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Jogador morreu no mesmo dia que Fidel, que faleceu em 2016

Maradona: jogava na
bola e na esquerda
Um dos maiores jogadores do futebol mundial em todos os tempos,
Diego Armando Maradona faleceu
nesta quarta-feira, aos 60 anos. Segundo a Télam, agência pública de
notícias da Argentina, o ex-jogador
sofreu um ataque cardiorrespiratório em casa, na cidade de Tigre,
zona norte da região metropolitana
da capital Buenos Aires.
Além de craque, Maradona também se destacou fora das quatro linhas por nunca esconder seus posicionamentos políticos. O argentino
sempre se declarou uma pessoa de
esquerda e manifestou essa identificação em diversos momentos de sua
vida. A tatuagem de Fidel Castro que
fez na perna e de Che Guevara no
ombro direito são exemplos. Segundo o próprio Maradona, essa foi uma
forma de agradecer a Cuba. O ex-

-jogador passou um período no país
para realizar um tratamento contra a
dependência química.
Outro posicionamento crítico de
esquerda foi quando disse que era
“um soldado de Lula e Dilma” após
impeachment da ex-presidente.
Maradona sempre defendeu Venezuela e Cuba contra os embargos
dos EUA. O argentino se posicionou ao lado da Venezuela e de
Cuba contras as ingerências norte-americanas nos países. Em 2017,
manifestou apoio ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Ainda em julho deste ano, Maradona pediu demissão de dois postos que ocupava à frente da Fifa.
O motivo era a defesa da entidade
após uma viagem do ex-presidente
da Argentina Mauricio Macri durante a pandemia.

Aumenta número de contribuintes
de grandes fortunas na Argentina
O Governo da Argentina informou que a população atingida pela
contribuição às grandes fortunas
será quase um terço a mais do que
o inicialmente previsto. Segundo o
chefe da Administração Federal da
Receita Pública (AFIP), Mercedes
Marcó del Pont, o novo universo
potencial coberto pelo imposto é

de 11,86 mil contribuintes com patrimônio superior ao equivalente a
US$ 2,5 milhões.
A cifra é 27,8% maior que os
9,29 mil apurados pelo mesmo órgão arrecadador no início de outubro, quando o projeto foi debatido
na comissão equivalente da Câmara dos Deputados.

Wilson Dias/ABr

Fernando Rocha: investidor adiou ingresso no país

Queda de investimento
estrangeiro começou
antes do coronavírus
Redução de janeiro
até outubro chegou a
44,6% na comparação
com 2019

O Banco Central (BC) informou
nesta quarta-feira que houve uma
queda dos investimentos estrangeiros no Brasil. Já as aplicações em
ações, títulos e fundos de investimento mostram sinais de reação.
Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país (IDP), que
vão para o setor produtivo da economia, somaram US$ 1,79 bilhão
no mês passado, ante US$ 8,22 bilhões em outubro de 2019.
A perda começou antes da Covid-19. Segundo o BC, de janeiro
a outubro, o IDP chegou a US$
31,91 bilhões, ante US$ 57,61 bilhões nos dez meses de 2019, com
recuo de 44,6%. Nos 12 meses
encerrados em outubro de 2020,
o IDP totalizou US$ 43,5 bilhões,
correspondendo a 2,94% do PIB,
em comparação a US$ 49,9 bilhões
(3,29% do PIB) acumulados em 12
meses até setembro deste ano.

De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, as incertezas sobre a duração da crise gerada pela
Covid-19 fazem com que investidores estrangeiros adiem os planos de
aplicação de recursos no país. “O
adiamento é para esperar ter menor
incerteza se vai ter segunda onda, se
vai diminuir a contaminação, quando
vai ter vacina com efetiva imunização”, disse Rocha. Até o dia 20 deste
mês, o IDP somou US$ 558 milhões
e a expectativa do BC é que feche em
US$ 1 bilhão.
Nos dez primeiros meses do
ano houve saídas líquidas de US$
21,6 bilhões em investimentos estrangeiros no mercado financeiro,
comparativamente a saídas de US$
872 milhões entre janeiro e outubro
de 2019. Nos 12 meses encerrados
em outubro a saída líquida de investimentos em portfólio no mercado doméstico somou US$ 27,4
bilhões.
Em outubro, os investimentos
em carteira no mercado doméstico totalizaram ingressos líquidos
(descontadas as saídas) de US$
5,471 bilhões, dos quais US$ 2,671
bilhões em títulos de dívida e US$
2,799 bilhões em ações e fundos de
investimento.

Renda dos mais ricos é 12 vezes a dos mais pobres
A Renda Disponível Familiar Per
Capita (RDFPC) dos 10% mais ricos (ganham em média R$ 6,29 mil)
é quase 12 vezes a renda média dos
40% da população com os menores
rendimentos (média de R$ 538,22).
Essas são algumas informações da
Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) 2017-2018 – Perfil das Despesas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

As famílias cuja pessoa de referência é preta ou parda representam
57,2% da população, mas se apropriam de apenas 41,8% da renda.
Com base na RDFPC, o coeficiente
de Gini do Brasil é 0,483.
A estratificação por décimos de
renda revelou, ainda, que do 1º ao
3º décimo os valores de renda mínima são maiores do que a renda
disponível. No 1º décimo, a ren-

da mínima (R$ 470,29) era quase
o dobro da renda disponível (R$
244,60). No quarto décimo, as rendas mínima (R$ 789,59) e disponível (R$ 808,40) eram próximas. No
último décimo, a renda mínima era
de R$ 4 mil e a renda disponível,
R$ 6,29 mil.
O componente não-monetário
representa uma parcela significativa da RDFPC em todos os sub-

grupos. A menor participação foi
das famílias cuja pessoa de referência era empregador (14,4%). Já
as maiores participações (acima de
30%) são dos domicílios nos quais
a pessoa de referência é adulto com
ao menos uma criança (39,3%),
empregado doméstico (33,9%), e
nos 4 primeiros décimos (42,5%,
37,3%, 34,1% e 31,9%, respectivamente).

Brasileiro obteve em média R$ 1,65 mil por mês em 2018, afirma o IBGE
A Renda Disponível Familiar
Per Capita (RDFPC) média no Brasil em 2018 ficou em R$ 1,65 mil;
23% dela (R$ 379,97) era não-monetária (valores de bens e serviços
adquiridos sem contrapartida monetária, providos pelo governo, instituições e outras famílias) além do
aluguel estimado (valor de aluguel
sugerido pelo entrevistado, nos domicílios próprios ou cedidos).

Essas são algumas informações
da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 – Perfil das
Despesas, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE).
Segundo a pesquisa, a renda mínima reportada pelo entrevistado como
o rendimento mensal familiar mínimo
necessário para chegar até o fim do
mês ficou em R$ 1,33 mil, o equiva-

lente a 80,7% da renda disponível. Entre os 10% da população com menores
rendimentos, no entanto, a renda mínima (R$ 470,29) era quase o dobro da
renda disponível (R$ 244,60).
Considerando os rendimentos
monetários e não monetários das
famílias, e de acordo com as linhas
de pobreza utilizadas no monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a POF

constatou que 1,4% da população
do país era extremamente pobre e
12,1% eram pobres.
Além disso, 77,8% de toda pobreza estão concentrados na população
cuja pessoa de referência da família
era preta ou parda. A POF considera
pessoa de referência o responsável
pelas principais despesas de habitação, como aluguel, prestação do
imóvel, condomínio, e outras.

‘Monitor’: 108
anos em defesa
dos interesses
nacionais
Em 26 de novembro de 1912,
uma edição simples de um boletim
mimeografado dava início à trajetória do Monitor Mercantil. Em
108 anos de circulação ininterrupta, solidificou-se o compromisso
por um jornalismo isento, crítico e
independente.
O mundo se transformou, e assim também o jornal, que se prepara para mais um passo em dezembro, com lançamento de novo
projeto gráfico da edição impressa
e reformulação do site. Como objetivo, a consolidação da integração
entre o meio físico e o eletrônico.
As modificações buscam facilitar a leitura e ampliar a oferta de
matérias e análises de qualidade ao
leitor, com novas parcerias e novos
profissionais colaborando para oferecer notícias fundamentais para
compreender melhor nosso tempo.
Como sempre tem sido nesses
108 anos, um jornal comprometido com a defesa dos interesses
nacionais.

Black Friday deve
impulsionar venda
de eletros menos
que em 2019
Levantamento da Eletros, a associação dos fabricantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos,
projeta crescimento entre 10% e
15% nas vendas da indústria para o
varejo nesta Black Friday de 2020
no comparativo com os resultados
de 2019. No ano passado, no mesmo período, o setor cresceu 18%
em relação a 2018.
“Apostamos que há, ainda, uma
forte demanda reprimida acentuada pela pandemia, o que diante da
instabilidade econômica observada
em especial nos primeiros meses da
crise sanitária, fez com que muitas
famílias adiassem as compras. Estes consumidores estão aguardando
o momento certo para comprar se
aproveitando dos descontos expressivos da Black Friday”, afirma
o presidente-executivo da Eletros,
Jorge Nascimento.
De agosto a outubro, segundo a
entidade, mais de 80% das indústrias ampliaram sua capacidade
produtiva para perto da capacidade
máxima, reduzindo a ociosidade
para próximo 3%.
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O que a saúde espera dos novos governos
A cada quatro anos, a esperança de ter um setor de saúde
mais forte e que atenda a população de forma completa é o
que sempre se espera. Afinal,
esse é um desejo da sociedade
que já existia antes mesmo da
pandemia, é claro. Sob essa
perspectiva, as eleições municipais costumam estar sob o
olhar mais atento do cidadão e
a pergunta sempre retorna: “O
que esperar dos novos governantes?”. É fato que os novos
governantes terão que bater
de frente com questões fundamentais, como as relacionadas
a investimentos na saúde.
O Brasil dispõe de um dos
maiores sistemas privados
de saúde do mundo. O país
gasta por ano mais de R$
609 bilhões com saúde, o
que representa cerca de 9,3%
do PIB. E o setor privado é o
responsável pela maior fatia,
com 5,4%. Enquanto que o
gasto público responde por
3,9% do PIB. Algumas práticas de saúde no Brasil precisam ser revistas. Não impor-

ta o partido político, o que se
faz imprescindível é que se
pense e se planeje para que
os interesses de todos sejam
contemplados.

