirâmide financeira.
Cria o Cadastro Nacional de
Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), com a finalidade de auxiliar as instituições financeiras a executar
políticas de avaliação de risco de crédito e de prevenção
à lavagem de dinheiro.
A ementa dispõe sobre os
ativos virtuais e sobre as pes-

soas jurídicas que exerçam as
atividades de intermediação,
custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou
gestão desses ativos virtuais,
sobre crimes relacionados
ao uso fraudulento de ativos
virtuais, bem como sobre o
aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”,
e altera a Lei nº 9.613, de 03
de março de 1998. Os cidadãos podem dar sua opinião
sobre o projeto pelo Portal
e-Cidadania https://www12.
senado.leg.br/ecidadania

Bolsa paulista divulga prévia do Economista explica os impactos
Ibovespa que vai até dezembro da pandemia na economia global
A B3 divulgou na tarde
desta quarta-feira a terceira prévia do Índice Bovespa que vai vigorar de 08 de
setembro de 2020 a 30 de
dezembro 2020, com base
no fechamento do pregão
de 2 de setembro de 2020.
A carteira do Ibovespa registra a entrada de Eztec
ON (EZTC3) e PetroRio
ON (PRIO3), totalizando
77 ativos de 74 empresas.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na
composição do índice foram: Vale ON (10,538%),
Itauunibanco PN (6,170%),
Petrobras PN (5,559%), B3
ON (5,445%) e Bradesco PN
(4,805%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apre-

sentaram o maior peso na
composição da carteira anterior do índice válida de
04 de maio de 2020 a 04 de
setembro de 2020 foram:
Vale ON (10,154%), Itauunibanco PN (7,414%), Bradesco PN (5,611%), Petrobras PN (5,610%) e B3 ON
(5,405%).
A B3 divulga regularmente três prévias das
novas composições dos
índices: a 1ª prévia, no
primeiro pregão do último
mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no
pregão seguinte ao dia 15
do último mês de vigência
da carteira em vigor e a 3ª
prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira
em vigor.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE nº 33.3.0031011-8
ATA DAAGE REALIZADA EM 31/07/2020
1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada em 31/07/2020, às 11h, por meio
de sala virtual, de acordo com a disposição contida na Lei nº 14.030, de 28/07/2020, a qual
permite que a votação e participação dos acionistas nas assembleias das sociedades
seja feita à distância. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de
editais de convocação, conforme disposto noArt. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”),
em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA:
Presidida pelo Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Haroldo
Nogueira Solberg. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar (i) a contratação de empréstimo e
financiamento bancário pela Cia., junto à CEF (a “CAIXA ECONÔMICA”) no valor total
de R$20.000.000,00; (ii) a outorga de garantias à operação descrita no item (i) acima; e
(iii) a autorização para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as providências
e celebrarem todos os instrumentos necessários para a implementação da operação
de empréstimo e financiamento descrita nos itens (i) e (ii) acima. 5. DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Assembleia e dando início
à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, o que segue: (i) Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos
pela Cia., bem como emissão de cédulas de crédito bancário, inclusive todas as
suas repactuações e renegociações, junto à CAIXA ECONÔMICA no valor total de
R$20.000.000,00. (ii) Autorizar a Diretoria a dar em garantia, recebíveis da Cia., assim
como alienação fiduciária de ativos, se necessário, para a tomada de empréstimo citado
no item (i) acima. (iii) Autorizar os integrantes da Diretoria da Cia., na forma do Estatuto
Social, a tomarem todas e quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer
instrumentos necessários para a implementação das operações ora aprovadas,
incluindo, mas não se limitando à negociação e celebração de Contrato de Empréstimo
Bancário com a CAIXA ECONÔMICA e os contratos necessários à formalização das
garantias deliberadas no item (ii) acima. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário,
nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 31/07/2020. Assinaturas:
Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente; Haroldo Nogueira Solberg,
Secretário. Acionistas: Tinharé Participações S.A. e Dyna II Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com
a ata original lavrada no livro próprio da Cia.. Rio de Janeiro, 31/07/2020. Mesa: Flavio
Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Haroldo Nogueira Solberg - Secretário.
Jucerja nº 3923154, em 26/08/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

