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PRA QUANDO O
CARNAVAL CHEGAR

ECONOMIA EXIBE
FISSURAS ESTRUTURAIS

UM PLANETA
QUE VIROU PÓ

Nenhum país quebra. Seu povo, sim, fica
mais pobre, e mais explorado. Ranulfo
Vidigal, página 2

Risco é de um governo quebrado levar
a economia à bancarrota. Ana Borges,
página 5

Talvez fique mais fácil entender por que a
Covid-19 assusta tanto. Mônica Gusmão,
página 4

Vendas no
varejo caem
10% na semana
do Natal

Achatamento da classe
média ameaça os EUA

Banco do
Brasil demitirá
5 mil e fechará
361 agências

Depois de uma breve recuperação na Black Friday, as vendas
no varejo físico voltaram a cair
na semana do Natal. Segundo os
dados do Indicador de Atividade
do Comércio – Natal, da Serasa
Experian, houve uma redução
de 10,3% no comparativo entre
os dias 18 e 24 de dezembro de
2019 e 2020 em todo o país. Este
é o pior desemprenho já registrado na série histórica, iniciada
em 2003.
Na análise do fim de semana,
entre 18 e 20 do último mês de
2020, a queda foi de 5,6%, com relação aos dias 20 a 22 do mesmo
mês do ano anterior. Segundo os
especialistas da Serasa Experian, o
surgimento de uma segunda onda
de Covid-19, que aqui no Brasil
se intensificou a partir da segunda
metade de novembro, avançando
por todo o mês de dezembro, afugentou o consumidor das lojas.
Além disto, parte das vendas de
Natal acabaram sendo antecipadas
pela Black Friday, que tiveram desempenho razoável em 2020 (alta de 6,1%). Os números de São
Paulo mostram que o tombo na
semana da data comemorativa foi
de 7,8%, enquanto no fim de semana, de -1%.
Em novembro, matéria do Monitor Mercantil alertava que o
adiantamento do 13º dos aposentados do INSS no meio do ano
retiraria mais de R$ 21 bilhões das
compras de dezembro.
O Indicador Serasa Experian
de Atividade do Comércio – Natal tem como base uma amostra
das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian.
Foram consideradas as consultas
realizadas no período de 18 a 24
de dezembro de 2020 e comparadas às do período de 18 a 24 de
dezembro de 2019. Para o fim de
semana, foram consideradas as
consultas realizadas no período
de 18 a 20 de dezembro de 2020 e
comparadas às do período de 20 a
22 de dezembro de 2019.
Por outro lado, dados do Sem
Parar, empresa do grupo Fleetcor,
de pagamentos automáticos no
Brasil, os shoppings brasileiros
recuperaram movimentação em
dezembro, com base no aumento
no fluxo de carros no último mês
do ano. Segundo a companhia, no
comparativo com os números de
novembro do mesmo ano, a movimentação nos shoppings centers
registrou um aumento de 28%.
Volume esperado, diante das festas de fim de ano.

No mundo, mais 115 milhões na pobreza extrema

O Banco do Brasil vai abrir
programa de demissão voluntária
(PDV) para dispensar ao menos
5 mil funcionários. Além disso, a
instituição estatal anunciou o fechamento de 361 agências. São
parte do plano para economizar
R$ 535 milhões em 2021 e R$ 2,7
bilhões até 2025.
O plano, publicado em fato
relevante nessa segunda-feira,
foi taxado pelo banco como
“redimensionamento de sua estrutura organizacional”, a ser
executada no primeiro semestre
deste ano, “proporcionando ganhos de eficiência e otimização
em 870 pontos de atendimento
do país”.
De janeiro a setembro do ano
passado, o Banco do Brasil obteve
lucro líquido de R$ 9,498 bilhões,
23,8% menor que no mesmo período de 2019. Página 6

A

crise econômica causada
pela pandemia levou ao
desemprego pessoas no
mundo todo e exacerbou as desigualdades. De acordo com estimativas do Banco Mundial, os
bloqueios nacionais e a catástrofe
econômica que se seguirá levarão
este ano entre 88 milhões e 115
milhões de pessoas à pobreza extrema, definida como subsistindo
com menos de US$ 1,90 por dia.
Isso elimina anos de progresso.
De 1994 até 2019, o número de
trabalhadores extremamente pobres (incluindo jovens) caiu de 753
milhões, ou 32% da população
trabalhadora mundial, para 234
milhões, ou apenas 7%, de acordo

com a Organização Internacional
do Trabalho (OIT).
Nos EUA, as pessoas com empregos seguros, trabalhando de
casa, com menos lugares para
gastar dinheiro e desfrutando de
uma recuperação no mercado de
ações, saíram ilesas ou mesmo à
frente.
Enquanto os americanos de
baixa e média renda que estavam
menos preparados financeiramente para a crise, foram mais impactados. Isso mostra uma divisão
cada vez maior e particularmente
aguda no País, que tem uma rede
de segurança social mais fraca do
que outras economias desenvolvidas, como a União Europeia.