Como vão iniciar
o percurso e
qual caminho
adotarão?
Num mundo cada vez
mais digital, a tecnologia
será sempre uma grande
aliada. As formas de redução
de gastos por meio de programas e iniciativas, como
compras conjuntas de insumos de alto custo, gestão
mais ampla do tratamento
concedido a doentes crônicos, foco em prevenção, poderão fazer parte da parceria
público-privada. Precisamos
de uma maior colaboração
entre governo, prestadores
de serviços e pacientes. A

cadeia está desgastada.
Temos que concentrar esforços em prevenção para
diminuir os custos dos tratamentos. Na verdade, temos
que manter uma contínua
agenda de discussões sobre
as possíveis soluções para as
questões do setor de saúde.
Elas devem ser pensadas e
testadas. Empresas e governo devem caminhar juntos
na busca de resultados no
atendimento à população.
Portanto, deixamos uma
dupla indagação aos gestores que chegam: como vão
iniciar o percurso e qual
caminho adotarão? A opção
mais viável seria seguir na
direção do que precisa ser realizado o mais urgentemente
possível para que o setor não
desabe, se quisermos poupar
os municípios de situações
ainda piores que as atuais.

implementação de modelos
que configurem uma relação
entre resultado e pagamento
deverá estar entre os pontos
a serem postos em prática.
A telemedicina é outro
ponto que deve permanecer
em destaque, pois será um
caminho adequado para redução das distâncias e dos
custos de atendimento. Pacientes que tinham que se
deslocar para grandes centros passaram a ser atendidos e diagnosticados remotamente. Tratar do acesso à
saúde deveria ser prioridade,
permanentemente. Não só
em tempos de pandemia.
No Brasil, entretanto, seguimos mais preocupados
com os meios do que com
o acesso da população aos
serviços que deveriam ser
proporcionados. Temos que
seguir os caminhos que estão dando certo. Os estudos
e pesquisas são fundamentais
para traçar a direção que queremos. Vivemos um momento
delicado no setor da saúde. A

q Aldevânio
Francisco Morato

Presidente da Federação
Brasileira de Hospitais (FBH).

Trabalho remoto: será definitivo?

Você se queixava das
horas perdidas no trânsito,
indo e vindo do trabalho.
Gostaria de morar numa cidade menor, na praia ou no
campo, longe da poluição.
Sonhava em viajar menos
a serviço e ter mais tempo
para a família.
O incrível avanço tecnológico dos últimos anos
trouxe uma conectividade
e um conjunto de recursos
apoiados pela Inteligência
Artificial que anunciavam
a possibilidade de uma revolução próxima, prevista
para acontecer em um prazo de 5 a 10 anos. De repente, a Covid-19 surgiu e
além de muito sofrimento
trouxe um efeito colateral inesperado: acelerou
processos que impactaram
nosso modo de trabalhar e
de viver.
A transformação que
sentimos mais rapidamente

aconteceu no trabalho. De repente, o escritório se tornou
desnecessário. As empresas
perceberam que as atividades feitas pelos funcionários
em suas casas não reduziram
e sim aumentaram a produtividade. A ponto de empresas
como Google e Facebook já
terem avisado que seus funcionários não precisam voltar para os escritórios antes
de 2021.
O plano de muitas empresas é tornar permanente
o home office, o trabalho
remoto. A redução de custos
proibitivos de aluguel pode
levar à redução de preços.
Então, como consumidores,
temos uma vantagem. Mas
é do ponto de vista do profissional que as vantagens se
destacam.
Se a internet é suficiente
para nossas tarefas e contatos, estamos livres do tempo
perdido em congestiona-

todos possam se beneficiar
dessa nova realidade. Ainda
há muitos trabalhos que demandam a ação presencial.
O escritório foi para casa,
mas... e a fábrica? E o restaurante?
Este é um momento de
pensarmos coletivamente.
Excelente ocasião para trabalhar de modo que a tecnologia que nos favorece não
se transforme em mais um
elemento de desigualdade.
Assim, aos direitos consagrados à saúde e educação,
soma-se o da conectividade,
com todos tendo acesso à
internet, tablets e computadores. Para que esse mundo
novo já comece melhor que
o antigo: com oportunidades
para todos.

mentos intermináveis. E não
precisamos mais viver em
cidades grandes e poluídas.
Já não faz diferença onde
estamos. Importa a conectividade, pois já aprendemos
que plataformas como Zoom
e Teams podem, sim, substituir o “olho no olho” seja
para compartilhar conhecimento, seja para fazer negócios.
Claro que há uma fase de
adaptação. Continua sendo
importante ter um espaço
confortável, adequado e silencioso. Seja para compor
aquela música, pintar aquele
quadro ou simplesmente fazer aquele relatório. Quanto
às webex, estamos bem mais
tolerantes com latidos, miados ou mesmo com o choro
de crianças que reivindicam
a atenção dos pais, agora
mais próximos.
Para ficar melhor, só falta
criarmos condições para que

q

Marisa Melo

Artista, idealizadora da
galeria de arte itinerante UP
Time Art Gallery.

O estrondoso ‘sim’ no mercado de investimentos

Imóveis sempre foram
uma opção segura de investimento, seja para alugar ou
revender. A rentabilidade
no negócio já foi extraordinária, esteve em baixa,
passou por momentos mais
estáveis, e agora, todos os
indicadores apontam para
uma nova fase de frutos
ainda maiores nessa retomada. O que pode ser um
estrondoso “sim” esperado
há muito tempo.
Esse “sim” trata-se da possibilidade de um investimento seguro e sólido, o famoso
investimento em “tijolos”.
Sendo assim, posso dizer
que a crise está favorecendo
o mercado imobiliário. Nos
fundos imobiliários, o número de investidores saltou
de 500 mil em novembro de

2019 para 1 milhão em setembro de 2020. Já as construtoras estão animadas com
os novos empreendimentos,
enquanto as imobiliárias e os
corretores retomaram fortemente os seus negócios, prevendo contratos benéficos
para o setor.
O diferencial da vez é a
possibilidade de investimento no mercado de ativos. As
ofertas em leilões cresceram
exponencialmente no período de crise. Por ser um mercado ainda pouco conhecido, a demanda não cresce no
mesmo número das ofertas,
ou seja, muita oferta e pouca demanda, resultando em
preços baixos e pouca concorrência.
Grande oferta e pouca
concorrência, preços baixos,

assim iniciar o investimento.
Não são apenas os indicadores de mercado que são levados em consideração, mas a
verificação de itens que, aos
olhos dos especialistas são
elementares e aos leigos passam desapercebidos, e que
podem se tornar riscos desnecessários.
Por menos conservador
que seja o investidor, ninguém quer perder investimentos. O “sim” no mercado
imobiliário veio, cabe agora
uma preparação e conhecimento para diversificar a
carteira, e assim, maximizar
os ganhos.

risco zero e possibilidade de
parcelamento na aquisição
de imóvel em leilão conspiram para o crescimento
dessa modalidade como real
mecanismo de investimento.
Além disso, os descontos
adicionais oferecidos pelos
bancos e a possibilidade de
crédito abundante viabilizando a revenda, são considerados “a cereja do bolo”
dos leilões imobiliários.
Mas, assim como qualquer decisão a ser tomada e
que precisa ser bem pensada,
investir em leilão de imóveis,
por mais que seja um estrondoso “sim” esperado há muito tempo pelo setor imobiliário, exige alguns cuidados. É
preciso conhecer o mercado,
consultar especialistas, conhecer oportunidades e só

q

Robert Furden
Junior

Consultor na Faber Magna
Investments.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Planejamento
estratégico: o mapa
para o sucesso
Criar, gerir e crescer um
negócio não é nada fácil.
Ainda mais no Brasil, com
toda sua complexidade e
burocracia, carga tributária,
poucos incentivos ao pequeno empresário e inúmeros
outros aspectos conhecidos
por qualquer um que já tenha
se aventurado a empreender
em nosso país. Por isso, não
é de se espantar que apenas
40% dos negócios sobrevivem após cinco anos. E olha
que estamos falando de um
período pré-pandemia – dados do IBGE de 2017.
Além das dificuldades
e incertezas, inerentes ao
cenário no qual a companhia está inserida, falhas na
condução dos negócios são,
obviamente, fatores importantes para o insucesso de
muitos deles. Por isso, ter
um planejamento estratégico
muito bem desenhado é fundamental para mitigar grande parte dos erros comumente cometidos.
A boa notícia é que desenhar um plano estratégico
não é tão complexo como se
imagina. E, neste artigo, alguns detalhes serão evidenciados sobre o método que
tem dado certo. A definição
do plano em si não requer
grandes
conhecimentos,
além daqueles que o empreendedor já possui (ou deveria possuir).
É fundamental que o dono
do negócio preocupe-se com
sua proposição de valor, que
está relacionada ao propósito
da empresa e quais resultados espera atingir; com a geração de valor, ou seja, com
sua oferta (o que seu produto ou serviço entrega para o
cliente e que gera valor para
ele); e “como vencer?”, que
está relacionado ao “como”
fazer, ou seja, refere-se à estrutura e ao modelo de operação necessários para gerar
o valor esperado. No fundo,
o planejamento estratégico
é tão bom quanto sua habilidade de fazer algo melhor
que sua concorrência, e/ou
ocupar um espaço que sua
concorrência não ocupará.
Para isso, desenvolvemos
um framework, conjunto de
melhores práticas, métodos
e ferramentas, que o empresário pode utilizar para construir seu próprio plano estratégico. Nosso framework é
dividido em quatro etapas:
– A primeira delas é a conceituação, momento em que
se discute e se compreende os
seguintes aspectos: objetivos
do negócio; objetivos dos sócios, pois podem impactar o
curso da companhia; o que a
empresa é e tem hoje versus o
que se espera que ela seja ou
tenha no futuro, além dos motivadores estratégicos.
– Depois vem a fundamentação, em que se estabelece hipóteses e caminhos
para executar o conceito (de-

Administração/Redação/Oficinas
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finido na etapa anterior), que
passa por: ter clareza sobre
as capacidades e competências que a empresa tem, e
aquelas que não tem; delimitar as iniciativas associadas
aos caminhos estratégicos e
às competências; entender e
ajustar os modelos de governança e gestão.