A economista Laura
Carvalho explica em seu
podcast “Curto Circuito”,
os efeitos da pandemia do
novo coronavírus na economia global. O lançamento, que estará disponível
a partir desta sexta-feira,
pode ser ouvido, com exclusividade, na Orelo, novo
aplicativo de podcasts que
pode ser baixado na Apple
Store e Google Play. Os
episódios são semanais, todas as quintas-feiras.
Segundo a economista,
ao contrário das crises de
1929 e 2008, o colapso
econômico de 2020 não
é uma crise originada no
setor financeiro, mas consequência do contágio da

economia real por uma
crise de saúde pública.
Em meio a queda histórica
do PIB mundial, o debate
econômico foi chacoalhado como em poucas ocasiões.
“Curto-circuito mergulha
em cada face do problema
não apenas para refletir sobre a pandemia, mas também para iluminar, de forma
sóbria, conceitos decisivos
do pensamento econômico.
Vamos abordar os impactos que já estão sendo sentidos na economia nacional
e aqueles que vão continuar
presentes, além de reflexões
sobre o papel do estado em
todo este cenário”, comenta
Carvalho.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
ATA DA RCA REALIZADA EM 31/07/2020
1. DATA, HORAE LOCAL DAREUNIÃO: Em decorrência das medidas de prevenção
contra a Covid-19, esta RCA é realizada remotamente, por vídeo conferência, aos
31/07/2020, às 9h. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.. 3. MESA: Assumiu
a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, que convidou
o Sr. Haroldo Nogueira Solberg para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar
(i) a contratação de empréstimo e financiamento bancário pela Cia., junto à CEF
(a “CAIXA ECONÔMICA”) no valor total de R$20.000.000,00; (ii) a outorga
de garantias à operação descrita no item (i) acima; e (iii) a autorização para os
integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as providências e celebrarem todos
os instrumentos necessários para a implementação da operação de empréstimo
descrita nos itens (i) e (ii) acima. 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i)
Aprovar a contratação de empréstimo bancário com o junto à CAIXA ECONÔMICA
no valor total de R$20.000.000,00. (ii) Aprovar, nos termos do art. 142, inciso VIII,
da Lei nº 6.404/76, (a) a dar em garantia, recebíveis da Cia. e constituir ônus em
ativos, se necessário, para a tomada de empréstimo citado no item (i) acima; (b)
prestação, pela Cia., de cessão fiduciária sobre direitos creditórios dos recursos
existentes nas contas vinculadas de titularidade da Cia., se necessário, em garantia
das obrigações assumidas na operação descrita no item 4 (i) acima; (iii) Autorizar
os integrantes da Diretoria da Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e
quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários
para a implementação da operação descrita no item (i) acima, incluindo, mas não se
limitando à negociação e celebração das CCBs e se necessário dos Instrumentos
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Conta Vinculada, bem como quaisquer
contratos/documentos necessários à formalização da operação descrita nos itens (i)
e (ii) acima; 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos
assinada. Rio de Janeiro, 31/07/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro
de Andrade, Presidente; Haroldo Nogueira Solberg, Secretário. Conselheiros: Flavio
Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Fernando José
de Oliveira Pires dos Santos. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com
a ata original lavrada no livro próprio da Cia.. Rio de Janeiro, 31/07/2020. Mesa: Flavio
Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Haroldo Nogueira Solberg - Secretário.
Jucerja nº 3923335, em 26/08/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Ágora acredita que Ibovespa
está próximo de novo rali
O Ibovespa está muito próximo de iniciar um novo rali
de alta, de acordo com a avaliação de Maurício Camargo, analista gráfico da Ágora Investimentos. No último
relatório encaminhado aos clientes, consta que o índice
bateu, novamente, num marco simbólico, os 102.100 pontos. Maurício afirma que, se o índice ultrapassar essa resistência, terá fôlego para acelerar os ganhos. No primeiro
pregão de setembro, o indicador encerrou o dia com valorização de 2,82%, marcando 102.167 pontos.
Todos na Ágora consideram que esta é a região que demarca um teto no qual recua quando atinge o nível. Mas
se o cenário político e econômico ajudar, e o Ibovespa se
mantiver acima desse patamar, terá vencido o teto do canal
de baixa para o curtíssimo prazo e, assim, voltaria a buscar
o topo mais recente, em 105.500 pontos, divisor para a
retomada do rali de alta. Porém, caso o nível dos 102.100
pontos não seja ultrapassado, o índice pode virar para uma
desvalorização. O suporte, neste caso, seria encontrado
nos 100 mil pontos. Se for perdido, o existe espaço para
um movimento de realização de lucros mais forte, que, se
não parar nos 97.200 pontos, vai para os 95.200 pontos.

