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Brasil é o 9º país mais desigual do mundo
Os 10% mais ricos 
concentrem 42,9%
da renda total

O índice de Gini (0,543) ficou 
praticamente estável em relação a 
2018 (0,545), mas ficou superior a 
2015, ano que teve o indicador mais 
baixo da série, com 0,524. O país é 
o nono mais desigual do mundo se-
gundo o Banco Mundial. O índice 
é usado para medir a desigualdade 
social, em que zero corresponde a 
uma completa igualdade na renda e 
1 corresponde a uma completa de-
sigualdade.

 As informações constam da 
Síntese de Indicadores Sociais, 
divulgada nesta quinta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A Região Sul é 
a que tem a menor desigualdade de 
renda, com 0,467. O Nordeste teve 
a maior desigualdade, com 0,559, 
e aumentou em relação a 2018, en-
quanto as outras regiões tiveram 
queda em comparação ao ano an-
terior.

Favela de Paraisópolis contrasta com prédios de alta classe média

 Em 2019, a parcela de 10% de 
pessoas com menores rendimen-
tos domiciliares per capita recebia 
0,8% do total da renda do país. À 
metade da população brasileira 
correspondiam 15,6% dos rendi-
mentos observados, cabendo aos 

10% com maiores rendimentos 
42,9% do total da renda.

 Os 10% com maiores rendimen-
tos são compostos por 70,6% da po-
pulação branca. Os 10% com meno-
res rendimentos são compostos por 
77% da população preta ou parda.

Entre os 10% com menores ren-
dimentos, o rendimento domiciliar 
per capita médio em 2019 foi de 
R$ 112. Entre os 10% com maiores 
rendimentos, o rendimento domici-
liar per capita médio no ano passa-
do foi de R$ 3.443.

Imposto não vai para bem-estar da população

Polícia Federal deve investigar 
apagão da Gemini no Amapá

Com 2ª onda de Covid e popularidade 
em baixa, auxílio deve continuar

Reforma da 
Previdência: 
1 ano com perda 
45% maior

A reforma da Previdência com-
pletou nesta quinta-feira um ano de 
sua promulgação. Entre as mudan-
ças trazidas pela reforma do sistema 
previdenciário estão a instituição 
de novas idades de aposentadoria, 
novo tempo mínimo de contribui-
ção, regras de transição para quem 
já é segurado, de novas alíquotas 
de contribuição para a Previdência, 
entre outras mudanças.

A expectativa do governo é que, 
em 10 anos, a reforma retire cerca 
de R$ 800 bilhões de aposentados 
e pensionistas. Mas o primeiro ano 
ficou longe do desejo da equipe 
econômica. A pandemia ajudou a 
piorar as contas do RGPS (Previ-
dência dos trabalhadores do setor 
privado), mas o crescimento da in-
formalidade no trabalho, uma ten-
dência que vem desde 2015, teve 
forte contribuição.

Até setembro de 2019, a dife-
rença entre arrecadação líquida e o 
total de benefícios pagos resultava 
em um saldo negativo de R$ 205 bi-
lhões (acumulado de 12 meses). Em 
setembro de 2020, o buraco foi para 
R$ 290 bilhões, alta de quase 45%.

O déficit não leva em conta as 
arrecadações da Seguridade Social, 
que incluem outras fontes como 
Cofins e CSSL, e que são desviadas 
para cobrir o pagamento da dívida 
pública. Página 6

Atividade de serviços 8% 
abaixo de fevereiro

O setor de serviços avançou 
1,8% na passagem de agosto para 
setembro, o quarto resultado positi-
vo consecutivo. O ganho acumula-
do de 13,4% nesse período, porém, 
ainda é insuficiente para compen-
sar as perdas de 19,8% acumuladas 
de fevereiro a maio. Os dados são 
da Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgada nesta quinta-feira pelo 

IBGE. O volume de serviços ain-
da se encontra 18,3% abaixo do 
recorde, alcançado em novembro 
de 2014, e 8% abaixo de fevereiro 
de 2020. Em relação a setembro 
de 2019, o setor recuou 7,2%, sua 
sétima taxa negativa seguida nessa 
comparação. O acumulado no ano 
caiu 8,8% frente ao mesmo período 
de 2019.

Na passagem de agosto para se-
tembro, quatro das cinco atividades 
pesquisadas cresceram. Apenas 

serviços profissionais, administra-
tivos e complementares tiveram 
resultado negativo de 0,6%, elim-
inando pequena parte do ganho de 
5,8% no período de junho a agosto.

O setor de outros serviços, que 
alcançou 4,8% na comparação com 
o mês anterior, e 6,1% no acumu-
lado do ano, foi o único a superar 
o nível pré-pandemia. Outra ativ-
idade em destaque foi a de infor-
mação e comunicação, que avançou 
2% e eliminou a queda de agosto.

Arrecadação de ICMS em 
cai 1,75% no ano

O Ceará é o estado que mais 
perdeu em arrecadação de ICMS 
no ano (-8,8%). Na contramão, 
Mato Grosso aumentou em 16,1%. 
No Brasil, a queda é de 1,75% em 
relação a 2019.

O levantamento foi feito pelo 
Sindicato dos Agentes Fiscais de 
Rendas (Sinafresp) com base no 
boletim  do Confaz.

O auxílio emergencial conse-
guiu dar alguma recuperação à po-
pularidade de Jair Bolsonaro. Mas 
a redução pela metade, que veio no 
momento em que os preços dos ali-
mentos dispararam, afeta a avalia-
ção do presidente, como começam 
a demonstrar as pesquisas.

Nesta quinta-feira, o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
anunciou que o plano do governo 
é retirar o auxílio aos poucos até 
o final do ano. Mas, segundo o 
ministro, se houver uma segunda 
onda de Covid-19 no país, aí sim 
o governo voltaria a conceder o 
auxílio emergencial aos brasilei-
ros em situação de vulnerabilida-
de econômica.

“Se houver uma segunda onda, 
não é uma possibilidade, é uma 
certeza (que o governo vai pagar 
novamente o auxílio emergen-
cial)”, disse, no evento do Dia 
Nacional do Supermercado, orga-
nizado pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). Porém, 
enfatizou que considera a probabi-
lidade de nova onda de contamina-
ções “baixa”.

Em São Paulo, os hospitais estão 
reabrindo alas destinadas a pacien-
tes com coronavírus. A alta nas in-
ternações ocorre, segundo avaliam 
os médicos, pelo relaxamento na 
prevenção. Na Europa e nos Es-
tados Unidos, o número de novos 
casos bate recordes.

A Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal devem investigar 
as causas do incêndio na subesta-
ção de energia que provocou um 
apagão no Amapá. Quem vai fa-
zer a solicitação é o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), que explicou nesta quinta-
-feira que um laudo preliminar da 
Polícia Civil informa que aparente-
mente não foi um raio que causou 
o acidente, contrariando todas as 
informações anteriores.

Por causa do apagão, nesta quin-
ta-feira o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Luís Roberto Barroso, decidiu 
adiar as eleições municipais na ca-
pital Macapá. Barroso atendeu ao 
pedido feito pela Justiça Eleitoral 

do Amapá, para suspender o pleito 
devido às ações de vandalismo pro-
vocadas pela falta de luz na capital.

O adiamento vale somente para 
Macapá e abrange o primeiro turno, 
que deveria ocorrer no próximo do-
mingo, e o segundo, que seria rea-
lizado em 29 de novembro. A nova 
data do pleito não foi definida. No 
restante do estado, a votação será 
mantida porque o Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) garantiu que há 
aparato policial para garantir a se-
gurança da votação.

 Um laudo preliminar realizado 
no transformador que pegou fogo 
em uma subestação em Macapá 
detectou que o incêndio teve início 
após uma peça do equipamento su-
peraquecer.

A arrecadação de tributos no 
Brasil é grande, mas, em contra-
partida, o retorno do que é gerado 
não chega à sociedade de maneira 
adequada. Isso é o que mostra o re-
sultado da 10ª edição do Índice de 
Retorno de Bem-Estar à Sociedade 
(Irbes), feito pelo IBPT, que leva 
em consideração os 30 países com 
a maior carga tributária. Desde a 
primeira edição do estudo, realiza-
da em 2011, o Brasil permanece na 
última colocação.

A permanência do país na última 
posição do índice mostra que os tri-
butos pagos continuam sendo mal 
aplicados. Para o presidente-exe-
cutivo do IBPT, João Eloi Olenike, 
é preciso destinar de forma mais 
assertiva e qualitativa o orçamen-
to brasileiro. “O valor que o Brasil 
destina atualmente para investi-
mentos que tragam crescimento no 
IDH é muito baixo”, ressaltou.

Enquanto este cenário não mudar, 
o Brasil vai continuar arrecadando 

muito e retornando bem pouco para 
a sociedade. “A questão de não ter-
mos serviços de qualidade faz com 
que o brasileiro seja obrigado a pagar 
tributos duas vezes, principalmen-
te a classe média, pois paga sobre o 
consumo, renda e patrimônio, e pela 
ineficiência governamental, ainda 
precisa buscar serviços na iniciativa 
privada”, completou Olenike.

O cálculo do Irbes é obtido a 
partir da somatória da carga tribu-
tária em relação ao PIB (ponderado 

com peso de 15% de importância) 
com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) (ponderado com 
peso de 85% de importância).

Os dados da carga tributária, que é a 
arrecadação em relação ao PIB, foram 
obtidos junto à Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). Já o os números do IDH 
vêm do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud). Am-
bos são referentes a última atualização 
disponível, que é do ano de 2018.

Rovena Rosa/ABr
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Ela estourou nas paradas 
de sucesso nos anos 60 e 
70, lançou duas dezenas de 
discos e vendeu mais de 3 
milhões de cópias. Foi uma 
cantora cheia de vigor, com 
uma voz linda e marcante, 
uma bela mulher loura, 
cheia de charme, além de 
líder feminista. Suas can-
ções empolgavam a todos 
e suas letras exibiam senti-
mento, desejo, sofrimento, 
paixão. Vanusa nos deixou 
esta semana, aos 73 anos, 
vítima de insuficiência 
respiratória, na clínica de 
repouso na qual vivia, em 
Santos, litoral de São Pau-
lo, há dois anos.

A cantora e compositora 
era mais identificada com 
a canção popular do que 
com a MPB, mas flutuou, 
com igual sucesso, entre 
gêneros como rock, funk 
americano e samba. Filha 
do ex-futebolista Luís dos 
Santos Flores e Noêmia 
Albino, Vanusa nasceu em 
Cruzeiro, no Vale do Para-
íba paulista, mas foi criada 
entre Uberaba e Frutal, em 
Minas Gerais.

Ainda muito jovem, aos 
16 anos, tornou-se voca-
lista do conjunto Golden 
Lions. Em uma das apre-
sentações foi ouvida por 
Sidney Carvalho, da agên-
cia de propaganda Prospe-
ri, Magaldi & Maia, que a 
convidou para ir a São Pau-
lo. Começava ali a carreira 
de Vanusa, que atuaria, nos 
palcos e gravando CDs, até 
2015.