Desde 1980, os americanos de
alta renda têm desfrutado de uma
parcela cada vez maior da renda,
riqueza e gastos gerais.
Embora muitas pessoas continuem a se identificar como “classe média”, a pressão sobre a classe média pode reduzir o modelo
doméstico de três camadas para
uma estrutura basicamente de
duas camadas – em linhas gerais,
20% de renda superior e 80% de
renda inferior. Mais americanos
de renda média e baixa viverão de
salário e irão sacar as já escassas
economias. Os americanos de alta
renda, enquanto isso, acumularão
os benefícios de um trabalho mais
automatizado.

Divulgação

LIVRE
OPINIÃO
NAS REDES

Twitter e Face não têm
direito de punir Trump
como se fossem
o Estado.

Vivaldo
Barbosa,
página 2

Um dos carros mais vendidos no país, Ka só será comercializado até terminar estoque

Ford encerra produção no Brasil
Credibilidade do governo entre investidores se esgota

A

montadora Ford anunciou que fechará suas
fábricas no Brasil. Serão
encerradas as plantas de Camaçari
(BA) e Taubaté (SP). Será mantida
apenas por alguns meses a produção de peças para suprir o estoque
de pós-venda. A fábrica da Troller,
em Horizonte (CE), será fechada
no último trimestre de 2021. Serão
demitidos 5 mil trabalhadores no
Brasil e na Argentina.
O mercado nacional será abastecido com veículos produzidos,
principalmente, na Argentina e
no Uruguai. A montadora encerrará as vendas dos modelos

EcoSport, Ka e T4 assim que
terminarem os estoques. Em
2019, a multinacional já havia
encerrado a produção de caminhões e fechado a fábrica em
São Bernardo do Campo (SP).
A empresa manterá apenas o
Centro de Desenvolvimento de
Produto, na Bahia; o Campo de
Provas, em Tatuí (SP); e sua sede
regional em São Paulo.
A justificativa é a crise gerada pela
pandemia que atinge o mundo desde o início de 2020. Segundo a Ford,
a pandemia “amplia a persistente
capacidade ociosa da indústria e a
redução das vendas, resultando em

anos de perdas significativas”.
“A Ford está presente há mais
de um século na América do Sul e
no Brasil e sabemos que essas são
ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio
saudável e sustentável”, disse Jim
Farley, presidente e CEO da companhia.
A saída da Ford não é um fato
isolado. No final de 2020, a Mercedes-Benz deixou de produzir
carros no Brasil. Não há garantia
de que outras montadoras em situação complicada, como Audi,
BMW e Jaguar Land Rover, mantenham a produção aqui. Página 3

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4896
R$ 5,5900
R$ 6,6715
R$ 0,8470
R$ 322,00

ÍNDICES
IGP-M

0,96% (dezembro)
3,28% (novembro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Pra quando o Carnaval chegar

Direito de livre opinião nas redes

Por Ranulfo Vidigal

Por Vivaldo Barbosa

H

á uma rachadura
em tudo. É assim que a luz entra clareando nossa capacidade de compreender a
realidade concreta. A pandemia atingiu duramente
os trabalhadores pouco
qualificados, tanto nos
países ricos como nos
países em desenvolvimento. Demissões em
massa ocorreram no setor
de serviços, especialmente
em setores como turismo,
varejo, lazer e hotelaria,
serviços de recreação e de
transporte.
Em dezembro, a OIT publicou um relatório mostrando como os aumentos
salariais estão diminuindo
significativamente. As pessoas mais afetadas são as
mulheres, os jovens e os
trabalhadores de menor
remuneração: um em cada
seis operários deixou de
trabalhar em maio, e os que
continuam trabalhando viram suas horas reduzidas
em quase 23%.
Nesse contexto, vale lembrar que nenhum país que-

bra. Seu povo, sim, fica mais
pobre, e mais explorado, Os
ricos estão mais ricos. As
multinacionais mais fortes,
mas quebrar, nenhum país
quebra.