Veja conjunto de
melhores práticas
e ferramentas
para construir
seu plano
– Em seguida, o planejamento, que é a criação do
plano de ação, bem como
estabelecer ferramentas e indicadores que permitam mensurar e, se necessário, calibrar
o andamento das ações de
acordo com o ponto de chegada que se pretende alcançar.
Nesta etapa, entra a definição
de prioridades; definição das
iniciativas e recursos associados a elas; definição dos principais KPIs; detalhamento do
modelo de governança.
– E, por fim, o detalhamento, que foca no desdobramento do plano tático e
operacional. Para cada prioridade, o executivo deve
estabelecer prazos e responsáveis; fazer a modelagem
financeira que comporte a
execução das iniciativas, de
acordo com os recursos necessários; definir mapa de
Indicadores, métricas e metas e implementar o modelo
de governança e gestão.
É óbvio que além do framework outros aspectos
fazem com que tenhamos
bastante sucesso na implementação deste tipo de trabalho com nossos clientes:
o primeiro e, sem dúvidas,
o mais importante é a nossa
experiência e habitualidade em desenvolver projetos
como este; o segundo é que,
para cada etapa acima descrita, temos um conjunto de
ferramentas que nos auxiliam nas definições e, posteriormente, no acompanhamento e gestão da execução.
No entanto, de posse do
framework compartilhado
neste texto, é possível construir seu próprio planejamento estratégico e ter “um
mapa” do seu negócio, no
qual consta sua posição atual, onde espera-se chegar e o
caminho a ser percorrido.
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Engenheiro, sócio-fundador da
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Dívida bruta em 2020 ficará
próxima de 100% do PIB
Evento reforça
importância de
reformas estruturais
para retomada

Coragem para enfrentar Wall
Street e outros poderosos
Nota aqui na coluna em 9–10 de novembro (“Acabou
a trégua: Biden terá que dizer a que veio”) analisava os
resultados da eleição nos Estados Unidos e informava que
a “classe trabalhadora fora dos grandes centros continuou
com Trump”.
Terça agora, o senador Bernie Sanders, que foi précandidato à presidência pelo Democratas, escreveu
um ótimo artigo no The Guardian em que aborda o assunto e apresenta propostas para “evitar futuros autoritários”. Sanders, que é da esquerda do partido – pelos
padrões norte-americanos, um socialista, quase comuna
– começa lembrando que Trump, apesar de derrotado
com folga, teve 11 milhões de votos a mais que em
2016. E que boa parte do apoio veio dos milhões de
cidadãos que perderam seus empregos, que recebem
menos, em termos reais, do que há 47 anos e que vivem
sem perspectivas.
Apesar de Trump ter colocado na administração o maior
número de bilionários de todos os tempos, de ter reduzido
o imposto dos mais ricos e ter tentado tirar 32 milhões de
pessoas do sistema de saúde, ele ainda é visto como o cara
durão que luta contra todos, todos os dias.
“Se o Partido Democrata quer evitar perder milhões de
votos no futuro, ele deve se erguer e ajudar as famílias
trabalhadoras de nosso país que, hoje, estão enfrentando
mais desespero econômico do que em qualquer momento
desde a Grande Depressão. Os democratas devem mostrar,
em palavras e atos, o quão fraudulento é o Partido Republicano quando afirma ser o partido das famílias trabalhadoras”, sentencia Sanders.
Ele prossegue: “Os democratas devem ter a coragem de
enfrentar os poderosos interesses especiais que estão em
guerra com a classe trabalhadora deste país há décadas.
Estou falando sobre Wall Street, a indústria farmacêutica,
a indústria de seguro-saúde, a indústria de combustíveis
fósseis, o complexo industrial militar, o complexo industrial de prisões privadas e muitas empresas lucrativas que
continuam a explorar seus funcionários.”
O senador democrata lista uma série de medidas essenciais para atingir esses objetivos e finaliza com um alerta:
“O trabalho dos democratas durante os primeiros 100 dias
do Governo Biden é deixar absolutamente claro de que
lado eles estão e quem está do outro lado. Essa não é apenas uma boa política pública para fortalecer nosso país. É
como ganhar eleições no futuro.”
Como analisado na nota do início do mês, estará Biden
à altura dessa tarefa? Ou melhor, estará disposto a assumila? Os nomes até aqui anunciados para compor seu governo, a despeito do verniz da diversidade, são fortemente
comprometidos com o establishment que deveriam confrontar. Se não o fizerem, resta o aviso de Sanders: “Vamos pavimentar o caminho para que outro autoritário de
direita seja eleito em 2024.”

Façam seu jogo
Trump dizia que a Bolsa de Valores cairia com a
vitória de Biden. Nesta terça, com muita especulação e
uso de dinheiro fácil, Nova York bateu recorde, acima
de 30 mil pontos. E Trump investidor deve estar ganhando dinheiro em cima da derrota do Trump candidato
à reeleição.

Rápidas
“Moedas digitais e bancos centrais na América Latina”
é o tema do debate online que a OAB do Paraná realizará
nesta sexta-feira, 19h, com o economista e professor
Fábio Lacerda Carneiro e o doutor em Economia Política
Daniel Kosinski. A transmissão será pelo canal da CIG
no YouTube e pelo Zoom (id 850 7808 7830, senha de
acesso 195271) *** Nesta sexta, 17h, o Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello promoverá a live
Papo Legal com o ex-presidente do INPI Jorge Ávila,
para debater “A certeza do direito e a segurança jurídica
das patentes brasileiras”. Transmissão pelo perfil do escritório no Instagram (@montaury_ip ) *** O Programa
Diversidade da FGV Direito Rio realizará nesta quinta o
webinário “Vamos falar sobre o racismo?”, a partir das
17h. Inscrições: evento.fgv.br/consciencianegra_26 ***
A feira de artesanato Rio Artes Manuais, pela primeira
vez, será totalmente online, de 2 a 6 de dezembro. Programação em rioartesmanuais.com.br/online *** O IAB
realizará webinário sobre arbitragem nesta quinta, 11h,
no canal TVIAB no YouTube, em homenagem ao professor Theophilo de Azeredo Santos, que foi presidente
do IAB, da Febraban e do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) *** O presidente do Ibope
Inteligência, Carlos Augusto Montenegro, estará em webinário nesta quinta, às 17h, na Associação Comercial do
Rio (ACRJ).

econômica
Estabilidade política, menos volatilidade cambial e
segurança jurídica nas concessões são os três pilares
que despertam o interesse
dos investidores em ativos do
país. O ajuste fiscal e o cumprimento do teto de gastos
são primordiais para dar previsibilidade aos investidores
sobre a trajetória sustentável
dos gastos públicos brasileiros nos próximos anos. Essa
foi uma das conclusões do
debate que abriu na terçafeira o segundo dia do Congresso Brasileiro de Mercado
de Capitais, organizado pela
Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pela B3 e que vai até
esta sexta-feira (27).
A dívida bruta brasileira
em 2020 ficará próxima de
100% do PIB e a maior parte
– 66% - está atrelada a juros

de curto prazo. “É preciso sinalizar o compromisso
com o ajuste fiscal e com a
agenda de reformas e, ao
mesmo tempo, conciliar as
demandas da sociedade por
melhores políticas públicas.
Não aprovaremos as reformas administrativa e tributária nos próximos meses, mas
precisamos colocar o debate
na mesa”, destacou Mansueto Almeida, ex-Secretário
do Tesouro Nacional, que
participou do painel “Brasil
2021: rumos políticos de um
país polarizado”.
O economista lembra que
o Brasil aprovou o teto de
gastos em 2016, um mecanismo que previa que, pelos
próximos 10 anos, a despesa
do governo para o exercício seguinte seria reajustada
somente pela inflação. Na
prática, isso significa crescimento real zero das despesas.
A expectativa era que o país
saísse de um déficit primário
de 2,5% do PIB naquele ano
para um superávit primário
de 2,5% uma década depois.
A realidade quatro anos
depois, entretanto, é outra.
Mesmo com o cumprimento
das regras do teto, a projeção
do governo federal é de um
déficit primário de 3% do
PIB em 2020, ou seja, maior

do que era há quatro anos,
em um contexto de aumento
de gastos para conter os efeitos econômicos negativos da
pandemia que somaram mais
de R$ 600 bilhões este ano.
O cenário torna o desafio
de ajuste das contas ainda
mais complexo: será preciso
conduzir a arrumação fiscal
em apenas cinco anos – de
2021 a 2026 – em vez de dez,
como inicialmente previsto.
“Isso em um contexto em que
não é possível aumentar a carga tributária, somado a uma
sociedade que pede por políticas públicas mais distributivas
e pela redução da desigualdade de renda”, diz Mansueto.
O Brasil terminará o ano

com um nível de endividamento elevado. A dívida bruta em 2020 ficará próxima
de 100% do PIB e a maior
parte – 66% - está atrelada
a juros de curto prazo. É um
dos maiores níveis de endividamento do mundo entre os
países emergentes. A dívida
líquida deverá se aproximar
de 80% do PIB em 2029 –
em 2013, a relação dívida/
PIB era de 30%. “Isso significa que, se não acelerarmos o
ajuste fiscal, o governo corre
o risco de ficar sem espaço na
próxima década para combater uma recessão ou apostar
em uma política anticíclica como ocorreu em 2008 e
2009”, avalia Mansueto.