Em 1966, durante os úl-
timos anos da Jovem Guar-
da, apresentou-se no pro-
grama O Bom, de Eduardo 
Araújo, na TV Excelsior de 
São Paulo. Logo, foi con-
tratada pela RCA Victor e 
ganhou notoriedade com 
a canção Pra Nunca Mais 
Chorar, de Eduardo Araú-
jo e Carlos Imperial. Dois 
anos mais tarde, gravou 
seu primeiro álbum, Vanu-
sa, estreando ainda como 
compositora em três can-
ções, uma delas em parce-
ria com David Miranda.

Em 1973, lançou seu 
quarto disco, já como con-
tratada da Continental, fa-
zendo retumbante sucesso 
com Manhãs de Setembro. 
Em 1975, lançou outro hit: 
Paralelas, uma composição 
de Belchior, que também 
foi sucesso absoluto. Sua 
interpretação valeu elogios 
da crítica especializada. Em 
1977, protagonizou, ao lado 
de Ronnie Von, a novela 
Cinderela 77, quando fez 
sua primeira incursão pela 
teledramaturgia, na Rede 
Tupi. Participou, ainda, do 
elenco das novelas Marrom 
Glacê e O amor é nosso, na 
Rede Globo.

Em 1997, publicou sua 
autobiografia, Vanusa - 
A Vida Não Pode Ser Só 
Isso!, pela editora Saraiva. 

Em 2005, participou de vá-
rios concertos comemorati-
vos aos 40 anos da Jovem 
Guarda. Manteve a carreira 
ativa com o lançamento de 
discos e participações em 
diversos festivais de mú-
sica no país e no exterior, 
como Uruguai, Coreia do 
Sul e Chile.

Em março de 2009, ao 
participar do primeiro en-
contro estadual para agentes 
públicos na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, Va-
nusa cantou o Hino Nacional 
de forma desafinada e errada, 
sendo duramente criticada. 
No ano seguinte, a cantora 
voltou a ter problemas em 
outra apresentação, ao can-
tar no Parque do Idoso, em 
Manaus, em um evento em 
homenagem ao Dia dos Pais. 
Ela errou a letra de Sonhos 
de Um Palhaço, de seu ex-
-marido Antônio Marcos, e 
para compensar o equívoco, 
cantou um trecho de Como 
Vai Você, outra canção de 
Antônio Marcos.

Em 2015, lançou seu 
primeiro álbum de can-
ções inéditas em 20 anos: 
Vanusa Santos Flores, pro-
duzido por Zeca Baleiro. A 
cantora foi casada seis ve-
zes, dentre elas com o mú-
sico Antonio Marcos, com 
quem teve as filhas Aretha 
e Amanda, outra com o 
ator e diretor de televisão 
Augusto César Vanucci, 
com quem teve Rafael.

Em setembro último, a 
cantora foi internada na UTI 
do Hospital dos Estivadores, 
em Santos, após ter apresen-
tado quadro de pneumonia, 
ficando 32 dias internada. 
Vanusa sofria de uma sín-
drome demencial, seme-
lhante ao mal de Alzheimer. 
Todos esses problemas fo-
ram causados por um histó-
rico de depressão pelo qual a 
artista passou durante a dé-
cada de 2000, que a tornou 
dependente de remédios e 
bebidas alcoólicas.

Vanusa foi uma pionei-
ra e teve voz ativa na luta 
contra o machismo. Ape-
lida por Chacrinha como 
“diaba loura”, ela era figura 
frequente no programa do 
Velho Guerreiro. E assim se 
foi mais uma estrela se jun-
tar à constelação existente 
na outra dimensão. Deixa 
incontáveis fãs e saudade 
das suas interpretações, do 
seu olhar meigo e, ao mes-
mo tempo, sedutor.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Foi uma pioneira 
e teve voz ativa 
na luta contra o 
machismo

Sexta-feira, 13 de novembro de 2020

Argumentar que 
a vitória de um 
ou de outro seria 
indiferente é uma 
ingenuidade

Uma mudança de paradigmas  
sinalizada pela vitória de Biden

Vanusa, voz marcante  
e líder feminista

Seis passos para sobreviver num  
mundo em constante disrupção

Os desafios e transforma-
ções causadas pela pande-
mia não deveriam ser rece-
bidas como surpresas, mas 
sim estarem sempre no radar 
das possibilidades e, portan-
to, no elenco de prevenção e 
ações corretivas.

Se existe um fator constan-
te na história da humanidade, 
é a mudança. O planeta era 
inabitável por altíssima tem-
peratura e depois difícil pelo 
extremo oposto. Aí foi es-
quentando e dando chance à 
vida animal e vegetal. E con-
tinua em aquecimento, parte 
por culpa dos seus habitantes.

A Terra era um bloco, mas 
se dividiu em continentes. 
No meio disso, ursos cria-
ram pelos para sobreviver 
ao gelo, girafas alongaram o 
pescoço para comer, peixes 
se transformaram e saíram 
da água, o homem se levan-
tou e passou a caminhar. Em 
síntese, a vida é mutante e a 
inércia é a morte, como foi 
para os dinossauros.

Com a evolução, em 
essência trazida pelo co-
nhecimento e pela ciência, 
tudo vem mudando para o 

homem. Das cavernas pas-
samos às tendas, para as 
casas de madeira, depois 
de concreto, aí prédios. 
Canoas viraram caravelas, 
passaram a navios a motor 
– graças ao motor – e gera-
ram aviões.

No meio de tudo isso, o 
estudo e o saber, que já fo-
ram restritos a poucos, se 
multiplicaram e dissemina-
ram, gerando a tecnologia e 
a cibernética que exponen-
cializaram as mudanças, al-
terando e ampliando as for-
mas de fabricar, transportar, 
comprar, vender, registrar, 
comunicar-se, locomover-se.

Este movimento é inexo-
rável e impossível de ser de-
tido e pode ainda ser influen-
ciado e ampliado por fatores 
deflagrados pelo homem, 
como guerras, poluição, do-
enças. Os fatos nos ensinam 
que, diante de todo esse ce-
nário, algumas empresas 
sobrevivem e até se desen-
volvem, enquanto outras 
simplesmente desaparecem. 
O segredo da diferença está 
na consciência e nos atos de 
mudança condizentes com 

sua governança e gestão.
Enquanto a líder mundial 

Kodak desapareceu, Sam-
sung e Apple passaram a ti-
rar mais fotos do que nunca, 
de outra maneira. Ao mes-
mo tempo que Varig, Vasp 
e Transbrasil sumiram do 
mapa, Latam, Gol e Azul 
tomaram seu lugar e cresce-
ram. A Wallig e a Cia Geral 
de Indústrias não desapare-
ceram pela extinção do fo-
gão, nem a Olivetti porque 
não se escreve mais.

Desta forma, a garantia 
da sobrevivência passa pela 
preparação e neste sentido, o 
caminho requer os seguintes 
passos e atitudes:
1 – Aja, a partir da análise de 

fatos e realidade, o que é 
mais importante do que 
suas opiniões ou expec-
tativas!

2 – Tenha consciência de 
que o mundo moderno é 
técnico, dinâmico, mu-
tante, desestabilizador, 
disruptivo – e continuará 
assim – e que o passado 
não voltará!

3 – Reconheça que ninguém 
tem toda a informação e 

conhecimento, nem você! 
Portanto, a solução está 
numa equipe, capacitada, 
cooperativa, afinada!

4 – A par de seus valores e 
princípios, que devem ser 
perenes e imutáveis, este-
ja preparado para ajustar 
todo o resto. Abandone o 
espelho retrovisor, pois 
só existe o futuro!

5 – Mude antes e mais rápi-
do do que seus concor-
rentes, única forma de 
ficar vivo!

6 – Pela complexidade do 
processo, não faça au-
tomedicação: busque 
assessoria adequada, 
desprovida de emoção e 
conservadorismo.

Como já escreveu Alvin 
Toffler, “os analfabetos do 
século XXI não serão os que 
não souberem ler e escrever, 
mas os que não souberem 
aprender, desaprender e rea-
prender”! Os analfabetos de-
saparecerão. Simples assim!

q Telmo Schoeler
Fundador e presidente 

da Orchestra – Soluções 
Empresariais.

Num livro escrito em 
2008, A crise da globaliza-
ção, antecipei o que me pa-
recia ser uma mudança de 
paradigmas milenares na his-
tória da humanidade. Com a 
vitória de Joe Biden, isso co-
meça a materializar-se. Falei 
na mudança do paradigma 
da guerra, do paradigma am-
biental e do paradigma gené-
tico. No primeiro caso, antes 
mesmo de qualquer iniciati-
va de Biden, sabemos que, 
entre potências nucleares, 
o paradigma de solução de 
conflitos por meio da guer-
ra não pode realizar-se sem 
a destruição virtual de toda 
a humanidade. A mudança é 
radical e definitiva.

O paradigma ambiental 
sofre também uma mudan-
ça radical. O Protocolo de 
Paris já havia indicado uma 
mudança em escala plane-
tária no tratamento global 
do meio ambiente. Donald 
Trump, num recuo sem pre-
cedentes, retirou os Estados 
Unidos do acordo. Biden já 
sinalizou que voltará a ele. 
Isso recoloca os Estados 
Unidos, a China e a Rússia 
como líderes do processo de 
limpeza ambiental do plane-
ta. Outros países, inclusive o 
Brasil, terão de seguir a ini-
ciativa. O que está em jogo, 
nesse campo, não é apenas a 
nação. É a Terra, conforme 
a mudança específica desse 
paradigma.

É óbvio que também a ge-
nética indica o imperativo de 
uma mudança paradigmática 
de relações entre as pessoas 
e os povos. É o campo mais 

difícil para uma atuação po-
lítica disciplinadora porque 
relaciona liberdade científi-
ca com controle de pesqui-
sa. A liberdade irrestrita na 
pesquisa genética represen-
ta, porém, uma ameaça para 
a humanidade. Um cientista 
ou um grupo de cientistas 
loucos, dispostos a chantage-
ar países e o mundo, podem 
desenvolver meios genéticos 
para isso. É o que pode acon-
tecer até mesmo por acaso, 
sem intencionalidade.

Exceto o paradigma 
genético, dos outros dois 
temos indicações de que 
estão em processo de de-
senvolvimento. Contudo, 
considerado o fato de que, 
em termos geopolíticos, 
terá de haver necessaria-
mente uma acomodação 
de poderes entre Estados 
Unidos, Rússia e China, 
também a questão genéti-
ca terá de ser tratada entre 
os países líderes, pois há 
problemas de segurança 
mundial em jogo. Nesse 
sentido, as perspectivas 
são favoráveis. E dizer, 
como fazem alguns ge-
opolíticos, que a vitória 

de Biden é a mesma coisa 
que a vitória de Trump, é 
uma tolice.

Deve-se considerar tam-
bém que a relação entre Es-
tados Unidos e China terá 
de tomar um curso pacífi-
co, inclusive no comércio, 
tendo em vista a impossibi-
lidade de uma guerra entre 
duas potências nucleares 
para resolver seus conflitos. 
Os Estados Unidos terão de 
acomodar-se à situação de 
segundo lugar na economia 
mundial, o que é inevitável e 
justo, tendo em vista o tama-
nho populacional da China. 
Isso também é uma mudança 
de paradigma de segundo ní-
vel, pois não implica outros 
deslocamentos de poder ge-
opolítico, não obstante a per-
da relativa de espaço norte-
-americano no mundo.