Fundos escoceses venderam ações da Tesla
A Baillie Gifford reduziu sua participação na Tesla de
cerca de 6,3% para 4,25%. A operação foi realizada em
agosto e foi consequência de uma norma interna da instituição que limita o peso de apenas uma cotada nos portfólios dos clientes. A gestora escocesa de fundos começou
a investir na Tesla em janeiro de 2013 quando suas ações
da empresa, ajustadas ao stock split efetuado naquela ocasião, ea negociadas em menos de sete dólares. Em finais
de dezembro, chegou a deter 7,7% do capital da Tesla,
então avaliados em € 4,9 bilhões, sendo na altura o segundo maior acionistas, apenas atrás de Musk.
“Continuamos muito otimistas quanto ao futuro da
Tesla e pretendemos continuar a ser um acionista de referência por muitos anos”, afirmou à Scottish Financial Review, James Anderson, cogestor do Scottish Mortgage
Investment Trust, o principal fundo da Baillie Gifford. A
Baillie Gifford tem aproximadamente € 295 bilhões em
ativos sob gestão e mais de 200 dos seus clientes detêm
participações na Tesla.

Varejo será bom negócio?
O Credit Suisse reduziu o preço-alvo para a Hering de
R$ 32 para 24 e manteve o rating neutro para as ações da
eempres. Em relatório, o banco disse que a Herimg é uma
das varejistas com mais potencial de destravar valor caso
recupere o ritmo de crescimento. No seu relatório consta
que a comapanhia tem um modelo de negócio com bons
retornos e geração de fluxo de caixa livre positiva até nos
momentos mais difíceis. No entanto, os resultados recentes da companhia trazem incertezas sobre a sustentabilidade dos níveis de venda no canal multimarcas.
“Estas incertezas aumentaram com os desafios trazidos
pela Covid às lojas”, destacou o Credit. Com isso, o banco
decidiu esperar mais clareza no cenário econômico e ver
uma melhora mais consistente nos resultados da companhia. O banco vê múltiplos de 16 vez P/E (Preço sobre
Lucro) para 2021, mas com lucros relativamente menores
nos próximos anos.

Ambev substituiu vice de marketing e não agradou

O Credit Suisse destacou a mudança no cargo de
vice-presidente de marketing da Ambev, com Daniel
Wakswaser substituindo Ricardo Dias. Para o banco,
a mudança é negativa, devido ao bom desempenho de
Dias em marketing, mas é parte de uma rotação usual
de cargos.
O Bradesco BBI aponta que Ricardo Dias está deixando o cargo por razões pessoais, ficando no cargo
desde janeiro de 2019 e teve um papel fundamental no
aumento do foco da Ambev em inovação para combater
a concorrência. Apesar da mudança, o BBI não espera
que a estratégia da empresa seja alterada e manteve a
recomendação neutra e o preço-alvo de R$ 15,50 para
essas ações.