Tesouro: ano vai superar estimava
O coordenador de Operações da Dívida Pública, Roberto Lobarinhas, disse nesta
quarta-feira que o Tesouro fechará o ano com caixa acima
daquele considerado prudencial e com recursos suficientes para pagar os compromissos de dívida no primeiro
quadrimestre do próximo ano.
De janeiro a abril, o volume de títulos que irá vencer
é de cerca de R$ 600 bilhões.
O coordenador-geral de
Planejamento Estratégico

da Dívida Pública, Luiz Fernando Alves, assinalou que
a transferência do resultado
cambial do Banco Central
ao Tesouro foi fundamental
para isso. Conforme a Reuters, o coordenador pontuou
que o Tesouro também recompôs seu caixa através de
emissões. “Sempre estivemos seguros disso e agora
temos mais clareza de ter o
caixa em níveis prudenciais”, afirmou Alves em coletiva de imprensa.

Habitação é a principal despesa das famílias no país
A Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) 2017-2018
– Perfil das Despesas do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas (IBGE), divulgada nesta quarta-feira, revela
que no Brasil, a despesa total
per capita em 2017-2018 foi
de R$ 1,66 mil. Deste total,
R$ 1,55 mil correspondem às
despesas correntes, R$ 63,61
ao aumento do ativo e R$
50,22 à redução do passivo.

As despesas de consumo totalizaram R$ 1,37 mil. Entre
elas, habitação é a responsável pela maior parcela (R$
466,34), seguida das despesas
com transporte (R$ 234,08) e
alimentação (R$ 219,44).
Segundo o estudo, quando a pessoa de referência da
família é mulher, a despesa
total per capita (R$ 1,52 mil)
é 12,4% menor do que em famílias com homem de pessoa

de referência (R$ 1,76 mil).
Esta diferença chega a 32,2%
no grupo transporte, com
gasto de R$ 268,96 per capita
em famílias cujo responsável
é homem e R$ 182,29 quando mulher.
Chega a 47% a diferença
na despesa total per capita
entre famílias cujo responsável era branco (R$ 2,27 mil) e
preto ou pardo (R$ 1,20 mil).
Destacam-se os contrastes

nas despesas com habitação
(R$ 330,72 para pretos ou
pardos e R$ 644,31 para brancos), assistência à saúde (R$
94,99 para pretos ou pardos
e R$ 183,94 para brancos)
e alimentação (R$ 181,60 e
R$ 269,44, respectivamente),
além da diferença entre as
despesas de famílias chefiadas
por pessoas sem instrução (R$
776,29) e com superior completo (R$ 4.230,44).

FMI elogia ações da China na recuperação econômica
A diretora-gerente do
Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva, disse que a China garantirá a recuperação
econômica e um crescimento equilibrado e de alta qualidade com a combinação
certa de políticas macroeconômicas de apoio.

“A rápida recuperação
da China continua graças a
medidas resolutas no combate ao vírus, mitigando seu
impacto e apoiando o crescimento”, declarou Georgieva
em um comunicado emitido nesta terça-feira (24) na
conclusão da quinta Mesa
Redonda “1 + 6” convocada

AUTOPARK S.A.
CNPJ/MF 03.734.265/0001-01 - NIRE 33.300.264.809
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Acionistas da Autopark S.A. convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 03.12.2020, às 11:00
horas, na sede social, na Av. Presidente Antonio Carlos, S/N, Rio de Janeiro/
RJ, a ﬁm de deliberarem sobre a redução do capital social da Companhia e
a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social.
Rio de Janeiro, 24.11.2020.
Emilio Sanches Salgado Junior - Presidente do Conselho de Administração
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CIA ABERTA. CNPJ Nº 05.495.546/0001-84. NIRE 33300271406.
Edital de Convocação - AGE. Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. a comparecer na AGE a ser realizada em
10/12/2020, às 15h, na sede social da Cia, R da Assembleia, 10, 37º andar,
sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (1) Dissolução de pleno direito e a liquidação da Cia, nos termos
do art 206, inciso I, alínea “c”, da Lei das S/A e determinar (a) o modo de
liquidação nos termos do art. 208 da Lei 6.404/76 e (b) a duração da fase de
liquidação; (2) Partilha antecipada do ativo, nos termos do art. 215, §1º da
lei nº 6.404/76; (3) Manutenção do CA e, caso não aprovada a manutenção
do CA, nomear a empresa Eximia Capital Partners Ltda como liquidante da
Cia; (4) Destituição da Diretoria; (5) Alteração do art 34 do Estatuto Social,
com sua consequente consolidação; (6) Instalação ou não do CF durante o
processo de liquidação da Cia e, caso aprovada a instalação, eleger seus
membros e fixar a sua remuneração. Rio de Janeiro, 25/11/2020. Arthur
Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
RUA SANTA LUZIA, 799 - 8º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 33.647.389/0001-10
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO
Tornamos público que no dia 24 de Novembro de 2020 foi realizada eleição neste órgão de classe. Os eleitos para comporem os seus quadros de
administração e representação são os a seguir relacionados: Para DIRETORIA-EFETIVA – PRESIDENTE - Gláucio dos Santos Costa, VICE-PRESIDENTE - Fernando dos Santos, 1º SECRETÁRIO - João Evangelista
Soares, 2º SECRETÁRIO - Igor Alves Almeida, 1º TESOUREIRO - Edison Gomes de Souza, 2º TESOUREIRO - Luciana dos Santos Telles,
DIRETORA SOCIAL - Vanda Teixeira Santos; DIRETORIA-SUPLENTE
– José de Arimatéia Lima, José Carlos Faria, Antônio Augusto Turazzi
de Barros; CONSELHO FISCAL-EFETIVO – Orivaldo Gonçalves Neto,
Maura Sieiro Ferreira Perrotti, Raimundo Pessoa dos Santos; CONSELHO FISCAL-SUPLENTE – Jorge da Silva Máximo, Alamir dos Santos
Netto, Luiz Alberto Ferreira de Lima; DELEGADO REPRESENTANTE
NA FEDERAÇÃO-EFETIVO – Igor Alves Almeida e José Carlos Faria;
DELEGADO REPRESENTANTE NA FEDERAÇÃO-SUPLENTE – Edison
Gomes de Souza. Para efeito de registro, declaramos o falecimento do
membro ERALDO ROSA, também eleito na chapa única do dia 24/11/2020,
no dia 23/11/2020. Os componentes dos aludidos cargos serão empossados
no dia 17 de Janeiro de 2021. Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2020.
Gláucio dos Santos Costa - Vice-Presidente.

pelas autoridades chinesas.
“Com a combinação certa
de políticas macroeconômicas de apoio focadas no
fortalecimento das redes de
segurança social e outras
reformas importantes, a China garantirá a recuperação e
um crescimento equilibrado
e de alta qualidade, que be-

neficiará a China e o mundo”, disse a chefe do FMI. O
primeiro-ministro chinês, Li
Keqiang, realizou a quinta
mesa redonda “1 + 6” com
líderes das seis principais
instituições econômicas internacionais em Beijing, via
videoconferência, de acordo
com a agência Xinhua.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA FRIBURGO
AVENIDA EUTERPE FRIBURGUENSE, 201,
CENTRO , RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (22) 2524-2155 / Ramal : 2156
E-mail: nfr02vciv@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 DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR
JOSÉ FERNANDO TORRES em face de LUIZ GILBERTO ECARD,
ANNA MARIA SANCHO ECARD PROCESSO Nº 0005852-55.2001.8.19.0037, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FERNANDA SEPULVEDA TERRA CARDOSO
BARBOSA – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por
esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s)
devedor(es) supramencionado(s) 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 09/12/2020 às 16:00h 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 15/12/2020 às 16:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Laudo de Avaliação às fls. ___): Prédio
Composto de Escritório, e um galpão, situado na Rua Mário Bini
e respectivo terreno próprio, designado pelo Lote de nº 18 do
Loteamento “Nossa Senhora da Conceição”, no lugar Ponte de
Taboas, no 1º Distrito de Nova Friburgo (Rua Mário Bini, nº 31,
Jardim outo Preto, Nova Friburgo, RJ), com área de 300,00 m².
Matriculado no RGI do Cartório do 1º Ofício de Nova Friburgo sob
o nº 12.893 e na Prefeitura sob o nº 0491.00031.000-2. (...) DA
AVALIAÇÃO: Avaliado em 26 de maio de 2017 o imóvel acima
descrito no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais),
correspondentes a 218.756,836151 UFIR/RJ. 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) (LUIZ GILBERTO ECARD, ANNA MARIA SANCHO
ECARD) 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 24 de setembro de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia,
subscrevo__. (ass.) FERNANDA SEPULVEDA TERRA CARDOSO
BARBOSA – Juiz de Direito
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4 Leilão/Financeiro

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Uma das fazendas possui barracão e
5 casas, sendo 1 de alvenaria

Fazendas milionárias de
megatraficante vão a leilão
Duas fazendas do megatraficante “Cabeça Branca”,
considerado um dos mais perigosos da América Latina e
preso desde 2017, vão a leilão nos dias 1º e 3 de dezembro, às 11h, por R$ 9,1 milhões no primeiro leilão e R$
7,2 milhões no segundo. Localizadas na cidade de Marcelândia, no Mato Grosso, as Fazendas Jupinda e Estrelinha
ultrapassam os 1,2 mil hectares, distribuídos entre mata
nativa e área aberta para a produção de grãos.
O pregão milionário será realizado pela Topo Leilões
(topoleiloes.com.br) e conduzido pelo leiloeiro oficial
Guilherme Toporoski. “A venda será realizada na modalidade eletrônica de forma a permitir a participação de interessados de todo o Brasil”, informa Toporoski.
A Fazenda Jupinda II tem a área de 620,57 hectares
toda coberta por vegetação nativa, com valor avaliado em
cerca de R$ 1,2 milhão. Já a Fazenda Estrelinha tem a
área total de 596,45 hectares e possui aproximadamente
325 hectares de área aberta utilizada para a produção de
grãos, avaliada em R$ 6,5 milhões, e o restante é composto de mata nativa, avaliado em R$ 950 mil, com valor
total da avaliação da área chegando a cerca de R$ 7,4 milhões. A fazenda possui construções como um barracão,
uma casa em alvenaria e quatro casas em madeira.

Apartamento na Av. Atlântica
A Sodré Santoro (sodresantoro.com.br) realiza leilão
de apartamento em Copacabana, de frente para o mar, na
Avenida Atlântica, 2350, apartamento 201. O imóvel tem
direito a uma vaga na garagem. Área útil de 176,63m². O
apartamento está desocupado. O lance inicial do leilão é
R$ 2.851.000,00. O pregão está programado para 18 de
dezembro, às 14h.