Decidi escrever esse arti-
go porque amigos meus, co-
mentando as eleições norte-
-americanas, e antes de saber 
seu resultado, argumenta-
vam que a vitória de Trump 
ou Biden seria indiferente. 
É uma ingenuidade. Biden, 
pelo caminho ambiental, 
representa o novo. E Trump 
é o velho nesse campo. Tal-
vez os dois sejam seme-
lhantes na questão da guer-
ra, mas o fato é que, nesse 
caso, há uma trava a partir 
da qual nenhum deles pode 
ultrapassar sem risco para 
a humanidade. Mesmo as-
sim, confio mais no Biden, 
apesar da tradição belicista 
dos democratas, do que em 
Trump, com sua absoluta 
arrogância.

Torci equivocadamente 
por Trump em sua primeira 
eleição. Achava que, como 
homem de negócios, teria 
um tratamento menos be-
licoso com Vladmir Putin, 
acomodando as relações 
com a Rússia e reduzindo 
as tensões mundiais. Foi 
um engano. Organizações 
não governamentais norte-
-americanas, como a Open 
Society, se encarregaram de 
azedar as relações do país 
com a Rússia, através do es-
tímulo a um golpe de Estado 
na Ucrânia, tornando irre-
versível a deterioração das 
relações entre os dois países 
– mesmo porque os belicis-
tas norte-americanos não 
aceitavam paridade de poder 
com a Rússia.

Uma mudança de paradig-
ma é um fato peculiar na his-
tória humana. Ela cria trilhas 
por onde homens e grupos 
humanos têm necessaria-
mente que passar no curso 
das civilizações. Entretanto, 
um louco pode tentar pas-
sar além da trilha. E esse é 
o caso dos Hitler, em sua 
ganância absoluta de engo-
lir o mundo. Na sua prática, 
Trump mostrou que tem esse 
perfil. Demos sorte, porque 
uma diminuta margem de 
eleitores norte-americanos 
decidiu o resultado em favor 
de Biden. Dele podemos es-
perar um novo período his-
tórico que afaste de nós os 
grandes fantasmas políticos 
desse início de século.

q José Carlos de Assis
Economista e jornalista.
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Portugal em foco
Quem chega ao Rio, na próxima semana, é o novo côn-

sul-geral de Portugal, o embaixador Luis Antunes Fer-
nandes Gaspar da Silva, muito querido em todos os pos-
tos que ocupou. Esperamos que circule mais do que seu 
antecessor e se integre efetivamente ao Rio de Janeiro.

Portugal em foco – 2
O Decreto 8/2020, publicado no fim de semana, regu-

lamenta o estado de emergência em Portugal, ou seja, re-
colher obrigatório nos 121 concelhos, entre eles Porto e 
Lisboa, onde há maior risco de propagação da Covid-19, 
entre 23 horas e 5 horas, e nos sábados e domingos entre 
as 13 horas e as 5 horas. Quem precisar trabalhar, vai 
precisar de uma declaração da entidade empregadora. 
Medidas importantes para a segunda onda, que assola a 
Europa.

Rio recuperado
O projeto “Revitaliza Rio”, uma iniciativa da carioca 

DNA e do Instituto Carioca Cidade Criativa, já está most-
rando seus efeitos positivos com a recuperação das escul-
turas, no Parque da Catacumba e a restauração do portão 
do Parque Guinle. A cientista social e historiadora Vanda 
Klabin está responsável pelos textos que serão publica-
dos no site e no folder do projeto.

Fórum LGBT
Enquanto o mundo assiste a uma retomada do setor 

de eventos, com atividades muito bem estruturadas no 
campo digital, o Brasil insiste em eventos presenciais, 
inclusive no Réveillon. Uma mostra de sintonia com o 
momento atual é o fórum de Turismo LGBT+ do Brasil 
2020, que acontece de 23 a 27 de novembro, numa edição 
especial online, com várias surpresas. Mais informações 
no forumdeturismolgbt.com.br

Jockey Club em alta
Enquanto o título do Gávea Golf Club atinge seu 

menor preço dos últimos anos, o do Jockey Club começa 
a aumentar com a eleição da oposição, em final de outu-
bro. Renovação que se fazia necessária.

Esperança na democracia
Bons ventos sopram no mundo, com a eleição de 

Biden e Kamala nos EUA. Tomara que o Brasil consiga 
despertar para um novo posicionamento internacional, 
sobretudo no Acordo de Paris e no não alinhamento to-
tal. Faço votos que nosso presidente cumprimente os 
eleitos e não continue com ameaças, regadas a pólvora, 
que aqui entre nós deixam o Brasil mais vulnerável ai-
nda...

XI Rio Winds Festival
Nesta sexta-feira (13), o fagotista Franz-Jurgen Dors-

am, da Alemanha, é o convidado do Rio Winds Festival, 
cujo sucesso dos concertos diários, às 13 horas, está ag-
ora sendo repetido às 19 horas. Parabéns, Sérgio Costa e 
Silva e equipe!

Banco Mercantil
Amigo da coluna, de mais de 60 anos, recebeu citação 

judicial do referido banco, através de um escritório de 
advocacia, sobre um débito de cartão, de uma ação de 
2016, em plena pandemia. O débito foi ocasionado pelo 
não pagamento da então UniverCidade, que faliu, o dono 
Ronald Levinsohn faleceu e até hoje as herdeiras, as fil-
has Claudia e Priscila, não pagaram o que devem aos pro-
fessores e funcionários. Haja justiça...

Arte urbana em hotel paulista
O Hotel Pestana, de São Paulo, acaba de criar espaços, 

como quartos e corredores, pintados por artistas urbanos. 
É uma forma de valorizar a arte, tão desrespeitada ulti-
mamente. Entre os artistas que participaram, estão Tico 
Canato e Nah Pinheiro.

Frase da semana
“Em vez de pensar sobre volta, é preciso focar na edu-

cação remota de qualidade.”
Pier Cesare Rivoltella, professor da Universidade 

Católica de Milão

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado  
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Informalidade atingiu quase 50%  
do mercado de trabalho em 2019

O estudo Síntese de Indi-
cadores Sociais, divulgada 
nesta quinta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) revela 
que a informalidade no mer-
cado de trabalho chegou a 
41,6% dos trabalhadores do 
país em 2019, ou 39,3 mi-
lhões de pessoas. Entre pes-
soas ocupadas sem instrução 
ou com o ensino fundamen-
tal incompleto, a proporção 
de informais era de 62,4%, 
mas de apenas 21,9% entre 
aquelas com ensino superior 
completo.

No ano passado, a popu-
lação subocupada alcançou a 
maior proporção na série his-
tórica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
(Pnad) Contínua, chegando a 
7,6% da população ocupada. 
Entre as pessoas ocupadas, 
aquelas que trabalham me-
nos que 40 horas semanais, 
querem e estão disponíveis 
para trabalhar mais horas são 
denominadas subocupadas 
por insuficiência de hora. 
De acordo com o estudo, a 

população preta ou parda 
(47,4%) estava mais inserida 
em ocupações informais em 
todas as unidades da Fede-
ração, quando comparada à 
população branca (34,5%).

As atividades que mais 
concentraram pessoas em 
ocupações informais, no ano 
passado, foram serviços do-
mésticos (72,5%), agrope-
cuária (67,2%) e construção 
(64,5%). Segundo o IBGE, 
desde 2014, em decorrên-
cia do desaquecimento do 
mercado de trabalho, houve 
ampliação relativa das ocu-
pações informais, com desta-
que para transporte, armaze-
nagem e correio, alojamento 
e alimentação e construção.

Em 2019, a pesquisa mos-
tra que a proporção de tra-
balhadores em ocupações 
informais alcançou 61,6% 
na Região Norte e 56,9% 
no Nordeste. Já nas regiões 
Sudeste e Sul apresentaram 
proporções de, respectiva-
mente, 34,9% e 29,1%.

O estudo revela também 
que entre 2018 e 2019, a 

taxa de desocupação caiu de 
12% para 11,7% e a propor-
ção dos desocupados há pelo 
menos dois anos subiu de 
23,5% em 2017 para 27,5% 
em 2019.

A taxa de desocupação 
da população preta ou parda 
(13,6%) era maior do que a 
da população branca (9,2%), 
ainda que tivessem o mesmo 
nível escolar: entre aqueles 
com ensino fundamental 
completo ou médio incom-
pleto, essa taxa era de 13,7% 
para brancos e de 18,4% 
para pretos e pardos.

Em 2019, a população 
ocupada de cor ou raça 
branca ganhava, em média, 
69,3% mais do que a pre-
ta ou parda, e o rendimento 
dos homens era 12,7% maior 
que o das mulheres, conside-
rando-se o mesmo número 
de horas trabalhadas.

Trabalho intermitente

A reforma trabalhista re-
gulamentada pela Lei n. 
13.467 de 2017 introduziu a 

modalidade de contratação 
intermitente, formalizando 
um tipo de ocupação em que 
o trabalhador é contratado 
com carteira assinada, mas 
sem a garantia de um mí-
nimo de horas de trabalho, 
sendo chamado para o de-
sempenho da atividade labo-
ral de acordo com a necessi-
dade do empregador.

Em 2018, mais de 71 mil 
contratações ocorreram pela 
forma intermitente no país, 
representando 0,5% das ad-
missões com carteira assina-
da. Em 2019, foram mais de 
155 mil contratações dessa 
forma intermitente, ou 1% 
das admissões com carteira.

“Em todas as grandes re-
giões, houve aumento no 
número de admissões por 
contrato intermitente nes-
se período. Assim, apesar 
de representarem números 
relativamente pequenos so-
bre o total das admissões, o 
crescimento apresentado em 
apenas um ano é digno de 
atenção e monitoramento”, 
diz o IBGE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
16° VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 216/218/220-C – CENTRO - RJ
Tel.: (21) 3133-2499 - E-mail: cap16vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE

EXECUÇÃO, MOVIDA POR AMILCAR BIZERRA DOS SANTOS,
FELIX MUCHON e MARISA DOS SANTOS MUCHON em face de

ESPÓLIO FAUSTO CORDEIRO FILHO -
PROCESSO Nº 0043670-28.1996.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO FAUSTO CORDEIRO FILHO - que
será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado
no dia 24/11/2020 às 15:00h e, não havendo licitantes, se iniciará
de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50%
da avaliação, que será encerrado no dia 01/12/2020 às 15:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme Laudo de Avaliação às fls.
924e): Apartamento 303, na Rua Bariri, n° 162, Olaria, Rio de
Janeiro – RJ. Matriculado sob o nº 208.385 no Cartório do 8º
Ofício do RGI e inscrito na Prefeitura 0.761.140-3 e C.L. 0674808.
(...) AVALIO INDIRETAMENTE o bem acima descrito, baseado no
ITBI, com a sua correspondente fração ideal que lhe couber o
terreno, em R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais). Todavia,
os 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel conforme
determina o r. mandado, resulta no valor de R$ 103.000,00 (cento
e três mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) – ESPÓLIO DE FAUSTO
CORDEIRO FILHO, SUELY MARIA DE FREITAS CORDEIRO, MARCIO
CESAR CORDEIRO, RENATA DOS SANTOS TELLES CORDEIRO e
PAULO CESAR CORDEIRO - intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do
art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio
de Janeiro, em 23 de setembro de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe
da Serventia, subscrevo __. (ass.) ADRIANA SUCENA MONTEIRO
JARA MOURA – Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Karenina David Campos de Souza e
Silva - Juiz Titular do Cartório da 35ª 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 pos-
sa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Cor/
D 311 313 315 CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 3133-3206 e-mail: cap35vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial - Liquidação -
Cumprimento - Execução, de nº 0060741-72.1998.8.19.0001
(1998.001.061577-4), movida por LUIZ ANTONIO BASTOS DE
SIQUEIRA; MARLENE BASTOS DE SIQUEIRA; CELIO AUGUSTO
BASTOS DE SIQUEIRA em face de VICTORIA MONTEIRO PEIXO-
TO ALVES DE SOUZA; ISADORA ALVES DE SOUZA, objetivando
execução de título extrajudicial. Assim, pelo presente edital CITA
os executados VICTORIA MONTEIRO PEIXOTO ALVES DE SOUZA
- CPF 127.079.517-14 e ISADORA ALVES DE SOUZA - CPF
057.770.057-05, que se encontram em lugar incerto e desconhe-
cido, para no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$
216.787,29 (Duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e
sete reais e vinte e nove centavos), ficando cientes de que: a)
caso não efetuem o pagamento naquele prazo, ocorrerá a penho-
ra e avaliação de bens (Art. 829 e parágrafo 1º do mesmo artigo
do CPC); b) poderão oferecer embargos no prazo de quinze dias
úteis; c) no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a
verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, parágrafo 1º
do CPC).no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido
inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não
ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, será no-
meado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nes-
ta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e sete dias do mês de
outubro do ano de dois mil e vinte. Eu, __ Ricardo Rocha da Costa
- Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/27941, digitei. E eu,
__ Adriano Lima da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/31511, o subscrevo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ERRATA DE AVISO DE LEILÃO

EM ADITAMENTO ao aviso de leilão publicado em 30/10/2020, re-
ferente ao leilão de veículos conservados e sucatas inservíveis
06/2020, a ser conduzido pela Leiloeira Sandra Sevidanes, 165
JUCERJA, informamos aos interessados o adiamento do certa-
me, do dia 18/11/2020 para 25/11/2020, às 10h.

Bolsonaro acusa países europeus de receptadores
“Países que nos criticam 

são, na verdade, receptado-
res”, disse o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) ao 
acusar, nesta quinta-feira, 
países europeus que criti-
cam o Brasil pelo desmata-
mento da floresta amazôni-
ca. Prometeu que colocará 
um ponto final na questão, 
durante transmissão pelas 
redes sociais, quando se 
referiu a uma prática crimi-
nosa de adquirir algo, em 
proveito próprio ou alheio, 
ciente que é produto de um 
delito.

Ressaltou que é possível 
verificar essa informação a 
partir da apuração do DNA 
das madeiras feita pela Po-
lícia Federal para descoberta 
da procedência. Na trans-
missão, o presidente afirmou 
que os países vão ter que se 
conscientizar e colaborar 
com o Brasil, dizendo que 

eles têm de ajudar a não des-
matar o Brasil..

Essa tentativa de cons-
cientização foi feita na se-
mana passada, pelo vice-
presidente Hamilton Mourão 
(PRTB) que também é presi-
dente do Conselho Nacional 
da Amazônia. Ele comandou 
uma viagem a três cidades 
da região amazônica com 
embaixadores de diversos 
países, com o objetivo de 
apresentar aos diplomatas a 
atuação do governo Jair Bol-
sonaro na questão do meio 
ambiente, alvo de críticas 
frequentes da comunidade 
internacional.

Um dos embaixadores 
presentes na viagem era o 
representante da Alemanha 
no Brasil, Heiko Thoms. Em 
entrevista à DW Brasil, afir-
mou que a iniciativa de Mou-
rão foi positiva para ampliar 
o diálogo com o governo 

brasileiro, mas acrescentou 
que ela não mudou a per-
cepção do governo alemão 
sobre o governo Bolsonaro 
e que não há previsão para a 
retomada das transferências 
ao Fundo Amazônia - que 
também é financiado pela 
Noruega e tem hoje cerca de 
R$ 3 bilhões bloqueados - ou 
para a ratificação do acordo 
de livre comércio entre os 
dois blocos.

“O governo (brasileiro) 
está informado sobre o des-
matamento e os incêndios, 
sobre onde estão e quão 
grande é o problema. Há 
instrumentos para combater. 
E há órgãos governamen-
tais muito bons. Mas esses 
instrumentos precisam ser 
utilizados, e de uma manei-
ra coerente. Para isso, você 
precisa de um plano de ação 
de longo prazo, com medi-
das concretas, cronogramas 

e metas numéricas. Isso não 
existe no momento”, afir-
mou.

O comportamento belico-
so e até malicioso do presi-
dente da República está de-
sagradando boa parcela do 
setor militar, como é o caso 
do general da reserva Carlos 
Alberto dos Santos Cruz, ex-
ministro-chefe da Secretaria 
de Governo da gestão Bol-
sonaro. Ele vem tornando 
pública sua insatisfação com 
os as atitudes do presidente, 
como publicado nesta quin-
ta-feira no tuíte; “Cansado 
de show. O Brasil não é um 
país de maricas. É tolerante 
demais com a desigualdade 
social, corrupção, privilé-
gios. Votou contra extremis-
mos e corrupção. Votou por 
equilíbrio e união. Precisa 
de seriedade e não de show, 
espetáculo, embuste, fanfar-
ronice e desrespeito”.

Presidente interino do Peru pede calma em meio à escalada de protestos
 O presidente interino do 

Peru, Manuel Merino, pe-
diu calma nesta quinta-feira 
em meio a uma escalada 
de protestos vista em todo 
o país desde a destituição 
abrupta de Martín Vizcarra 
da Presidência. Merino, que 
estava se preparando para 
empossar um novo gabinete 
nas próximas horas, acusou 

“candidatos presidenciais” 
das próximas eleições de 
incitarem protestos que ir-
romperam em Lima e em 
outras cidades e exortou os 
peruanos a preservarem a 
paz.

  Multidões de centenas 
de pessoas tem se reunido 
nas ruas durante dias para 
protestar contra a votação 

do Congresso. Dezenas de 
manifestantes foram deti-
dos depois de choques com 
a polícia, que chegou a usar 
gás lacrimogêneo. Planos de 
novas manifestações nes-
ta quinta-feira circulavam 
nas redes sociais.

 A organização de direitos 
humanos Anistia Internacio-
nal emitiu um comunicado 

acusando a Polícia Nacional 
do Peru de usar força exces-
siva contra manifestantes e 
jornalistas. Na quarta-feira, 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) também 
expressou preocupação com 
a “nova crise política no 
Peru”, exortando o Tribunal 
Constitucional a se pronun-
ciar.
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JUIZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (Art.  879 - II; 881 - §1º e 882 - §2º e 3º do
CPC, bem como da RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único),
extraído dos autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTO EDUARDO em
face de MOMENTO FILME SOM LTDA - Processo nº. 0232797-
52.2014.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA. KÁTIA
CILENE  MACHADO DA HORA BUGARIM - Juíza de Direito Titular
da Vara acima, FAZ SABER por este  Edital aos interessados que
no dia 19/11/2020 e 24/11/2020 a partir das 13:00 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 ALMIRANTE
SADOCK DE SÁ Nº 154 – APARTAMENTO 502, IPANEMA/RJ, com
direito a 02 Vagas na  garagem. AVALIAÇÃO FIXADO PELO
JUÍZO(A), EM R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). – O Edital
na integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no
site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

JUIZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL – COMARCA DA CAPITAL
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  Monitoria proposta por THOMAZ NEWTON FERREIRA NAVES
em face de PUBLISHOPING  PUBLICIDADE LTDA, GILBERTO FAOUR
AUAD E JOÃO VIEDSON GONÇALVES - Processo nº 0030673-
27.2007.8.19.0001, passado na forma abaixo: O DR MAURO
NICOLAU JUNIOR – Juiz Titular  da Vara acima, FAZ SABER por
este Edital aos interessados que no dia 19/11/2020 e 24/11/2020
às  12:00 horas, através do site de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público  GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido os imóveis
situado na Avenida  Mascarenhas de Morais, n° 764 e Rua
Marechal Eurico Gaspar Dutra, n° 743, - Praia Grande, São  Paulo.
AVALIANDOS em R$ 3.136.000,00 (Três milhões, cento e trinta e
seis 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.br

REQUERIMENTO DE LICENÇA
JAMAICAN COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ nº 68.609.932/0001-70,
ESTRADA DO MENDANHA S/N LOTE 2 - QD. A. PA 37.503 Campo Grande –
RJ,  vem Torna publico que requereu a Secretária Municipal de
Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.379/2020
Licença municipal para Comercio de Gás ( GLP)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHOS

DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO GERENCIAL,
PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO NO PERÍODO DE 2020 A 2023.

Pelo presente edital, ficam convocados todos os sócios fundadores e
associados da FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO GERENCIAL, para
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para eleição do Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da instituição, com
mandato no período 2020 a 2023, que se realizará às 11 horas do dia 25
de novembro de 2020, na rua Buenos Aires, 2,sala 1202, centro da cida-
de do Rio de Janeiro. Em atenção às recomendações das autoridades
sanitárias, as medidas de proteção relativas à COVID-19 serão observa-
das. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020;

Alexis Cavichini T. de Siqueira, Presidente

Presidente da Alerj quer manter 
mobilização por royalties

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
quer manter a mobilização que culminou com a decisão 
do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, de 
adiar o julgamento da ação sobre a constitucionalidade 
da proposta que altera a distribuição dos royalties do pe-
tróleo entre estados e municípios. Segundo Ceciliano, o 
adiamento foi uma primeira batalha. Agora ele quer lutar 
para mudar a lei de divisão dos royalties, para que ela 
seja boa para os estados brasileiros, mas que não penalize 
estados e municípios produtores, como o Rio de Janeiro.

Campanha não empolgou o eleitor
Domingo a população vai às urnas para eleger prefeitos 

e vereadores. Este ano, a vida não foi fácil para os candi-
datos, que tiveram que reaprender a fazer campanha em 
tempos de distanciamento social por causa da pandemia 
do novo coronavírus. Nada de comício, nada de debates 
na TV. Além disso, os candidatos tiveram que disputar o 
minguado espaço na mídia até com as eleições presiden-
ciais norte-americanas. Políticos veteranos tiveram que 
deixar suas zonas de conforto para disputar a atenção nas 
redes sociais. As lives foram a marca da campanha elei-
toral deste ano.

Pouca renovação na Câmara
O deputado estadual fluminense Jorge Felippe Neto 

(PSD) prevê uma renovação de apenas 30% das 51 vagas 
da Câmara Municipal do Rio, onde o avô dele, o vereador 
Jorge Felippe, é presidente. O deputado argumenta que a 
campanha eleitoral deste ano foi muito fria, com poucos 
debates e mobilização pequena da população. Por isso, 
segundo ele, serão beneficiados os candidatos que já têm 
mandato e os políticos que já são conhecidos do público 
por terem ocupado cargos no Congresso Nacional e no 
Executivo. Na última eleição municipal houve uma reno-
vação de cerca de 50% das vagas.