Agosto foi fraco para a Invepar
A Invepar divulgou o desempenho dos seus negócios
em agosto. No segmento de rodovias, a LAMSA, operadora da Linha Amarela no Rio de Janeiro, teve queda
de 18% no tráfego em relação ao mesmo mês de 2019.
A CRT (Rio-Teresópolis) teve queda de 14%, enquanto
a CLN, que administra a rodovia BA-099, mostrou alta
de 11% no período. A concessionária ViaRio, que administra a via Transolímpica, teve recuo de 10%. No
aeroporto de Guarulhos, a quantidade de passageiros
caiu 69%, com queda de 61% nos pousos e decolagens.
No metrô do Rio, as linhas 1 e 2 apresentaram queda
de 62% nos passageiros transportados; a linha 4 recuou
65%.

Aumenta o grupo Hapvida
A Hapvida concluiu a incorporação das três operadoras
do Grupo América: AME Planos de Saúde, a Promed Assistência Médica e a Jardim América Saúde, em Goiáse
dezenas de unidades assistenciais pela Ultra Som Serviços
Médicos, subsidiária integral.

6

Financeiro

Sexta-feira, 4 de setembro de 2020

n Monitor Mercantil

Robôs apoiam estratégias de Embraer anuncia a demissão
6% dos investidores brasileiros de 900 funcionários
Pesquisa
mostra que 73%
pretendem ampliar
investimentos
automatizados

A TradeMachine, fintech especializada em investimentos
automatizados,
realizou uma pesquisa nacional sobre o uso da tecnologia para investimentos.
Com a participação de mais
de 400 investidores brasileiros, o levantamento revelou que 6% dos respondentes já utilizam alguma
estratégia de investimentos
automatizados na carteira.
Entre as pessoas que já investem, 40% adicionou este
tipo de ativo há mais de um
ano, outros 40% usam a estratégia entre um e seis meses, 13% entre seis e doze
meses, e 6% há menos de
um mês.
“Nos últimos dois anos
o interesse dos brasileiros
sobre o funcionamento e a
dinâmica do mercado financeiro elevou consideravelmente de patamar. A bolsa
de valores brasileira, que tinha pouco mais de 800 mil
CPFs cadastrados ao final
de 2018, possui atualmente
mais de 2,6 milhões pessoas
registradas”, citou a fintech
em texto.
A pesquisa também mapeou que a maior parte dos
investidores (59%) possuem algum tipo de receio
quando o assunto é robô de
investimentos. Para 24%,
o maior temor é a falta de
controle e autonomia sobre
seus investimentos, 19%
temem perder o valor do
capital investido e 16% ficam desconfortáveis em

relação à segurança e previsibilidade da solução automatizada. Por outro lado,
41% dos investidores não
possuem nenhum receio.
Reticentes

Para 37% dos investidores
o investimento automatizado ainda não é uma solução
adequada para períodos de
maior incerteza e volatilidade, quando comparado aos
modelos de investimentos
tradicionais. Porém, 28%
acreditam no contrário (ajuda em momentos de crise).
Já 35% afirmam que não
conhecem a fundo a modalidade.
O levantamento realizado
pela TradeMachine coletou
ainda que 71% dos entrevistados enxergam o mercado
de renda variável, de uma
forma geral, com otimismo,
seguido por 23% com ceticismo e apenas 6% com pessimismo.
De acordo com o CEO
da TradeMachine, Rafael
Marchesano, os resultados
apresentados pela pesquisa
mostram que as estratégias
automatizadas
possuem
grande potencial de crescimento no mercado brasileiro, uma vez que 94% dos
investidores ainda não realizam operações com esse
tipo de ativo. “Entendemos
que é um processo que exige um grande trabalho de
educação de mercado. Porém, pouco a poucos vemos
uma quantidade maior de
investidores interessados
na modalidade, até porque
os investimentos automatizados podem oferecer proteção contra grandes flutuações do mercado, passar
por cenários de altíssima
volatilidade e controlar as
aplicações com uma alta
velocidade, probabilidade

QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63
Edital de Convocação de AGOE. A Queiroz Petro S.A., sediada na Av.
Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar-parte, RJ, RJ, através de sua
Diretoria, devidamente representada por sua Diretora-Superintendente, Viviane dos Santos Saraiva, CONVOCA através do presente edital, todos os
acionistas da Queiroz Petro S.A. para AGOE, que será realizada na sede
da Queiroz Petro S.A., às 10h, do dia 30/09/2020, para deliberar a seguinte
ordem do dia: (a) Em sede de AGO: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios findos nos anos de 2018 e 2019; e 2. Deliberar sobre a
destinação dos resultados apurados nos respectivos exercícios; e, (b) Em
sede de AGE: Reeleger os membros da atual Diretoria, para um mandato
de 02 anos. Os seguintes documentos estarão à disposição dos acionistas,
na contabilidade da Queiroz Galvão S.A., localizada na Rua Santa Luzia,
nº 651, 2º mezanino, Centro, RJ/RJ: cópia das demonstrações financeiras
da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 2018 e 2019. RJ,
02/09/2020. Viviane dos Santos Saraiva - Diretora-Superintendente.

de acerto e controle de risco”, explica.
Investimentos

Entre as especificidades
do grupo que já investe
por meio de soluções financeiras automatizadas, a
maior parte teve uma experiência satisfatória com os
investimentos automatizados comparado às demais
modalidades existentes no
mercado. Isso porque 60%
obtiveram
performance
superior aos demais investimentos tradicionais do
mercado, 20% informaram
um desempenho inferior e
outros 20% afirmaram que
a performance foi igual.
No grupo, 86% dos investidores buscam uma
estratégia parametrizável,
conhecidas como whitebox ou graybox, onde é
possível interferir e configurar o robô de acordo
com os inputs e informações na qual deseja que
o algoritmo reconheça no
mercado a fim de operar
de determinada forma.
Na outra ponta, 14% dos
entrevistados preferem investir com uma estratégia
totalmente automatizada,
utilizando os chamados
robôs blackbox, que possuem programação e estratégias já embarcadas.
A pesquisa trouxe ainda
que a maior parte dos investidores (53%) optou por
manter o patamar de recursos automatizados nos últimos dois meses, enquanto
34% aumentaram os aportes e apenas 13% diminuíram. Para o futuro, 73%
dos respondentes afirmam
que pretendem ampliar os
seus recursos em investimentos automatizados, já
27% não possuem a mesma
intenção.

Empresa culpa
cancelamento
com a Boeing e
impactos causados
pela Covid-19

A Embraer anunciou nesta quinta-feira a demissão de
900 funcionários, prática que
considerou como um ajuste
de 4,5% do seu efetivo total
no país. A medida decorre
dos impactos causados pela
Covid-19 na economia global e pelo cancelamento da
parceria com a Boeing. O
objetivo é assegurar a sustentabilidade da empresa e
sua capacidade de engenharia. Por conta da pandemia
do coronavírus que atingiu
em cheio os projetos da fabricante, as estimativas financeiras e de entregas da
empresa para 2020 permanecem suspensas neste momento.
Além do novo coronavírus, a Embraer teve que lidar este ano com os custos
de separação adicionais do
negócio não fechado com
a Boeing. Considerando-se
todas as entregas, bem como
os pedidos firmes obtidos
durante o período, a carteira