Resort em Angra dos Reis
Apartamento n° 347 do bloco 1 do Edifício Yankee
(em construção) do resort denominado Costabella Marina
e Resort, com direito a uma vaga de garagem descoberta,
localizada no pátio de acesso, no estacionamento paralelo
à Estrada do Saquinho de Itapirapuã, e a fração ideal de
0,002883 do terreno Foreiro da União Federal, designado
por Gleba “O” situada na antiga Fazenda do Pontal, 2°
Distrito de Angra dos Reis²”. Detalhes em leilaooficialonline.com.br

Leilão de obras de arte
Century (centurysarteeleiloes.com.br) está convocando
os colecionadores de obras de arte para o grande leilão de
dezembro. Estão programadas exposições de 30 de novembro a 4 de dezembro. Visitas podem ser agendadas
pelo telefone (21) 3206-8000 e/ou WhatsApp (21) 989210336. O leilão acontecerá em 7 de dezembro, a partir das
15 horas. O endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 370 – Loja
B – Leblon Rio de Janeiro – RJ.

Megaleilão de veículos
Dezenas de automóveis, motos, utilitários, sucatas e
acessórios em grupopestanaleilao.com/br. Destaque para
a oferta de motos com custo reduzido como BMW G 310
GS Ano 2018/2019 por R$ 11.600,00 com lance mínimo
de R$ 200,00.

Filatelia online
A loja da RHM Filatelistas é uma das empresas pioneiras na venda de selos, peças filatélicas, autógrafos, coleções e itens da história postal brasileira. E o site (oselo.
com.br) está modernizado e além de mais de 20 mil produtos contém mais de 800 artigos de diversos autores e
um catálogo de selos RHM online gratuito.

Caixa tem crescimento
de 1,7% no lucro ajustado
No terceiro trimestre de
2020 o lucro ajustado da
Caixa Econômica foi de R$
2,6 bilhões, crescimento de
1,7% em relação ao 2T20.
Até setembro, o lucro líquido ajustado foi de R$ 8,3
bilhões. O índice de cobertura das despesas administrativas atingiu o valor de
72,9%, aumento de 7,9 p.p.
no trimestre e o índice de
cobertura das despesas de
pessoal totalizou 113,6%,
crescimento de 14,2 p.p.
em relação ao 2T20. Os dados foram divulgados nesta
quarta-feira pelo banco estatal.
O presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, disse em
entrevista à imprensa que o
banco está vendo uma recuperação em V da economia,
mas como precaução vai
manter no quarto trimestre
as provisões feitas anteriormente.
Por
videoconferência,
após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre,
Guimarães afirmou que o
banco provisionou R$ 1 bilhão em crédito no terceiro
trimestre e mais R$ 300 milhões relativos à negociação
coletiva com funcionários.
“No quarto trimestre, não
vemos nenhuma necessida-

de, mas não reverteremos
nenhuma provisão já feita”,
garantiu.
A margem financeira alcançou R$ 9,9 bilhões no
terceiro trimestre de 2020,
aumento de 2,7% se comparado ao trimestre anterior,
consequência do crescimento de 1,3% nas receitas das
operações de crédito e redução de 11,4% nas despesas
de captações.
No 3T20, as receitas provenientes das operações de
crédito habitacionais totalizaram R$ 8,3 bilhões, aumento de 3,9% em relação
ao 2T20. Essas receitas representam 52,5% do total
das receitas de crédito. Destaca-se ainda o crescimento
de 15,2% nas receitas com
operações de saneamento e
infraestrutura.
As despesas de captação
foram impactadas principalmente pelas reduções,
no trimestre, de 18,9% com
as operações de poupança,
35,7% com CDB, 22,1%
com operações compromissadas e 29,9% em letras. O
comportamento dessas despesas reflete o forte crescimento nas linhas de menor
custo aliado ao cenário atual
da taxa básica de juros da
economia.

As receitas com prestação
de serviços e tarifas bancárias
totalizaram R$ 6,1 bilhões,
crescimento de 13,4% quando
comparado ao segundo trimestre de 2020. Destaca-se no
período o aumento de 19,1%
em serviços de governo, 9,1%
em receitas de conta corrente,
37% em cartões e 215,2% em
seguros.
As despesas de pessoal,
que correspondem a 64,9%
das despesas administrativas, apresentaram crescimento de 2,3% no trimestre,
influenciadas pelo reajuste
anual nas tabelas salariais
dos empregados e pelo pagamento do abono único. Desconsiderando o abono único,
pago conforme as regras estabelecidas no Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022,
correspondente ao valor de
R$ 166,1 milhões, as despesas de pessoal apresentaram
uma redução de aproximadamente 1% no trimestre.
O Índice de Basileia
atingiu 17,8%, sendo superior em 7,6 p.p. ao mínimo exigido de 10,25%. O
índice de capital principal
totalizou 12,3%, enquanto
o de nível I 12,6%, mantendo-se acima do mínimo
regulatório de 6,75% para
o de capital principal, e

8,25% para o de capital
nível I.
Crédito
A carteira de crédito ampla
da Caixa fechou com saldo
de R$ 756,5 bilhões em setembro de 2020. O aumento
de 13,2% nas contratações de
crédito impulsionou o crescimento de 10,7% no saldo da
carteira em relação ao 3T19,
influenciado principalmente
pelos aumentos de 9,3% em
habitação; 6,1% em saneamento e infraestrutura; 5,2%
em crédito comercial pessoa
física; 32,9% no rural e 52,7%
em crédito comercial pessoa
jurídica, principalmente nas
linhas para micro e pequenas
empresas.
Somente no terceiro trimestre, a Caixa contratou R$
122,9 bilhões em crédito, valor 27,5% superior ao segundo
trimestre de 2020. O saldo da
carteira de crédito habitacional da Caixa cresceu 9,3% em
12 meses e chegou a R$ 498,7
bilhões em setembro de 2020,
dos quais R$ 310,7 bilhões
foram concedidos com recursos FGTS e R$ 187,9 bilhões
com recursos SBPE. A Caixa
detém a liderança do mercado
habitacional com 69,2% de
participação.

BNDES terá R$ 205 milhões para
investir em tecnologia e inovação
O Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a
Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) receberam
R$ 410 milhões em recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações (Funttel),
a maior quantia desde a sua
criação, há 20 anos. Os recursos, divididos igualmente entre os dois operadores
do fundo, têm o objetivo de
aumentar a competitividade da indústria brasileira de
telecomunicações, com a

geração estimada de 41 mil
empregos diretos e indiretos,
informou nesta quarta-feira
o BNDES.
Do orçamento total disponibilizado pelo Funttel,
metade estará sob a responsabilidade do BNDES. Serão
R$ 205 milhões neste ano
de 2020, montante superior
ao ano passado, de R$ 150
milhões, e aos R$ 95 milhões da primeira captação,
em 2018. O Banco também
buscará difundir novas tecnologias para prestadores de
serviços de telecomunica-

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL E
ELETRÔNICO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação
de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA
DA SANTA ALEXANDRINA em face de WILSON LUIS FARES
(Processo nº 0350039-71.2010.8.19.0001): O Dr. LEONARDO DE
CASTRO GOMES, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a WILSON LUIS FARES, de que no dia 30/11/2020,
às 12:00 horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro
Público Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no auditório do Sindicato dos Leiloeiros do
Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008,
Castelo / RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$
431.707,07, ou no dia 03/12/2020, no mesmo horário e local, a
quem mais der a partir de 60% da avaliação, o Apartamento
1006, situado na Rua Santa Alexandrina, nº 419, Rio Comprido /
RJ. Cf. o 7º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob
o nº 34137, em nome de OCF Empreendimentos Imobiliários
Ltda, constando os seguintes gravames: 1) R.02: Hipoteca em
favor do Banco Bradesco S/A; 2) R.07: Penhora da 12ª VFP, decidida
nos autos da ação de Execução Fiscal nº 2008.001.204231-0,
movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de OCF
Empreendimentos Imobiliários Ltda; 3) R.08: Penhora oriunda
do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 17.038,75, mais
acréscimos legais (2000 até 2006, 2009, e 2011 até 2020 - FRE:
2035333-0). Débitos Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e
Extinção de Incêndios: R$ 295,40 (2016 a 2018 - Nº CBMERJ:
884479-7). Os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão subrogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único,
do CTN, cabendo ao arrematante, após a prova do depósito
integral, diligenciar junto à rede mundial de computadores para
indicação do débito exato, com o que será deferido o levantamento
do valor respectivo. Após prova da quitação fiscal será expedida a
carta de arrematação. Na forma do artigo 892, caput, do CPC,
poderá ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato)
de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação
no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o devedor, o coproprietário, os
usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de
Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, cf.
art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data
designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local. – E, para que chegue ao conhecimento
dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado e
afixado no local de costume, cientes de que a arrematação,
adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento
imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC;
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o
parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de
cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital.
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos
acima. RJ, 21/10/2020. Eu, Raphael Caldas Santos, Mat. 01-29275
- Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Leonardo
de Castro Gomes - Juiz de Direito.

ções e usuários de soluções
conectadas.
Segundo o presidente do
BNDES, Gustavo Montezano, o Funttel promove uma
agenda de impacto social
estratégico, com temáticas
voltadas à Economia 4.0,
Sociedade Conectada (Internet das Coisas), Serviços
Públicos Digitais e Segurança Cibernética, entre outros.
Os objetivos do Fundo se
alinham às Orientações Estratégicas do Plano Trienal
do BNDES (2020-2022).
Montezano disse em uma

cerimônia na terça-feira que
o BNDES poderá usar recursos de outras fontes do
Banco para alavancar as
ações do Funttel. O BNDES
avaliará também, segundo o
presidente, levar os recursos
dos fundos para pequenas e
médias empresas por meio
de parceiros. “Estamos trabalhando para poder capilarizar ainda mais esse recurso
e dar conexão digital a 800
mil brasileiros, caminhando
para trazer comunicação,
informação e reduzir a desigualdade social”.