Rio Poupa Tempo em Niterói
O deputado Brazão (PL) tem reduto eleitoral na Zona 

Oeste do Rio, mas essa semana apresentou projeto de lei 
na Alerj pedindo a criação de mais uma unidade do pro-
grama Rio Poupa Tempo. Mas não foi na sua região não. 
Brazão quer a unidade em Niterói. Segundo ele, muitos 
niteroienses cruzam a Baía de Guanabara para ter acesso 
a serviços como emissão de documentos pessoais, habi-
litação, emprego e trabalho, veículos e moradia, dentre 
outros.

Agricultura familiar no Ensino Médio
O deputado Danniel Librelon (REP) quer inclui no cur-

rículo escolar do ensino médio, da rede pública do estado, 
a disciplina agricultura familiar, como matéria optativa. 
Como justificativa, o deputado afirma que, de acordo com 
o Embrapa, 85% das propriedades rurais do país vivem da 
agricultura familiar.

Incentivo à energia fotovoltaica
O deputado Jair Bittencourt (PP) quer que o Governo do 

Estado crie um programa de incentivo ao uso de energia fo-
tovoltaica. Segundo ele, a medida trará grandes benefícios, 
não só ao meio ambiente como ao desenvolvimento econô-
mico do estado. O deputado argumenta que as empresas do 
setor têm grande potencial de geração de empregos.

Jorge Felippe Neto

Brazão

Segurança para o transporte  
de cargas e de passageiros
Roubo trouxe, em 
2019, um impacto 
de R$ 1,4 bilhão 
para as empresas 

O setor de transporte bra-
sileiro, além das já conhe-
cidas deficiências na infra-
estrutura, também convive 
com a falta de segurança que 
gera prejuízos milionários 
para as empresas, coloca em 
risco a vida de trabalhado-
res e deixa a população de-
sassistida de um serviço tão 
essencial. Somente no trans-
porte rodoviário, o roubo de 
cargas trouxe, em 2019, um 
impacto de R$ 1,4 bilhão 
para as empresas. Além dis-
so, deve ser levado em con-
sideração a perda de arreca-
dação aos cofres públicos, 

ao serem deixados de reco-
lher tributos das mercadorias 
roubadas.

Transportadores têm in-
vestido cada vez mais em 
sistemas de segurança, mas 
é fundamental uma ação in-
tegrada com o poder público 
para coibir as ações crimino-
sas.

Por isso, a CNT (Con-
federação Nacional do 
Transporte) e o Sest Senat 
(serviço Social do Trans-
porte e Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do 
Transporte) assinaram, 
nesta quinta-feira, um 
acordo de cooperação téc-
nica com o Ministério da 
Justiça para a execução 
de uma política nacio-
nal de segurança pública 
que contribua para o en-
frentamento das graves 
manifestações do crime 
organizado e da crimina-
lidade violenta que inci-

dem sobre a atividade do 
transporte de cargas e de 
passageiros no país.

“A segurança pública é, 
atualmente, um dos temas 
que mais preocupam os bra-
sileiros. E o transporte é di-
retamente afetado por essa 
realidade. O setor fica vul-
nerável a ações articuladas 
de organizações criminosas. 
Por isso, precisamos de res-
postas da segurança públi-
ca e de aprimoramento do 
arcabouço jurídico visando 
punir, de maneira exemplar, 
crimes dessa natureza, afir-
ma o presidente da CNT e 
dos Conselhos Nacionais 
do Sest e do Senat, Vander 
Costa.

Para o secretário-execu-
tivo do Ministério de Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Tércio Issami Tokano, que 
na cerimônia representou o 
ministro André Mendonça, 
a assinatura do acordo traz 

ganhos positivos para o país. 
O acordo prevê uma série de 
ações. Entre as principais es-
tão:

- Realização de ativida-
des conjuntas de educação 
e capacitação dos emprega-
dos do setor de transporte e 
logística e dos agentes pú-
blicos voltada à prevenção, 
fiscalização e repressão ao 
roubo de veículos e cargas; 
desenvolvimento do Pro-
grama de Operações In-
tegradas de Combate ao 
Roubo de Cargas (Proint), 
instituído pelo decreto nº 
8.614/2015; apoio às ini-
ciativas para implantação 
da rastreabilidade de cargas 
para subsidiar a atividade 
policial; e realização de 
eventos técnicos e campa-
nhas para debater produtos 
e soluções inovadoras para 
o enfrentamento de roubo de 
cargas e a criminalidade vio-
lenta.

Desemprego puxa queda de 4,89%  
das vendas do varejo no 4º trimestre

Micros podem parcelar débitos em aberto
 As empresas cadastradas 

no Simples Nacional pode-
rão parcelar seus débitos 
em aberto em até 60 vezes 
e de forma online. Desde o 
dia 1 de novembro, o em-
preendedor acessa o site da 
Receita Federal e pode fir-
mar um novo acordo com 
o governo. Para renegociar 
sua dívida, o empresário 
deve optar por definir o nú-
mero de parcelas, entre o 
mínimo de duas ou o máxi-
mo de 60 quotas.

 “O parcelamento é uma 
oportunidade para que as 
micro e pequenas empresas 
quitem os seus débitos em 
aberto. O não pagamento 
dos impostos, leva o empre-

sário a ficar com pendências 
tributárias em seu CNPJ, 
e futuramente pode trazer 
prejuízos, tal como a exclu-
são da empresa do Simples 
Nacional no próximo ano-
-calendário. A medida já está 
valendo e representa uma 
grande oportunidade do em-
presário se regularizar”, es-
clarece Juliana Lohmann, a 
analista do Sebrae Rio.

 Segundo o Sebrae, o pa-
gamento no primeiro mês 
deve ser de 10% do total de 
débitos ou 20% do total da 
dívida, caso exista histórico 
de reparcelamento anterior.

Criado pela Lei Comple-
mentar n° 123, de 2006, o 
Simples Nacional é o regime 

de tributação que é escolhi-
do, geralmente, por micro-
empresas e empresas de pe-
queno porte. A sua principal 
característica é a unificação 
do pagamento dos tributos 
em uma guia unificada, o 
DAS.

 Para optar pelo Simples 
Nacional, o faturamento 
anual bruto de uma micro-
empresa deverá ser de até 
R$ 360 mil, e o de uma em-
presa de pequeno porte es-
tará compreendido entre R$ 
360 mil e R$ 4,8 milhões. 
O Parcelamento do Sim-
ples Nacional é um sistema 
eletrônico que permite a 
realização de parcelamento 
ou reparcelamento de débi-

tos apurados pelo Simples 
Nacional, inclusive ICMS 
e ISS, constituídos e exi-
gíveis, que estejam em co-
brança na Receita Federal 
do Brasil.

 Somente serão parcelados 
débitos já vencidos e consti-
tuídos na data do pedido de 
parcelamento, com exceção 
das multas vinculadas a dé-
bitos já vencidos, que pode-
rão ser parceladas antes da 
data de vencimento. O siste-
ma pode ser utilizado ainda 
que no momento da forma-
lização do parcelamento o 
contribuinte não seja mais 
optante pelo Simples Na-
cional ou que o CNPJ esteja 
baixado.

 As vendas do varejo am-
pliado, que incluem material 
de construção e automóveis, 
devem apresentar uma que-
da real de 4,89% do 3º para 
o 4º trimestre de 2020, e uma 
retração de 9,35% em rela-
ção ao mesmo período de 
2019. Para o ano completo, 
as informações atuais pro-
jetam uma queda de 5,89% 
nas vendas. Os dados são da 

pesquisa Intenção de Com-
pra, do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo ( Ibe-
var).

 “Aumento do desempre-
go, queda da massa real de 
pagamentos e incerteza em 
relação ao futuro imediato 
explicam esse resultado, 
mas, embora o resultado 
global seja de uma retração 

significativa das vendas, há 
registro de aumentos em 
alguns setores. Por outro 
lado, não se pode deixar 
de assinalar que o recuo 
estimado é menor do que 
aquele previsto até o final 
do terceiro trimestre, queda 
de 9% em 2020”, analisa 
Claudio Felisoni de Ange-
lo, economista e presidente 
do Ibevar.

 Quando analisados os 
segmentos, o que deve 
apresentar maior queda en-
tre o terceiro e quatro tri-
mestre é o de outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(-6,34%), seguido de livros, 
jornais revistas e papelaria 
(-4,77%), tecidos, vestu-
ário e calçados (-4,11%), 
automóveis, motos, partes 
e peças (-3,39%).
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SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em formato
virtual, conforme previsto no artigo 5º da Lei 14.010 de 19 de Junho de
2020, através da plataforma zoom, no dia 19 de novembro de 2020,
quinta-feira, às 14:00h em primeira convocação, com 1/3 dos associados
quites com suas obrigações sociais ou às 14:30h em segunda e última
convocação, com qualquer número de associados, a fim de ser apreciada
a seguinte Ordem do Dia: Leitura, discussão e votação da Previsão
Orçamentária para o ano de 2021. Todas as votações, bem como lista
de presença, serão feitas através da seção de Enquetes da referida
plataforma ou pelo chat com interação do moderador sendo disponibilizada
às pessoas devidamente habilitadas. Só será aceito na assembléia virtual
o associado conectado com a câmera ativa do aparelho e descrição
contendo o seu nome. Poderá ser banido da assembleia aquele participante
que não cumprir as determinações deste edital.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2020.
Gladstone José dos Santos Junior – Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,

PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ

O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos do Município de Teresópolis/RJ, CNPJ nº
14.856.063/0001-59, Certidão Sindical nº 46666.000421/2012-50, com sede
na Av Lúcio Meira nº 330 Sala 105, Teresópolis – RJ, convoca todos os
propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos
farmacêuticos do município de Teresópolis/RJ, para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 23
de novembro de 2020, as 11:00h em primeira convocação, as 12:00h em
segunda convocação e as 13:00h em terceira e última convocação com
qualquer número de presentes para se reunirem em sua sede, para
discutirem e votarem a seguinte pauta: (01) Discussão e aprovação da
pauta de reivindicação que será encaminhada ao SINFAR; (02) Outorga de
poderes à Diretoria do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de
Teresópolis/RJ para encaminhar as reivindicações, bem como representar
os trabalhadores nas negociações com o SINFAR, celebrar ou não Acordo
Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de
malogro nos entendimentos para suscitar Dissídio Coletivo perante o E.
Tribunal Regional do Trabalho competente.

Teresópolis, 13 de novembro de 2020.
Luiz Cláudio Pereira - Diretor Presidente – CPF 794.530.407-97.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Admara Schneider - Juiz Titular do
Cartório da 40ª 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. Eramos Braga, 115 304 306
308 B CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-
2992 e-mail: cap40vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Clas-
se/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compulsó-
ria / Propriedade, de nº 0309591-17.2014.8.19.0001, movida
por LFRF CORRETAGEM E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº
10.567.012/0001-56, em face de SAUMA S/A. EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 03.981.633/0001-16, objetivando
Citação. Assim, pelo presente edital CITA o réu SAUMA S/A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que se encontra em lu-
gar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofe-
recer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos ale-
gados ( 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 Janei-
ro, oito de setembro de dois mil e vinte. Eu, __ Roberto Luiz da
Silva Valentim - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31309,
digitei. E eu, __ Paulo Roberto Cortez Rosa - Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/14822, o subscrevo.

CAGARRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.270/0001-57 - NIRE 33.3.00324062

Ata de AGE realizada em 13/10/20. 1. Local, data e hora: 13/10/20, às 
10:30h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada nos termos do §4º do art. 
124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas 
que representam totalidade do capital social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: 
Felipe Franco da Silveira; Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Albuquer-
que. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a outorga de garantia pela Cia., 
que figurará como avalista/devedor solidário de linha de crédito contrata-
da por Calypso Bay Attendamento de Marcas e Patentes Ltda., CNPJ/MF 
73.395.022/0001-71 (“Calypso Bay”), no valor de até R$7.500.000,00 junto 
ao Banco BOCOM BBM S/A.. 5. Deliberações Tomadas por Unanimida-
de: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os Acionistas, por 
unanimidade: (i) aprovaram a concessão de aval para a Calypso Bay para 
contratação, por esta, da linha de crédito, junto ao BANCO BOCOM BBM 
S/A, no valor de até R$7.500.000,00, a ser contratada via celebração de 
Cédula de Crédito Bancário, com taxa de remuneração juros equivalentes 
a 100% da Taxa DI + spread de 5,53% a.a.. (ii) Autorizar os diretores da 
Cia. a praticarem todos os atos necessários para a implementação das de-
liberações ora aprovadas ou outorgarem poderes para mandatários, sendo 
certo que a presente aprovação é válida para todos os instrumentos que 
venham a ser celebrados durante o período de 12 meses contados desta 
data. (iii) Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, a inexistência de 
qualquer disposição em Acordo de Acionistas ou qualquer outro documento 
que possa invalidar as deliberações ora aprovadas, sendo certo que foram 
observadas todas as medidas necessárias para a autorização da operação 
e das garantias a serem prestadas em favor do Banco BOCOM BBM S/A. 
(iv) Ficam, ainda, expressamente ratificados todos os atos já praticados jun-
to à referida instituição financeira até a presente data. 6. Suspensão dos 
Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser discutido, foi ofe-
recida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se ma-
nifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, a qual, mediante reabertura da sessão, foi 
lida, aprovada e assinada pelas acionistas presentes. RJ, 13/10/20. Mesa: 
Felipe Franco da Silveira - Presidente da Mesa; Marcelo Hudik Furta-
do de Albuquerque - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Grumari 
Participações S.A. P. Felipe Franco da Silveira e Marcelo Hudik Furtado 
de Albuquerque. Jucerja em 10/11/20 sob o nº 3965723. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

VIDROS DA GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 31.614.378/0001-09 - NIRE 33300329862

Ata da AGO em 12/08/20. Data, Horário e Local. No dia 12/08/20, às 12h, 
na sede social da Vidros da Glória Participações S.A. (“Cia.”), na Rua Alcin-
do Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada 
a convocação prévia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme 
alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a to-
talidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Rela-
tório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores 
Independentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes ao exer-
cício social findo em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados no 
exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros da 
Diretoria; e (iv) outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após exa-
me e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem 
ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as 
contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Ex-
plicativas e as Dfs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19, 
publicados em 04/08/20 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando 
o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/19 no valor de R$ 
3.745.740,98, aprovar a destinação do montante integral para a conta de 
prejuízos acumulados da Cia.. (iii) Fixar a remuneração anual global dos 
administradores para o exercício social de 2020 em até R$ 100,00, já incluí-
dos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos 
administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros 
assuntos do interesse social: (a) Registrar que todos os acionistas recebe-
ram material de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da 
Diretoria, as Dfs. da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes. A unani-
midade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo uma 
cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e (b) Por fim, a 
unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas 
as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a pre-
sente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido 
assinada por todos os presentes. RJ, 12/08/20. Mesa: Marcelo Hudik Fur-
tado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 11/11/20 sob o nº 3966625. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Terceiro trimestre foi  
muito positivo para Marfrig
Produtora de 
proteína animal 
lucrou R$ 674 
milhões, avanço  
de 32% sobre 2019

A Marfrig, uma das maio-
res companhias de alimentos 
à base de proteína animal do 
mundo, fundada em 2000, 
conseguiu um bom resulta-
do no terceiro trimestre, su-
perando as expectativas de 
analistas. A empresa lucrou 
R$ 674 milhões no período.

A receita líquida consoli-
dada da empresa-- que reúne 
as operações da América do 
Norte e da América do Sul 
– somou R$ 16,8 bilhões. O 
crescimento foi 32% em re-
lação ao terceiro trimestre de 
2019. O Ebitda Ajustado (lu-
cro antes de impostos, depre-
ciações e amortizações) foi de 
R$ 2,2 bilhões, 47% superior 
na comparação anual. A mar-
gem Ebitda chegou a 13%.

No acumulado do ano, 
o lucro líquido foi de R$ 
2,1 bilhões. Foram R$ 674 
milhões no intervalo entre 
julho e setembro deste ano, 
contra 100 milhões de reais 
no terceiro trimestre do ano 
passado. A alavancagem, 
medida pela relação entre 
dívida líquida e Ebitda Ajus-
tado, chegou ao menor pata-
mar histórico: 1,88 vez, em 
real, e 1,68 vez em dólares. 

O fluxo de caixa livre 
atingiu R$ 1,6 bilhão no pe-
ríodo, 91% superior ao regis-
trado no mesmo período do 
ano passado. “Estamos cum-

prindo todas as promessas 
que fizemos ao mercado de 
forma consistente”, afirmou 
Marcos Molina dos Santos, 
fundador e presidente do 
Conselho de Administração. 

A empresa realizou algu-
mas ações importantes este 
ano. Em julho, lançou o pro-
grama Marfrig Verde+ que 
prevê, entre outras medidas, 
a inclusão de pecuaristas em 
sistemas sustentáveis de pro-
dução e o rastreamento total 
de todo o gado adquirido num 
período máximo de 10 anos. 

Em agosto a Marfrig lan-
çou, em parceria com a Em-
brapa, a marca Viva, que 
batiza a primeira linha de 
carnes carbono neutro cer-
tificada no mundo. Graças 
a iniciativas como essas, a 
Marfrig acaba de obter a pri-
meira melhor colocação en-
tre os pares diretos e a quarta 
melhor posição entre com-
panhias de proteína animal 
no ranking global da FAIRR 
Initiative, uma rede colabo-
rativa de investidores que 
aponta riscos e oportunida-
des da indústria de carne em 
questões ambientais, sociais 
e de governança (ESG).

Há algumas semanas, 
a PlantPlus Foods, joint-
venture entre a Marfrig e a 
americana ADM, obteve as 
aprovações das autoridades 
regulatórias e está pronta 
para iniciar suas operações. 
A PlantPlus produzirá em 
larga escala, distribuirá e 
venderá produtos feitos com 
carne à base de plantas para 
os mercados da América do 
Sul e da América do Norte.

América do Norte

Após um período atípico, 

causado pela queda da ofer-
ta de gado e pelos impactos 
da pandemia na produção, o 
mercado americano de carne 
bovina voltou a patamares 
considerados normais. No 
trimestre, a Operação Amé-
rica do Norte da Marfrig, 
representada pela National 
Beef, obteve uma receita lí-
quida de 2,2 bilhões de dóla-
res (12 bilhões de reais) - em 
linha com o resultado regis-
trado no terceiro trimestre 
de 2019, quando os preços 
foram positivamente afeta-
dos por um incidente que pa-
ralisou uma unidade de um 
dos principais concorrentes 
locais.

O Ebitda Ajustado atin-
giu 321 milhões de dólares 
(1,7 bilhão de reais) e a mar-
gem Ebitda Ajustado foi de 
14,4%. No trimestre, a Na-
tional Beef registrou recorde 
no volume de vendas -- uma 
demonstração de que a de-
manda do mercado america-
no continua em alta.

Atualmente, a Operação 
América do Norte respon-
de por 65% das receitas lí-
quidas totais da Marfrig, e 
77% do Ebitda total. “Nes-
te trimestre, vimos as con-
sequências da pandemia 
perderem força no merca-
do”, diz Tim Klein, CEO da 
Operação América do Nor-
te. “Os valores do gado e o 
preço da carne bovina volta-
ram aos patamares conside-
rados normais e a operação 
das empresas do setor reto-
maram os níveis pré-Covid, 
com a redução do absenteís-
mo”, acrescentou.

América do Sul

O terceiro trimestre de 

2020 foi um período de 
recordes para a Operação 
América do Sul da empre-
sa. Com 17 unidades de 
abate e outras 7 de pro-
cessamento no Brasil, na 
Argentina, no Uruguai e 
no Chile, a Operação Amé-
rica do Sul registrou uma 
receita líquida de R$ 4,8 
bilhões, a maior já apura-
da em um trimestre. Ante 
o mesmo período de 2019, 
o crescimento de receita 
foi de 26,3%. Segundo a 
empresa, o crescimento foi 
puxado pela alta do volu-
me de exportações e pela 
desvalorização de mais de 
35% do real frente ao dólar. 

O Ebitda Ajustado avan-
çou 125%, passando de R$ 
224 milhões no terceiro tri-
mestre de 2019 para R$ 505 
milhões. A margem Ebitda 
Ajustado, por sua vez, foi de 
5,9% para 10,5%, na com-
paração anual. “Na Marfrig, 
acreditamos que sempre é 
possível fazer melhor”, afir-
ma Miguel Gularte, CEO 
da Operação América do 
Sul. “Estamos focados em 
ser uma operação global de 
excelência e avançamos dia 
após dia.”

A empresa afirma que a 
Operação América do Sul 
nunca exportou tanto. O vo-
lume exportado foi de 138 
mil toneladas, um aumento 
de 19,3% comparado ao ter-
ceiro trimestre passado. As 
vendas internacionais pas-
saram a representar 62% das 
receitas totais da operação, 
um aumento de 11 pontos 
percentuais na comparação 
anual. E mais da metade das 
receitas provenientes de ex-
portação veio dois mercados 
da China e de Hong Kong.

Recriação da Comissão de Conflitos das Agências Reguladoras
A Diretoria da Agência 

Nacional de Petróleo e 
Gás (ANP) aprovou nes-
ta quinta-feira minuta de 
resolução que recria a Co-
missão de Conflitos das 
Agências Reguladoras dos 
setores de Energia Elé-
trica, Telecomunicações 
e Petróleo de que trata a 
Resolução Conjunta nº 2, 

de 27 de março de 2001.
A recriação da Comissão 

de Conflitos é necessária 
para a retomada da instru-
ção dos processos de solu-
ção de conflitos relativos ao 
compartilhamento de in-
fraestruturas dos setores de 
energia, telecomunicações 
e combustíveis, os quais se 
encontram interrompidos 

desde a edição do Decreto nº 
9.759/2019, que extinguiu e 
estabeleceu diretrizes, regras 
e limitações para colegiados 
da administração pública fe-
deral. A reinstituição da co-
missão tem como base a Lei 
nº 13.848/2019, conhecida 
como Lei Geral das Agên-
cias Reguladoras.