Nenhum país quebra.
Seu povo, sim, fica mais
pobre, e mais explorado
A crise avança na terra
da jabuticaba e do juro alto.
Com um pequeno detalhe: o
setor de finanças foi o único,
entre os 200 maiores grupos econômicos do país, a
registrar aumento no lucro
líquido, de 27%, em 2019.
Os demais setores: Comércio (-6,8%), Indústria (-7,8%)
e Serviços (-34,8%) retroagiram significativamente. O
ditame das finanças reforça
a ideologia promotora da
autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, que negam direitos
legítimos aos trabalhadores.
O deus-mercado se torna o
lugar da verdade.
Vidas perdidas, empregos perdidos e peque-

nas empresas fechadas
devem ser nosso foco. O
universal exclusivo entre
nós é a mercadoria e não
mais os direitos e a proteção do trabalho e da
vida digna. Na chamada
sociedade do contágio –
um teatro do absurdo –
ser otimista parece falta
de educação e sinônimo
de estar alheio ao sofrimento dos outros. Tem
ainda o choque de preços,
na forma de tarifas de
água e esgoto mais caras,
botijão de gás e alimentos
de primeira necessidade.
As elites sempre fazem
as transições por cima e o
sistema de conciliação de
classes não traz saída para
a população pobre. Nesse
quadro, nos restaria lutar
por um mundo onde sejamos socialmente iguais,
humanamente diferentes e
completamente livres. Com
a proximidade da vacina as
esperanças renascem, pois
afinal é verão, e o sol brilha
forte.
Ranulfo Vidigal é economista.

Periciando 2020
Por Jarbas Barsanti
É preciso periciar, minuciosamente, cada mensagem
deste ano que se findou.
Poderíamos dizer que foi
um ano diferente, motivado
pelo isolamento social que se
impôs desde março, gerado
por um vírus que se tornou
um inimigo invisível e que
ainda circula entre nós, mas
que também nos convida a
repensar valores, rotina e a
vida em geral. Analisando
ou periciando as mensagens
que 2020 nos transmitiu fica
fácil entender que fomos
obrigados a sair da zona de
conforto, pois mexeram no
universo pessoal de cada um.
Infelizmente, esse impacto para quase 200 mil
famílias trouxe a fatalidade,
o que leva a nos solidarizarmos pelas suas perdas.
Mesmo neste país com
um sistema de saúde diferenciado que, pelo menos
teoricamente, abarca todos
os membros da sociedade –
SUS, nunca tivemos de conviver com tantos hospitais
lotados e mortes causadas
por um mesmo motivo.
E esse filtro, talvez, seja o
primeiro a ser considerado

nessa perícia existencial.
Com a Covid ficou ainda
mais evidenciada a desigualdade social, mas, ao mesmo
tempo, ficou claro que somos todos iguais perante o
vírus. Para ele não há ricos
ou pobres, famosos ou
anônimos. Todos são vulneráveis.
Essa fase vai passar e é
fundamental estarmos atentos aos ensinamentos passados, ainda que de forma dolorosa. Óbitos, internações,
recuperação, desemprego,
solidariedade, entre tantas
outras coisas deverão ser reconhecidas e utilizadas para
nos tornarmos uma sociedade melhor.
Em cada profissão ou
segmento da economia
muita coisa mudou. Na
área da perícia, como venho sinalizando, paradigmas
foram quebrados e tudo
caminhou. Claro que certas
mudanças trazem melhorias, outras nos fazem retroceder, porém cabe a nós
fazermos escolhas.
Como tudo na vida, seja
no mercado de trabalho,
escola ou em casa, o que
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escolhermos é o que ditará
o nosso amanhã como cidadãos e comunidade. Esta
freada foi providencial, e
cabe a nós fazer do limão
uma limonada. Fomos
convidados a reinventar.
Estamos vivendo o home
office como cotidiano. A
minha vida mudou. Estou
conseguindo tempo para
escrever.
Se vamos voltar ao que
era ou se iremos nos deparar com um novo normal
não importa. O essencial é
como queremos ser após
essa turbulência. De qual
sociedade estaremos falando após a pandemia. Qual
será o nosso compromisso
com ela em 2021?
Da minha parte, digo que
as experiências vivenciadas
em 2020 vão me permitir
ser mais consciente e proativo nas relações profissionais e pessoais, com mais
profissionalismo, ética e
olhar mais apurado para o
meu próximo. E você?
Jarbas Barsanti é perito judicial
contábil, conselheiro
do CRC-RJ e empresário.