COMUNICADO
Comunicamos aos nossos fornecedores, parceiros e clientes que a
partir de DEZEMBRO a Nascente Publicidade e Propaganda Ltda.,
está no endereço abaixo:
RUA SETE DE SETEMBRO, 67 SALA 1002
CENTRO – RIO DE JANEIRO – CEP 20050.005
Telefones: (21) 2508-6501

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TELECOOP COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL,
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL – CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presidente da TELECOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO,
CARGA E TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO
MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, registrada na
JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e inscrita no CNPJ sob o nº de
registro 10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO ALVES, no exercício
das suas atribuições, convoca os sócios cooperados para participarem
da AGE – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 07 de
dezembro de 2020, nas dependências do prédio onde a cooperativa
está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança
e possibilitar a participação dos sócios, mantendo a distância mínima
exigida entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos
Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a Pandemia – COVID-19.
Para tanto, a AGE será realizada na Estrada do Engenho Velho, 840,
Taquara, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22723-395, em primeira convocação
as 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios
cooperados; em segunda convocação as 09:00 h com a presença mínima
de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última
convocação as 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) sócios
cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem
no total do seu quadro social 960 (novecentos e sessenta)
associados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os
associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, caso
necessário, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020).
A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para deliberação
da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme itens a seguir: a)
Mudanças no Objeto Social – Atividades Econômicas; b) Revisão geral e
consolidação da nova redação do Estatuto Social. 2) Demais assuntos
de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 26 de novembro de 2020.
Caio Souto Alves – Diretor Presidente
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Seguros

Delphos disponibiliza solução
de BPO para auxiliar seguradoras
A pandemia trouxe grandes prejuízos e dificuldades
para vários setores da economia mundial, incluindo o
setor de seguros. Com as retrações do mercado e perda
de poder de compra por parte dos consumidores, as margens de resultado diminuem,
o que determina a necessidade de redução dos custos
operacionais e das despesas
administrativas. A afirmação
é da diretora Comercial e de
Marketing da Delphos, Elisabete Prado.
Ela observa que, nesse
cenário, contratar serviços
de BPO’s , é uma das vertentes seguras para reduzir
esses custos, mantendo a
qualidade que se tem com os
serviços realizados de forma
verticalizada, e, por consequência, melhorando os resultados.
Elisabete Prado revela
que a Delphos disponibiliza
uma solução de BPO (Business Process Outsourcing)
que pode auxiliar justamente
naquilo que as seguradoras
buscam, que são as “vantagens de uma terceirização”:
liberar a seguradora para
concentrar esforços nos seus
principais processos e que
tenham ligação direta com
sua atividade-fim, garantindo ainda o cumprimento de
prazos e excelência na qualidade.
“A solução alivia o estresse da seguradora nas pressões do dia a dia e que acabam consumindo a energia
da equipe, que deve estar focada no ‘pensar’ e no ‘desenvolver’, como, por exemplo,
o desenvolvimento de novos
produtos e no crescimento
da produção para melhorar e

ampliar sua participação no
mercado”, acentua.
A executiva ressalva ainda que, ao contratar uma empresa com serviços especializados, a seguradora estará
potencializando a qualidade
dos serviços, reduzindo prazos de entregas e otimizando
os procedimentos. Com isso,
terá maior garantia de satisfação de seus clientes, uma
vez que poderá dar foco ao
seu negócio, sem se preocupar com as atividades que
não sejam intrínsecas à sua
finalidade principal: o “negócio”.
A companhia também
poderá se libertar da pesada
carga de investimentos em
infraestrutura tecnológica, já
que esse investimento será
da empresa contratada. “A
gestão de uma equipe interna
mais focada no seu core, certamente será mais eficiente”,
observa.
Outro ponto destacado
por Elisabete Prado é que seguradoras de qualquer porte
podem adotar essa solução.
Isso porque a terceirização
dos serviços de BPO (total
ou parcial), não guarda relação com o porte da seguradora, mas, sim, com a estratégia definida pelo corpo
diretivo.
Dessa forma, uma seguradora de pequeno porte,
por exemplo, pode trabalhar
apenas com uma equipe de
desenvolvimento de produtos e de vendas, deixando
todo o trabalho para uma
empresa terceira como se
fosse um departamento seu,
fora de sua estrutura de custos. Já as seguradoras de médio ou grande portes podem
fazer o mesmo, setorizando

por áreas de interesse e terceirizando aquilo que não
gera valor agregado.
Elisabete Prado estima
que as seguradoras que optam pela contratação de um
BPO total ou parcial conseguem uma redução de 10%
a 30% de seus custos administrativos ou investimentos
tecnológicos.
Sobre as principais tendências de BPO de Seguros para o pós-pandemia,
especialmente na sua utilização em segmentos que
irão manter o home office
e pretendem investir na terceirização, ela lembra que o
mercado segurador trabalha
por “ondas” e que o processo de avaliação de resultados
é contínuo, e as variáveis
dependem do momento da
economia.
Para a executiva, no póspandemia, o rescaldo das
perdas ainda interferirá nos
resultados dos negócios, o
que levará as seguradoras a
buscarem as soluções mais
econômicas e eficientes.
“Nesse aspecto, a contratação de BPO’s pode ser um
forte aliado na busca da recuperação. A manutenção
do home office também é
outro fator que facilita a reflexão sobre a terceirização:
se a operação pode estar fora
do ambiente da empresa em
função de um empregado,
porque não em função de
uma empresa?”, questiona.
A executiva aponta também que a Delphos é uma
empresa de serviços, mas
tem um viés muito ativo
em desenvolvimentos tecnológicos com soluções sob
medida, ou na oferta de sistemas prontos que podem ser

adquiridos pelas seguradoras
com baixo nível de customização.
Ela cita, como exemplos,
o SegDelphos (ERP para
gestão operacional), o SinDelphos (sistema para avisos e controles de sinistros),
o ApiDelphos (portal para
análise de pessoas e imóveis
visando processos de subscrição), o VinDelphos (BI
para visão de negócios), o
SvrDelphos (sistema de vistorias remotas) e o SajDelphos (sistema para gestão de
ações judiciais).
Além disso, frisa que dada
à sua longa atuação no segmento de seguros, a Delphos
pode oferecer consultoria especializada e ajudar as seguradoras a encurtar os caminhos para a solução de suas
dificuldades ou para as suas
análises de melhorias de processos ou inovações.
Por fim, ela lista as principais evoluções que aconteceram nesse mercado nos
últimos anos. De acordo
com a diretora da Delphos,
sobretudo nos aspectos ligados à tecnologia, os avanços
foram imensos, até porque,
em um mundo cada vez mais
digitalizado, os gestores tiveram que buscar meios para
garantir agilidade e eficiência nos seus processos.
“O uso de recursos de Big
Data e Inteligência Artificial,
ou ferramentas para explorar
as informações públicas disponíveis em mídias sociais e
sites na internet, tiveram papel fundamental para ajudar
a traçar o perfil de clientes
em potencial, visando criar
e ofertar produtos direcionados para nichos ou necessidades específicas”, conclui.

Seguro Prestamista tem forte avanço em setembro
O seguro Prestamista
cresceu 33,2% em setembro,
quando comparado como
mesmo mês do ano anterior.
O bom desempenho foi im-

pulsionado pela ampliação
nas concessões de crédito
por parte das instituições financeiras.
Dados divulgados pelo

Cliente Agente lança
plataforma de vídeos
para as redes sociais

Muitos corretores estão
inovando e para estes a startup
Cliente Agente está com um
produto inédito no mercado,
chamada Studio Play, que tem
como finalidade auxiliar os
que ainda não possuem uma
presença freqüente nas redes sociais, através de vídeos
personalizáveis. A plataforma
oferece conteúdo para Facebook, Instagram, Whatsapp e
histories, além de Landing Pages e E-mail Marketing.
O recurso conta com peças para datas comemorativas, mensagens motivacionais e ações engajadas, que
auxiliam na aproximação
constante com o segurado
no ambiente digital. Os conteúdos incluem a divulgação
dos produtos, considerando
as necessidades dos clientes
junto a sua comunicação.
Ao aderir aos recursos do
Cliente Agente, como o Studio Play, é possível acelerar
a interação, de acordo com
o perfil da corretora. Os valores de contratação são de
R$54,90 mensais para o Studio ou R$79,90 para acesso ilimitado aos vídeos. Os
corretores interessados em
conhecer a solução devem
acessar www.clienteagente.

com.br/studio.
De acordo com o CEO do
Cliente Agente, Kleber de
Paula, a Startup oferece   ao
corretor o acesso a um calendário com datas importantes
e uma área interativa, voltada
para sugestões, que são lidas e
desenvolvidas quando fazem
sentido, comprovando a essência colaborativa da startup.
“Sabemos que os vídeos tem
imenso poder de atração da
atenção das pessoas nas redes
sociais. O que fizemos, é ajudar os corretores disponibilizando vídeos personalizáveis
com a logo da corretora e com
legendas sugeridas que cada
corretor pode adaptar se achar
melhor”, explicou
Kleber informa ainda que
mesmo para as corretoras
que possuem agência ou tem
uma pessoa exclusiva para o
marketing, ter a plataforma
é essencial. “Usar a Studio
Play é fácil e ajuda a manter
a frequência nas redes a baixo
custo. E como a proposta da
Startup é ser a melhor solução
do mercado, outras plataformas que atendem diversos
públicos não têm como acompanhar o Studio que ‘vive’ em
função do Corretor de Seguros”, concluiu.