A minuta foi aprovada 

pelo Conselho Diretor da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) no últi-
mo dia 3/11. A publicação 
da resolução ocorrerá após 
a aprovação da minuta pelas 
três agências que regulam os 
setores por ela abarcados: 
ANP, Anatel e Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel).

Serviço de 
compartilhamento  
de veículos elétricos 

O maior banco privado 
do país, o Itaú Unibanco, 
comunicou nesta quinta-
feira a criação de seu servi-
ço de compartilhamento de 
veículos elétricos vec Itaú, 
previsto para entrar em ope-
ração em fase de piloto no 
primeiro semestre de 2021. 
A exemplo do que acontece 
com o serviço de compar-
tilhamento de bicicletas já 
operado pelo Itaú, os carros 
poderão ser devolvidos em 
outras estações, também 
usadas para carregamento. O 
serviço começará primeiro 
em São Paulo. 

“Depois de algum tem-
po avaliaremos a expansão 
para outras regiões do país”, 
afirmou a jornalistas Rodnei 
Bernardino de Souza, diretor 
do Itaú Unibanco. O execu-
tivo contou que ainda avalia 
fazer parcerias com outras 
montadoras e locadoras de 
veículos.

De acordo com a informa-
ção, veiculada primeiramente 
pela Reuters, o projeto tam-
bém inclui montadoras e lo-
cadoras de veículos. O banco 
prevê que a novidade esteja 
disponível para clientes e não 
clientes do banco a partir da 
segunda metade do ano que 
vem, com veículos Jaguar I-
Pace, BMW i3 e JAC iEV40. 
Em princípio, o modelo do 
serviço prevê a cobrança de 
uma tarifa inicial fixa e um 
valor por minuto de uso, mas 
os preços ainda serão defini-
dos. O que é fato é que todos 
os carros terão conexão com a 
internet.

Novidades

O mês de novembro co-
meçou com novidades sendo 
anunciadas pelo Itaú. Em 3 
de novembro, o banco in-
formou aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que 
vem mantendo discussões 
internas acerca do futuro de 
seu investimento na XP Inc, 
companhia sediada nas Ilhas 

Cayman e listada na Nasdaq. 
Nesse contexto, a compa-
nhia informa que está em es-
tágio avançado de análise e 
discussão de estudos acerca 
da possibilidade de segre-
gar essa linha de negócio do 
conglomerado Itaú Uniban-
co em uma nova sociedade 
(“Newco”), mediante cisão 
de empresas do referido 
conglomerado com a versão 
de parte do seu patrimônio, 
representada por ações re-
presentativas de 41,05% do 
capital da XP, para a Newco. 

Com a eventual cisão, os 
acionistas do Itaú Uniban-
co receberiam participação 
acionária na Newco, cujo 
único ativo seria aquela li-
nha de negócio representa-
da por tais ações do capital 
da XP, e a Newco, que seria 
uma companhia aberta, pas-
saria a ser parte do Acordo 
de Acionistas da XP. Caso 
se decida implementar a 
referida cisão, ela não será 
concretizada antes de 31 de 
dezembro de 2020. Refe-
rido estudo prevê, ainda, a 
possibilidade de venda do 
restante das ações de emis-
são da XP detidas pelo Itaú 
Unibanco, correspondentes 
a 5% do capital social da 
XP, visando monetizar par-
te de seu investimento na 
referida companhia, o que 
geraria aumento do índice 
de Capital Principal de Ba-
sileia III. Referida venda, se 
concretizada, e a depender 
das condições aplicáveis de 
mercado, poderá ser realiza-
da por meio de uma ou mais 
ofertas públicas realizadas 
na Nasdaq ou em qualquer 
outra bolsa de valores na 
qual a XP tenha suas ações 
ou certificados de suas ações 
listados. 

As operações ainda de-
pendem de aprovação do 
Conselho de Administração 
da Companhia, que avaliará 
detalhadamente as condi-
ções a elas aplicáveis e seus 
efeitos.
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Fusões e aquisições: recuo de janeiro a outubro 
Redução de 
8% do valor 
movimentado e  
de 11% no número 
de transações

O mercado transacional 
brasileiro registrou até o mês 
de outubro 1.133 operações 
com um valor total de R$ 
182,9 bilhões, segundo in-
forme mensal do TTR. Isto 
representa uma diminuição 
de 8% do valor movimen-
tado e uma redução de 11% 
no número de transações, em 
relação ao mesmo período 
de 2019.

O setor mais ativo do ano 
é o de Tecnologia com 375 
transações até o fim de ou-
tubro. Seguido pelo setor 
Financeiro e de Seguros com 
159 operações e em terceiro 
lugar, o setor de Saúde e Hi-
giene com 119 transações re-

presentando um crescimento 
anual de 10%.

Somente no mês de ou-
tubro foram realizadas 128 
transações de fusões e aqui-
sições entre anunciadas e 
concluídas, por um valor to-
tal de R$ 15,1bilhões. Neste 
caso, houve uma redução de 
20% no número de transa-
ções e um aumento de 3% 
no valor movimentado em 
relação ao mês de outubro 
de 2019, informou o TTR. 
Em 2020, após atingir o vo-
lume mais baixo do ano em 
abril, 78 transações, iniciou-
se uma recuperação da dinâ-
mica transacional, que atin-
giu seu auge em agosto, com 
156 operações.

Cross-Border

Os Estados Unidos re-
duziram suas aquisições no 
Brasil em 14%, mesmo as-
sim, ainda são o investidor 
mais ativo com 95 transa-
ções até o fim de outubro. 
Fundos de Private Equity e 
Venture Capital estrangei-

ros também reduziram seus 
investimentos no Brasil em 
32%. As empresas estrangei-
ras mantiveram seus investi-
mentos no setor de Tecnolo-
gia e Internet no Brasil, com 
85 transações, não houve va-
riação em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Em relação a atuação bra-
sileira no exterior, Estados 
Unidos é o destino favorito 
na hora de realizar aquisi-
ções, foram 20 transações 
até o fim de outubro.

Venture Capital 

Os fundos de Venture 
Capital movimentaram um 
total de BRL 13,9bi até ou-
tubro, aumento de 53% em 
relação ao mesmo período 
de 2019. Foram 311 rodadas 
de investimento, represen-
tando um crescimento anual 
de 24%. O setor que mais re-
cebeu investimentos foi o de 
Tecnologia, representando 
67% do total, com 208 tran-
sações, aumento de 22% na 
comparação anual.

A transação destacada 
pelo TTR no mês de outubro 
foi a aquisição da Embacorp 
(empresa de soluções e em-
balagens de papel), incluin-
do as cotas representativas 
do capital da International 
Paper Embalagens da Ama-
zônia, por parte da Klabin. 
A operação movimentou R$ 
330 milhões. A transação 
teve a assessoria em lei bra-
sileira dos escritórios Lefos-
se Advogados e Mattos Fi-
lho, Veiga Filho, Marrey Jr. 
e Quiroga Advogados.

O relatório publica os 
rankings de assessores fi-
nanceiros e jurídicos até se-
tembro de 2020 em M&A, 
Private Equity, Venture Ca-
pital e Mercado de Capitais, 
onde se informa a atividade 
das firmas destacadas pelo 
número de transações e pelo 
valor total. O Banco Itaú es-
teve envolvido em 26 tran-
sações (R$ 40.436,50 mi-
lhões), o BTG Pactual em 17 
(R$ 30.057,14 milhões) e o 
Bradesco também em 17 (R$ 
23.117,16 milhões).

Mudanças para ‘facilitar’ transferências de dinheiro para o exterior
O Banco Central (BC) 

colocou em consulta públi-
ca proposta de aperfeiçoa-
mento da regulamentação 
cambial, “considerando as 
inovações tecnológicas e os 
novos modelos de negócio 
relacionados a pagamentos 
e transferências internacio-
nais”. A autoridade monetá-
ria acredita que com isso as 
transferências pessoais de 
dinheiro entre o Brasil e o 
exterior ficarão mais fáceis. 

A consulta pública ficará 
aberta até o dia 29 de janeiro de 
2021, e após essa fase o BC de-
finirá a nova regulamentação.

Uma das medidas permite 
que instituições de pagamentos 
possam oferecer serviços de 
câmbio. Atualmente, somente 
bancos e corretoras podem fa-
zer as operações. O limite das 
operações proposto é de US$ 

100 mil e as instituições de pa-
gamento não trabalharão com 
moeda em espécie.

O BC também propõe 
que as operações de câmbio 
possam ser feitas de forma 
agregada pelas instituições fi-
nanceiras, em vez de ser por 
cliente, o que deve reduzir os 
custos.

“Em vez de o cliente pre-
cisar procurar uma corretora 
para fechar uma operação 
cambial individual, ele poderá 
fazer essa transferência pelo 
site ou pelo aplicativo do seu 
banco. Por isso, acreditamos 
em uma maior competitivida-
de nesse serviço. A instituição 
poderá fazer apenas uma ope-
ração agregada com todos os 
clientes, assim como já ocor-
re no segmento de cartões de 
crédito”, explicou o chefe de 
divisão do Departamento de 

Regulação Prudencial e Cam-
bial do BC, Lúcio Hellery Ho-
landa Oliveira.

O limite por operação 
será de US$ 10 mil e pode-
rá haver cobrança de tarifas 
dos clientes, que devem re-
ceber um comprovante com 
informações sobre a taxa de 
câmbio e a eventual tarifa.

Além das transferências 
unilaterais correntes, as insti-
tuições autorizadas pelo BC 
poderão fazer transferências 
de recursos entre contas de 
mesma titularidade mantidas 
pelo seu cliente no país e no 
exterior.

Segundo o BC, não há 
restrições em relação a pa-
íses, mas as instituições 
financeiras devem manter 
registrados dados da trans-
ferência para fiscalização e 
prevenção à lavagem de di-

nheiro e financiamento ao 
terrorismo.

O BC também quer re-
gulamentar as contas de pa-
gamentos pré-pagas de não 
residentes no Brasil, com 
limite de valor em US$ 10 
mil. Atualmente, estrangeiros 
ou brasileiros que moram no 
exterior e querem fazer pa-
gamentos no Brasil precisam 
manter uma conta de depósito 
em banco autorizado a operar 
no mercado de câmbio. 

Com a regulamentação, o 
BC espera que mais institui-
ções ofertem o serviço. “Será 
uma conta para viabilizar pa-
gamentos aqui no Brasil. Não 
residentes poderão receber 
aluguel nessa conta, pagar pe-
quenas obrigações. Vai aten-
der a maior parte dos casos, 
principalmente, pessoas físi-
cas”, disse Oliveira.

Alerta CVM: oferta irregular no mercado Forex
A Superintendência de 

Relações com o Mercado 
e Intermediários (SMI) da 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) alerta o mer-
cado de valores mobiliários 
e o público em geral sobre 
a atuação irregular de Fo-
cus EXP (também conheci-
da como Focus Prontabit) e 
seu responsável Josadack de 
Sousa Ferreira.