de pedidos firmes (backlog)
da companhia fechou o trimestre em US$ 15,4 bilhões.
A pandemia afetou particularmente a aviação comercial da Embraer, que no
primeiro semestre de 2020
apresentou redução de 75%
das entregas de aeronaves,
em comparação com o mesmo período do ano passado.
Além disso, a situação da
Embraer se agravou com
a duplicação de estruturas
para atender a separação da
aviação comercial, em preparação à parceria não concretizada por iniciativa da
Boeing, e pela falta de expectativa de recuperação do
setor de transporte aéreo no
curto e médio prazo.
“Desde o início da pandemia, a Embraer adotou
uma série de medidas para
preservar empregos como
férias coletivas, redução de
jornada, lay-off, licença remunerada e três planos de
demissão voluntária (PDV).
Também reduziu o trabalho
presencial nas plantas industriais com o objetivo de zelar
pela saúde dos colaboradores e garantir a continuidade
dos negócios”, explicou a
fabricante em nota. Os três
PDVs registraram adesão
voluntária de cerca de 1,6
mil colaboradores no Brasil.
Em 5 de agosto, a Embraer reportou os resultados do
segundo trimestre. A com-

panhia teve prejuízo de R$
1,6 bilhão no segundo trimestre. No primeiro trimestre, a fabricante brasileira de
aeronaves já havia amargado
prejuízo de R$ 1,28 bilhão.
A companhia disse que os
impactos da pandemia de
coronavírus afetam principalmente a aviação comercial, o que contribuiu com
quase 75% da queda na receita líquida da companhia.
A fabricante informou que
adiou a entrada em operação
do jato E 175-E2 para 2023.
O adiamento deve-se ao impacto negativo da pandemia
na aviação comercial em
todo o mundo.
A receita líquida registrou
queda de 47% em relação ao
mesmo período de 2019 e ficou em R$ 2,86 bilhões. No
2T20, a Embraer entregou
quatro aeronaves comerciais
e 13 executivas (nove jatos
leves e quatro grandes) e
sua carteira de pedidos firmes (backlog) alcançou US$
15,4 bilhões.
No acumulado do 1° semestre de 2020, a Embraer
entregou nove jatos comerciais e 22 executivos, ante
os 37 jatos comerciais e 36
executivos entregues durante os seis primeiros meses
de 2019. A receita líquida
também teve queda: R$ 5,70
bilhões, abaixo dos R$ 8,50
bilhões no mesmo período
de 2019.

Mega projeto petroquímico inicia produção na China
A construção da primeira
fase de um mega projeto petroquímico na Província de
Liaoning, nordeste da China,
foi concluída. A instalação
entrou em operação esta semana. O projeto está localizado na cidade de Panjin e é
operado pela Bora LyondellBasell Petrochemical Co.
Ltd., uma joint-venture entre
a gigante química holandesa
LyondellBasell e a empresa
petroquímica chinesa Liaoning Bora Enterprise Group.
As instalações de craqueamento começaram um teste
em 5 de agosto e o projeto

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. – CNPJ nº 33.388.943/0001-92
- torna público que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio
Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.017/2008, a renovação de
sua Licença Municipal de Operação LMO nº 001186/2014 para fabricação de
joias e operação de geradores de energia elétrica a diesel à Rua Visconde
de Pirajá, nº 490, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ.

da 1ª fase deve produzir 1,4
milhão de toneladas de produtos de poliolefina por ano
em plena capacidade.
Com um investimento total de cerca de 80 bilhões de
iuanes (US$ 11,7 bilhões),
o projeto será concluído em
três fases. A construção da
primeira fase começou em
outubro de 2017.
Conforme a agência Xinhua, como um grande projeto de investimento estrangeiro em Liaoning, quando
concluído, estima-se que
gere uma receita anual de 80
bilhões de iuanes e crie cerca

de 3 mil empregos.
Bob Patel, CEO da LyondellBasell, disse que a demanda por produtos de poliolefina no mercado chinês
se recuperou gradualmente
e mostrou uma tendência de
crescimento de longo prazo, apesar do impacto da
epidemia da Covid-19, o
que é uma boa notícia para
o projeto. A indústria petroquímica é um dos negócios
pilares em Liaoning. A província obteve uma receita
de vendas de US$ 140 bilhões da indústria petroquímica em 2019.