Banco Central mostram
que, em setembro, foram
disponibilizados mais de
R$ 1,2 trilhão em crédito
para pessoa física, aumen-

to de 3,5% em relação ao
setembro de 2019, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Black Week Icatu terá planos
de previdência por R$ 50
Maior marketplace de
previdência do país, a Icatu
Seguros participa de uma
das principais datas do varejo com condições diferenciadas de investimentos
em seus fundos de previdência, para democratizar
o acesso de investidores. A
Black Week Icatu traz cerca
de 70 fundos – multimercados, multimercado crédito
privado, renda fixa e renda
fixa crédito privado, entre
outras opções – com aplicações mínimas reduzidas
de R$ 50 mensais ou aportes de R$ 1 mil até 27 de
novembro.
O objetivo é estimular
novos entrantes no mercado de previdência e permitir que o investidor possa
testar os serviços e opções
de investimentos, com o
incentivo dos valores mínimos reduzidos – menos de
R$ 2 por dia para aplicar
em produtos renomados do
mercado. Esta é uma oportunidade para democratizar
ainda mais o acesso dos
investidores dentro da filosofia da empresa de atuar
como consultora, visando
despertar nas pessoas a importância dos investimentos com objetivo de longo
prazo.
“Nossa missão é ajudar

o participante a atingir seus
objetivos de aposentadoria a
partir de uma análise ampla
e de acordo com seu perfil
de risco. Há um novo horizonte para a experiência do
usuário: consumidores estão livremente conectados a
estratégias de investimento,
gestoras de fundos, formas
de contratação e comparação de produtos. Isso é
muito mais do que simplesmente maximizar seus retornos financeiros. Queremos
contribuir para a educação
financeira de nosso cliente”, explica Henrique Diniz,
diretor de Produtos de Previdência da Icatu.
Com cerca de 300 fundos em mais de 90 gestores
renomados, a Icatu acredita que ampliar o acesso
dos brasileiros a soluções
financeiras é a melhor forma de planejar o futuro.
Por isso, nos últimos anos
a empresa iniciou um movimento que vem ganhando
ainda mais força em 2020:
a criação de produtos variados que priorizam essa
democratização, seja por
meio da redução de aportes
e aplicações mínimas mensais ou zerando as taxas de
carregamento. A previsão é
encerrar o ano com mais de
R$ 42 bilhões de reservas.
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Falta de dinheiro é o
principal motivo para
restrição de acesso à saúde

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 20172018 – Perfil das Despesas, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas
(IBGE) revelou nesta quarta-feira que cerca de 26,2%
das pessoas pertenciam a
famílias que tiveram alguma
restrição a serviços de saúde
e 16,4% a medicamentos. A
falta de dinheiro foi o principal motivo alegado para
acesso aos serviços de saúde
(16,9%) e para a aquisição
de medicamentos (11,0%).
Outro motivo foi a falta do
produto ou serviço. Famílias
com crianças tiveram maiores restrições em serviço de
saúde (12,9% e medicamentos (8,4%) do que famílias
com idosos (5,7% e 3,7%,
respectivamente).
Segundo a pesquisa, as
pessoas nos quatro menores
décimos de renda tiveram
maiores graus de restrição à
saúde quando comparadas a
famílias com o maior rendimento. Na restrição a medicamentos, 9,0% das pessoas
estavam nos 40% com as
menores rendas, enquanto
0,6% nos 10% com maior
rendimento. Na restrição de
acesso a serviços, essa distância ainda foi maior, pois
12,8% estavam nos 40%
com os menores rendimentos e 1,2% dos 10% com
maior renda.
Segundo a pesquisa, apenas 18,1% das pessoas viviam em famílias em que
todos possuíam plano saúde
e 17,4% em que ao menos
uma pessoa tinha o serviço.
A maioria, contudo, vivia em
famílias em que ninguém tinha plano de saúde (64,4%).
Das pessoas que viviam
em famílias com plano de
saúde para todos os integrantes, 10,3% residiam no
Sudeste e 0,6% no Norte.
Por outro lado, 23,5% das
pessoas de famílias em que
ninguém tinha plano de saúde viviam no Sudeste e 4,7%
no Centro-Oeste.
Entre as famílias com planos

de saúde para todos os membros, 10,5% encontravam-se no
grupo dos 20% com os maiores
rendimentos e apenas 1% delas
estavam na outra ponta, isto é,
entre os 20% com os menores
rendimentos. Em 2017-2018,
44,6% das pessoas viviam
em famílias que avaliaram
a saúde como boa, 28,9%
como satisfatória e 26,5%
como ruim. Dos que avaliaram a saúde ruim, 22,1%
residiam em áreas urbanas e
4,3% em áreas rurais.
Segundo a pesquisa, a
avaliação da saúde foi diferente entre as regiões. O
maior percentual dos que
avaliaram sua saúde como
boa foi do Sudeste (19,7%)
e o menor, do Norte (3,3%).
Já a maior proporção de avaliação ruim foi no Sudeste
(10,3%) e a menor, no Centro-Oeste (1,90%).
O estudo informa ainda
que a despesa per capita com
saúde, em 2017-2018, foi de
R$ 133,23, sendo R$ 90,91
(68,2%) na forma monetária,
quando ocorre desembolso
direto para aquisição do produto ou serviço. Já a despesa
não monetária foi de R$ 42,32
(31,7%). Nesse caso, não há
desembolso e o produto ou
serviço é fornecido pelo estado ou outras entidades.
A maior parte das despesas com Saúde foi com serviços de saúde (R$ 86,48) e
o restante com medicamentos e produtos farmacêuticos (R$ 46,75). A despesa
não monetária representou
20,9% do gasto com medicamentos e produtos farmacêuticos e a despesa monetária, a 79,1%.
Famílias com idosos foram responsáveis por 35%
do gasto total com saúde.
Já as famílias com crianças, 29% do total. Nos gastos com medicamentos e
produtos farmacêuticos, a
participação maior do não
monetário foi das famílias
com idosos, enquanto nos
serviços médicos foram as
famílias com crianças.

Evolução regulatória dos
seguros é reconhecida e
considerada estratégica
A retomada de uma agenda de desregulamentação
a cargo da Susep, historicamente reivindicada pelo
setor segurador, contribuirá
para potencializar negócios
nos diversos ramos e modalidades de seguros. Este
parece ser o consenso entre
lideranças e executivos ouvidos em entrevista publicada na nova edição da Revista
de Seguros (nº 914) sobre a
evolução recente do marco
regulatório.
O setor aposta as fichas
nas futuras regras de flexibilização dos seguros de
grandes riscos e dos produtos massificados, algo que,
somado aos novos critérios
de proporcionalidade de capitais e de melhor alocação
de ativos, abre um novo caminho para inovações.
Mas, no caso do Sistema
de Registro de Operações
(SRO), embora o propósito declarado seja melhorar
a eficiência e transparência
do mercado, sua implementação ainda gera um nível
elevado de insegurança. “Há
um ´pecado original` na norma do sistema de registro de
operações: a criação de um
ente privado, que é a registradora, como braço auxiliar
da Susep; algo que precisa
ser muito bem regulamentado para que se evite, inclusive, um novo negócio lucrativo com base em informações
pessoais. Isso, sem falar que
não há o amparo, por lei, que
estabeleça a obrigatoriedade do registro eletrônico de
operações por um terceiro
ente. No sistema financeiro,

por exemplo, essa previsão
é clara”, assinala Marcio
Coriolano, presidente da
Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg).
A CNseg oficializou a
Susep sobre o que entende
serem os gargalos existentes
até agora e suas soluções.
No documento alertou para
definições sobre a política
de segurança e preservação
do sigilo das informações;
sobre trocas de informações
entre as registradoras; a respeito da definição de critérios, pela Susep, de identificação de operações atípicas
a cargo das registradoras e
sobre mecanismos que incentivem a concorrência
entre as registradoras. Mais
recentemente, a Susep colocou em consulta pública
um normativo pelo qual pretende endereçar a solução
das questões oferecidas pela
Confederação.
A flexibilização é um modelo que desloca paradigmas
e um marco para o setor,
resume a vice-presidente
da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da
FenSeg, Magda Truvilhano, para quem as mudanças trarão simplificação aos
produtos, flexibilização da
regulação, maior liberdade
e a segregação entre grandes riscos e massificados.
Reestruturação regulatória
é um marco para o mercado de seguros. Melhor ainda
porque conta com respaldo
do Ministério da Economia,
assegurando passos rápidos
em direção à desregulamentação e à desburocratização.
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Em sua primeira visita
institucional depois de eleito, escolheu se reunir com o
chefe do Legislativo fluminense, deputado André Ceciliano. O teor dessa conversa,
vamos conhecer agora:

No alto de seus 25 anos
de emancipação, na época
distrito de Itaguaí, Seropédica, ao longo dessa história
recente e ainda tão jovem,
vinha reproduzindo um sistema de castas familiares,
a velha política do compadrio, a exemplo do que ainda
ocorre hoje na maioria das
cidades brasileiras.
O ciclo, no entanto, foi
rompido em Seropédica,
a partir dessas eleições de
2020. Esse pleito será o divisor de águas para a cidade,
através de um fenômeno nas
urnas que atende pelo nome
e sobrenome de Lucas Dutra. Sua vitória, no entanto,
não resultou de um acidente de percurso. Foi fruto de
uma dedicação de um jovem
vereador que em seu segundo mandato resolveu sair em
campo, se dedicando a um
levantamento, pesquisando
cada ponto da história de seu
município, mapeando todas
as ruas, construindo um verdadeiro catálogo de informações. Esse estudo lhe deu
maior compreensão sobre as
nuances mais profundas das
desigualdades do povo de
sua terra, e o cacifou como o
candidato mais competitivo
dessas eleições.
Estamos falando do popular professor Lucas Dutra, prefeito eleito com
votação expressiva em Seropédica no primeiro turno,
para governar a cidade pelos próximos quatro anos.
Em entrevista concedida a
Sylvia Pereira para o Monitor Mercantil, ele nos fala
sobre sua ambição em realizar uma gestão de resgate
da cidadania dos habitantes
da cidade e do orgulho de
poder começar esse trabalho de formiguinha em seu
município para quem sabe,
soprar bons ventos, e inspirar à política fluminense,
pela busca da recuperação
de sua autoestima.