A área técnica detectou 
indícios de que a empresa e 
seu responsável efetuam a 

captação irregular de clien-
tes para a realização de ope-
rações com derivativos no 
denominado mercado Forex 
(Foreign Exchange) por di-
versos meios, incluindo a 
utilização da página focusin-
vestimentosbr.com.br.

Os envolvidos não pos-
suem autorização da autar-
quia para captarem clientes 
residentes no Brasil, pois 
não fazem parte do sistema 
de distribuição.

“A CVM determinou a 

imediata suspensão da realiza-
ção de qualquer oferta pública 
de serviços de intermediação 
de valores mobiliários pelos 
envolvidos, de forma direta 
ou indireta, inclusive por meio 
da utilização de páginas na 
internet, aplicativos ou redes 
sociais”, explicou a autarquia 
em nota. Se não adotarem a 
determinação da autarquia, 
os envolvidos estarão sujeitos 
à multa diária no valor de R$ 
1.000,00.

A CVM pede ao investi-

dor ou quem receber propos-
ta de investimento por parte 
dessas empresas, entre em 
contato com a autarquiapor 
meio do Serviço de Aten-
dimento ao Cidadão (SAC) 
pelo link: http://www.cvm.
gov.br/menu/atendimento/
sac.html.. Informe o máximo 
de detalhes possível sobre a 
oferta e a identificação das 
pessoas envolvidas. Com 
isso, a Autarquia poderá atu-
ar de maneira mais rápida e 
direta no caso.

Previdência privada pode fechar  
2020 com R$ 1 tri em investimentos

Os fundos de previdência 
complementar devem atin-
gir ainda neste ano a meta 
de acumular um patrimônio 
de R$ 1 trilhão em investi-
mentos, segundo previsão 
da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de 
Previdência Complemen-
tar (Abrapp). Segundo o 
diretor superintendente da 
associação, Luís Ricardo 
Marcondes Martins, os fun-
dos já apresentaram nos úl-
timos meses recuperação da 
crise gerada pela pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19).

“Os efeitos foram muito 
drásticos. O que a gente no-
tou foi que em março essa 
conjuntura levou um pouco 
das nossas reservas”, disse 
Martins nesta quinta-feira 
ao fazer um balanço do se-
tor. De acordo com ele, no 
início da pandemia no Bra-
sil os fundos de previdência 
chegaram a ter um déficit 
de quase R$ 55 bilhões. Em 
setembro, o rombo caiu, se-
gundo ele, para cerca de R$ 
20 bilhões.

Agora, o sistema de previ-
dência privada caminha, de 
acordo com o diretor, para 
atingir a meta de patrimônio 
estipulada para 2020.

“Nós estamos com qua-
se R$ 980 bilhões [em in-

vestimentos]. Com a força 
do sistema, a resiliência do 
sistema, a recuperação do 
sistema, não só superaremos 
a meta do trilhão, e rápido, 
como manteremos as metas 
atuariais”, disse.

O cenário de juros bai-
xos levou o setor, de acordo 
com Martins, a antecipar a 
programação de investimen-
tos que aposta em ações de 
mais risco para aumentar os 
lucros e manter os rendimen-
tos para os beneficiários. “A 
gente já vinha no ano pas-
sado, com muito estudo e 
informação técnica, tendo 
que correr atrás de uma di-
versificação [de investimen-
tos] maior e tendo que correr 
mais riscos”, explicou.

Esse perfil, destacou, já 
estava previsto no planeja-
mento dos fundos. “Correr 
mais risco para ter um retor-
no maior. Isso se antecipou 
muito por conta da pande-
mia. Mas as estratégias, as 
políticas de investimento são 
estudadas por longo prazo. 
Na sua essência já tem situ-
ações de estresse previstas”, 
disse, acrescentando que a 
pandemia foi algo além dos 
planejamentos e estimativas. 
“Evidentemente que nin-
guém vai prever uma pan-
demia mundial”, informou a 
agência Brasil.

BNDES destina R$ 740 mi ao setor 
agropecuário pelo Moderfrota

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) está reabrindo 
o protocolo de operações do 
Programa de Modernização da 
Frota de Tratores Agrícolas e 
Implementos Associados e Co-
lheitadeiras (Moderfrota). Des-
de esta quinta-feira está sendo 
oferecido um montante adicio-
nal de R$ 740 milhões para su-
prir a demanda de financiamen-
tos ao setor agropecuário neste 
ano. A expectativa do banco de 
fomento é que este saldo rema-
nescente seja contratado duran-
te as próximas três semanas.

O Moderfrota é um dos Pro-
gramas Agrícolas do Governo 
Federal (PAGFs) operaciona-
lizados pelo BNDES. Ele tem 
o objetivo de viabilizar a me-
canização do campo e, como 
decorrência, o aumento da 
produtividade do setor. Pro-
dutores rurais (pessoas físicas 
ou jurídicas) e cooperativas 
de crédito com faturamen-
to até R$ 45 milhões podem 
solicitar o crédito diretamen-
te ao banco ou por meio dos 
agentes financeiros credencia-
dos para aquisição de tratores, 
colheitadeiras, plataformas de 
corte, pulverizadores, planta-
deiras e semeadoras, dentre 
outros itens.

Procura elevada

Considerando-se as con-
dições financeiras atrativas 
(taxa fixa de 7,5% ao ano e 
prazo de pagamento de até 
7 anos), bem como a con-
juntura favorável do setor 
agropecuário, a demanda de 
recursos nos quatro primei-
ros meses no ano agrícola 
corrente (julho a outubro de 
2020) foi elevada, gerando 
a necessidade de suspensão 
temporária dos pedidos de 
financiamento, em razão do 
nível de comprometimento 

dos recursos disponíveis.
“Os recursos do governo 

federal são liberados aos pou-
cos, com prudência, mas bus-
cando o uso total até o fim da 
safra”, explica Caio Araújo, 
chefe do departamento de Ca-
nais de Distribuição e Parce-
rias do BNDES.  No caso do 
Moderfrota, os recursos dis-
poníveis para financiamento 
levam em conta o limite equa-
lizável autorizado pelo Minis-
tério da Economia. O crédito 
é considerado equalizável 
quando a taxa de juros da 
operação é menor que o cus-
to do recurso para o BNDES, 
levando o governo a cobrir a 
diferença para uniformizar a 
taxa para o cliente.

Protocolos

No dia 29 de outubro, o BN-
DES então suspendeu os pro-
tocolos de novas operações de 
maneira prudencial, para que 
esse limite não fosse ultrapas-
sado. No entanto, após avalia-
ção dos limites permitidos e 
em decorrência dos eventos e 
características das operações já 
aprovadas, haverá a disponibili-
zação do montante adicional de 
R$ 740 milhões.

A suspensão de operações 
do Moderfrota não é novida-
de para o setor, dado que é um 
evento que ocorre algumas 
vezes ao longo dos anos agrí-
colas. Contudo, a novidade 
deste ano é que o agricultor 
que necessita de recursos para 
investimentos não se depara 
mais com a falta de opção de 
crédito. “Teremos crédito para 
o segmento agrícola pelo BN-
DES Crédito Rural, em condi-
ções muito próximas aos pro-
gramas do governo federal”, 
afirma Tiago Peroba, chefe do 
Departamento de Clientes e 
Relacionamento Institucional 
do BNDES.

Sete milhões das classes CDE 
se bancarizaram no último ano

Sete milhões de pesso-
as passaram a ter uma con-
ta em banco no último ano. 
É o que mostra a segunda 
edição de uma pesquisa ela-
borada pelo Banco PAN, 
em parceria com o Instituto 
Plano CDE, sobre “Hábitos 
de Consumo e Utilização de 
Serviços Financeiros”, reali-
zada com 1.529 pessoas com 
renda familiar de até R$ 10 
mil. A margem de erro má-
xima da pesquisa é de 2,1%, 
com intervalo de confiança 
de 95%.

De acordo com os dados 
do estudo, em 2020 apenas 
1% dos brasileiros com ren-
da familiar até R$ 4.999 de-
claram que não são bancari-
zados, índice que era de 6% 
em 2019. Entretanto, a taxa 
de pouco bancarizados (que 
utilizam sua conta em banco 
uma vez por mês ou menos) 
ainda é de 79%.

Entre os brasileiros com 
renda de R$ 5 mil até R$ 
10 mil, a taxa de desban-
carizados caiu de 1% para 
0% no levantamento atu-
al. Contudo, novamente a 
taxa daqueles que se de-
clararam pouco bancari-
zados ainda é alta, apesar 
de ter caído de 73% para 
70% nessa segunda edição 
da pesquisa.

A pesquisa também apon-
ta aumento na utilização de 
aplicativo para transações 
bancárias, principalmente 
pelo crescimento dos bancos 
digitais e da digitalização en-
tre pessoas de menor renda. 
Em 2019, cerca de 43% dos 
brasileiros das classes CDE 
declararam que realizavam 
o pagamento de contas via 
aplicativos e 51% para trans-
ferir dinheiro. Em 2020 o ín-
dice subiu para 72%.

A população de baixa 
renda afirma que uma das 
prioridades ao escolher um 
banco é por ser digital (33%) 
contra 27% em 2019, segui-
do por não ter tarifas (28%) 
contra 27%, e por oferecer 
crédito (19%) contra 16% 
no último ano. “Lançamos 
a nossa conta digital em fe-
vereiro desse ano com o pro-
pósito de ajudar o brasileiro 

a organizar sua vida finan-
ceira por meio de uma conta 
livre de taxas e um cartão de 
crédito sem anuidade. Se-
guimos no desenvolvimento 
do nosso aplicativo para ofe-
recer uma conta completa e 
que atenda todas as necessi-
dades desses brasileiros que 
iniciaram a sua vida bancá-
ria durante esse período, in-
clusive com oferta de crédi-
to assertiva, possibilidade de 
investimentos, entre outros”, 
afirma Pedro Poli Romero, 
superintendente do Banco 
Digital no PAN.

Endividamento

O Banco PAN identificou 
no levantamento que 28,1% 
dos brasileiros das classes 
CDE apresentam mais dí-
vidas do que em fevereiro, 
período que antecedeu a 
pandemia do novo corona-
vírus. Já 41,7% afirmou que 
sua situação de dívidas não 
mudou durante a crise. Im-
portante considerar que “não 
se endividar” é a maior pre-
ocupação para as pessoas de 
menor renda, que temem não 
conseguir pagar as contas 
(33%), ficar desempregado 
(32%), e não conseguir pa-
gar uma dívida (11%).

Durante a crise, os bra-
sileiros com renda familiar 
até R$ 4.999 fizeram um 
corte de gastos maior, quan-
do comparado com o último 
ano, em atividades afetadas 
pelo isolamento social, como 
lazer (64%) contra 52% 
em 2019, roupas e sapatos 
(56%) contra 48%, serviços 
de beleza (46%) contra 43%, 
artigos para casa (36%) con-
tra 32% e transporte (34%) 
contra 23%.

Para os próximos me-
ses, 48% dos brasileiros das 
classes CDE acreditam que 
a renda continuará a mesma, 
sem expectativa de gran-
des mudanças, 26% acredi-
tam que a renda irá reduzir 
com a diminuição do auxí-
lio prestado pelo governo e 
26% acreditam que a renda 
irá aumentar com o início 
da flexibilização e retomada 
econômica.
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