Qual o objetivo desse encontro, entre o senhor e o
presidente da Alerj, André
Ceciliano?
– Eu venho de uma experiência onde a Câmara
de Vereadores de Seropédica, tinha que ficar refém do
Executivo, no caso, do atual
prefeito Anabal, que governou a cidade por 12 anos!
E uma das piores omissões
em sua administração era a
falta de atrativo à implantação para novas empresas na
região, fechando as portas da
cidade ao fomento do desenvolvimento. Pior que isso,
era negar qualquer incentivo
às empresas que já estavam
instaladas na região.
Diante desse quadro de
estagnação, resolvi adotar
agora, a partir de nossa eleição, uma administração que
dialogue com todos os Poderes do estado, além da iniciativa privada. E minha primeira incursão institucional
em direção a esse objetivo,
está sendo a visita à Alerj.
E a conversa com o presidente André Ceciliano girou
em torno de estabelecermos
uma colaboração mútua de
incentivo, apoio e harmonia,
que garantam a abertura de
Seropédica para ocupar um
ranking no cenário estadual,
voltada para uma atividade
econômica com a perspectiva de uma nova era de progresso, modernidade e desenvolvimento.
Isso significa a busca de
parcerias na iniciativa privada, atraindo as micro, pequenas, médias e grandes empresas, que visa não somente
a geração de empregos para
a população, mas também a
circulação do dinheiro, for-

“

talecendo assim a economia
local. Como consequência
dessa política de união, será
gerada uma maior arrecadação de impostos, revertendo-se em melhorias de
infraestrutura,
segurança
e condições de vida mais
próspera para o município,
refletindo-se também no fortalecimento do estado.
O senhor já declarou que
pretende fazer uma administração enxuta. Quais
são as áreas em seu governo que serão atingidas pelo
corte de gastos?
– Todo o conjunto de cargos considerados dispensáveis à nossa administração
estará na lista da exoneração.
Começo cortando na própria
carne, extinguindo oito assessorias especiais atreladas
ao Gabinete do prefeito, que
são desnecessárias. No geral, as pessoas pensam que
enxugar custos em uma administração pública passa
somente pelo corte de secretarias, e isso não é verdade!
Na realidade, o que incha a
folha de pagamento nas administrações públicas são os
inúmeros cargos, os chamados “cabides de emprego”
que orbitam em torno dessas
secretarias, sem nenhum ganho real para a gestão.
Ampliarei o número de secretarias, mas em contrapartida, diminuirei os cargos de assessorias. E a razão é simples.
Atualmente existe a junção
de três secretarias, Educação,
Cultura e Esporte, todas atreladas à mesma pasta. Trata-se
de um equívoco, pois cada
uma delas é voltada para políticas públicas diferentes. Unidas em uma pasta, dificulta a
atração de recursos.
Os cargos, considerados
penduricalhos, criados para
fazer política e abrigar até os
funcionários fantasmas, que
recebem e não trabalham,
serão sumariamente extintos
da folha de pagamento, para

Minha administração será
enxuta, cortando na própria
carne, oito assessorias especiais
do Gabinete do prefeito!

“

Prefeito é
eleito com a
maior votação
da história do
município

“

O prefeito eleito Lucas Dutra visita o presidente da Alerj, André Ceciliano

Seropédica
será, em pouco
tempo, um
polo industrial,
através do
estímulo e
de incentivo
fiscal para as
empresas, boa
infraestrutura
e mão de obra
qualificada

“

Gestão em Seropédica será
marcada pelo incentivo à
entrada de empresas

cederem lugar à eficiência
na gestão.
Voltando às eleições,
como foi para o senhor lidar com a imagem desgastada de seu partido, o PSC,
na campanha junto ao eleitor?
– Eu parto do princípio
que em todo o lugar existem pessoas boas e ruins,
não seria diferente dentro
dos partidos políticos. E no
nosso município, felizmente, o eleitor costuma votar
em pessoas, independentemente de qualquer sigla política. Outro fator relevante
que destaco sobre a adesão
do eleitor ao meu nome é
que sou nascido e criado na
região, onde todos conhecem minha família, minha
vida e trajetória política, inclusive com boa aprovação
como vereador de segundo
mandato, e sempre numa
oposição crítica às medidas
do Executivo que não viessem a contemplar os interesses públicos. Acredito que a
junção desses ingredientes,
aliados às propostas sobre
nosso plano de governo, que
indicam mudanças sobre os
rumos do destino da cidade,
favoreceram para a virada.
E como o senhor pretende, depois de empossado, se
relacionar com a Câmara
de Vereadores?
– Buscando o equilíbrio,
sempre aberto e disposto a
ouvir críticas construtivas
que venham a contribuir de
maneira condizente com a
boa governança, com harmonia e articulação constantes entre os dois poderes, objetivando sempre a melhoria
e a qualidade de vida da
nossa população. Aproveitando ao máximo os projetos
e requerimentos enviados do
legislativo para o Executivo,
dando a oportunidade que
eu não tive enquanto vereador, onde via todos os meus
projetos serem engavetados
pelo prefeito Anabal.
E a pergunta recorrente
que não quer calar: em seu
governo, os cargos serão todos ocupados por técnicos,
ou vai mesclar com cargos
políticos?
– Serão ocupados totalmente por técnicos. O único
cargo que terá cunho político
será a Secretaria de Governo,
que precisa ter à frente um
perfil com boa articulação
política institucional, com
conhecimento e habilidade,
auxiliando em metas a serem
alcançadas pelo governo. Já
o restante da equipe, não tem
jeito, tem que ter excelência

técnica na pasta que vier a
ocupar.
Essa escolha, poderá no
início ser mal compreendida,
pois estamos viciados a um
modelo atrasado de se gestar a coisa pública, embora a
história já tenha comprovado
sua ineficácia, denunciando
sequelas de perdas profundas na sociedade como um
todo. Mas acredito que lá
na frente, com o saneamento administrativo que nossa gestão promoverá, todos
irão perceber que a administração pública voltada para o
desenvolvimento só poderá
ter êxito, se vier acompanhada de uma postura ética e republicana.
Embora tenhamos sido
eleitos com uma coligação
de 13 partidos políticos,
houve um acordo de que,
diante de uma possível vitória eleitoral, a prática nefasta do toma lá dá cá estaria descartada. Não haveria
negociação para ocupação
de nenhuma das secretarias,
consideradas como o coração da nossa administração,
já que junto ao Gabinete do
prefeito decidirão os destinos de Seropédica.
Há outras maneiras de
se contemplar essa base de
apoio, e ao mesmo tempo de
esses aliados contribuírem.
Todos são importantes para
o processo de reconstrução
de Seropédica. Terá uma
composição com os grupos
políticos de apoiadores, desde que essa composição não
prejudique o bem comum, e
os aliados terão que ter essa
maturidade para entender a
importância dessa decisão,
para que seja viável a necessária reconstrução da cidade.
Quantos vereadores o seu
partido, o PSC, fez nestas
eleições?
– O PSC fez dois vereadores, mas a minha base aliada
fez seis parlamentares. Mas
mesmo os vereadores que
eram ligados ao Anabal tenho bom relacionamento, e
vamos trabalhar juntos, respeitando o código de ética,
para avançarmos.
E o Plano Diretor da
cidade?
– Pretendo formar uma
comissão para me ajudar a
melhor interpretar e talvez
refazer o que foi feito lá atrás
sobre o tema. Só que agora pretendemos montar um
novo texto, excluindo alguns
itens que podem ter se tornado obsoletos e adotando
outras práticas que venham
a se identificar e contribuir
com a nova Seropédica que
queremos construir. Mas,
desta vez, será colocado em
prática, tornando-se um guia
para orientar nossas ações de
governo.
Na sua opinião, qual o
gargalo prioritário a combater em sua gestão, a partir de janeiro de 2021?
– Ênfase na saúde, sempre. Na minha opinião todas as outras áreas da administração pública têm que
ser encaradas como pautas
urgentes de governo e necessárias de políticas públicas. Mas a saúde é um tema
essencial, pois passa pelo

grande desafio de se lidar
com a saúde pública, que é
a essência do bem-estar coletivo.
E uma de suas referências
de alicerce está ligada diretamente com o saneamento básico e as condições de
vida, principalmente da população mais vulnerável. Por
isso acredito, que a saúde
tem que passar primeiro pelo
controle da prevenção, que
está ligada ao fornecimento de água potável, além de
atacar o grande vilão de contaminação por doenças infecciosas, que são os esgotos
a céu aberto, os bolsões de
lixo acumulados próximos
às moradias e outras tantas
mazelas que precisam ser
contidas com várias ações
sanitárias e educativas para a
população.
Simultaneamente, na outra ponta de atendimento,
vamos nos deparar com o
monitoramento da Atenção
Básica de Saúde, onde é a
porta de entrada para o SUS
(Sistema Único de Saúde),
do Governo Federal, que
acredito ser o maior parceiro
de soluções para a saúde no
município.
E a educação, considerada também um ponto nevrálgico nas administrações
públicas brasileiras. Como
o senhor pretende encarar
o tema?
– Só para que se entenda como funciona até aqui
a educação no município, e
falo aqui apenas da infraestrutura. Seropédica tem hoje
43 unidades escolares, entre
as quais algumas do estado
que se municipalizaram, e
outras construídas pelo atual prefeito, que têm um formato peculiar, sem nenhuma
estrutura que lembre uma
escola. Porém, meu projeto
para a educação no município é bastante audacioso,
para os moldes atuais, e a
área construída é totalmente
inadequada para suportar o
projeto que pretendo implementar. Requer não apenas a
reforma dos imóveis para se
adaptarem ao novo modelo,
mas também a construção e
ampliação de novos espaços
para creches e a educação
infantil.
A ideia é sistematizar, na
grade curricular do município, a educação de período
integral. Não sei se vamos
conseguir em quatro anos realizar por completo, nas 43
unidades, esse plano de ação
arrojado, mas vamos criar
sim, um esforço para que
haja pelo menos uma boa
parte cumprida.
E para finalizar, qual
será a marca que o senhor
pretende imprimir em sua
gestão em Seropédica, a
partir de janeiro de 2021?
Pretendo marcar a minha gestão pela atração do
capital privado, na forma
de incentivar a entrada de
empresas que queiram se
instalar em massa no nosso
município, com o propósito de entrarmos para um
novo ciclo, que represente
desenvolvimento e progresso, privilegiando uma
nova mentalidade administrativa.