Uma empresa particular, privada, cassar opiniões
e pensamentos de qualquer
cidadão é algo inadmissível,
mesmo que seja o Trump,
com todas suas diatribes
e trapalhadas. A empresa
privada se assenta no direito
de propriedade, e o poder da
propriedade encontra barreiras no interesse público.
Está em jogo, agora,
o poder das redes sociais
em não divulgar ou retirar
pensamentos ou opiniões
das pessoas, tendo em vista
o Twitter e o Facebook terem tirado textos de Donald
Trump do ar. As redes sociais se inserem nos meios de
comunicação em geral, como jornal, rádio e televisão.
Têm que seguir as normas
dos meios de comunicação.
No Brasil, discute-se
muito a tendenciosidade
dos meios de comunicação
nos debates políticos e a sua
partidarização nas eleições,
papel sempre desempenhado pela TV Globo, mais
relevante, tendo em vista o
seu poder monopolístico na
penetração na população.
Dois fatos merecem aqui
ser lembrados. Saturnino
Braga era deputado federal e
participou da CPI que investigava denúncias dos Diários
Associados,
capitaneados
pelo senador Pedro Calmon,
sobre participação do grupo
americano Time/Life na implantação da Globo.

Saturnino teria sido incisivo com Roberto Marinho
em seus questionamentos,
diferentemente dos outros
deputados. Saturnino Braga foi banido da TV Globo por muitos anos. Isto
era conhecido dos meios
políticos amplamente, que
demonstravam indignação,
sem que qualquer providência fosse tomada.
Na campanha presidencial de 1989,verificamos
que o noticiário da TV Globo omitia ou dava espaço
diminuto para Brizola, em
comparação com o dos demais candidatos, Covas, Lula, Ulisses e, naturalmente e
em muito maior conta, Collor. Demonstramos isso ao
TSE, que nos deu ganho de
causa e ordenou à emissora
equilíbrio nos noticiários, já
que se tratava de concessão
de serviço público.
As rádios e televisões,
assim como as redes via
internet, utilizam-se do ar,
patrimônio que pertence a
todos, e o território da nação. Por isso, operam como
sistemas de concessões
públicas. Estão sujeitos a
regras fixadas pelo Estado,
por meio dos seus poderes
eletivos, Parlamento e os
poderes executivos eleitos.
Os meios de comunicação e as redes sociais são
partes da formação da consciência dos povos, pois
levam informações funda-

mentais para opções, decisões e ações das pessoas.
A empresa privada que usa
os veículos de comunicação não detém o poder
punitivo ou de censura do
Estado. A não ser no caso
de cometimento de crime,
como calúnia, violência ou
outro, quando tem o dever
de agir para não permitir ou
propagar o crime. Poderia,
inclusive, ser considerado
partícipe.
Só o Estado pode restringir direitos, assim
mesmo de maneira muito
cuidadosa em área delicada,
como no terreno da opinião
e do pensamento, através da
Constituição, das leis e das
decisões do Judiciário.
Trump fez manifestações
políticas. Tem o direito de
fazê-las, por mais absurdas
e criticáveis que sejam. São
parte da luta e do debate
político. Pediu para sua turma marchar até o Capitólio
e pressionar, não para invadir. Não cometeu crime,
pelo que se sabe até agora.
Twitter e Facebook não
têm o direito de puni-lo como se fossem Estado. São tão
somente empresas privadas,
mesmo com imenso poderio.
E na democracia é o povo,
através do Estado, quem tem
poder, não o direito de propriedade.
Vivaldo Barbosa
é ex-deputado federal.

Não há luz no túnel
Por Paulo Metri
Estamos no túnel, envolvidos em profundo breu.
Gostaria muito de poder
informar que há uma luz
pequena e distante representando a saída. Se considerarmos o momento
atual como uma corrida de
obstáculos, o brasileiro tem
que pular uma única barreira imensa, formada pela
pandemia, por Bolsonaro,
que não é preciso adjetivar, pelo neoliberal Guedes,
e por fim, pelos impérios
com suas forças armadas
e empresas de pilhagens.
Trata-se de um obstáculo
gigantesco para um povo
desvalido e depauperado.
O planejamento do caos
foi perfeito, tendo resultado
neste ano de 2020, muito
ruim para os brasileiros.
Planejaram até os detalhes,
pois colocaram o carrasco e
a pandemia juntos, com ela
inibindo manifestações de
repúdio às ações dele.
A política sempre foi dominada por manipuladores do
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povo à cata de votos, que trazem a representatividade não
verdadeira. Em geral, estes
são, também, ladrões de bens
públicos. A sociedade, apesar
de poucos profissionais abnegados, que buscam esclarecer
o processo de dominação em
curso, ainda está hipnotizada
pelos mercadores de mentiras dos telejornais, a grande
fonte de desinformação dos
brasileiros. Hoje, redes sociais, com ou sem fake news,
informam ou desinformam,
dependendo do canal.
Adicione-se a tudo isso
para 2021, uma inflação de
10% ao mês, um desemprego de 30% da população
economicamente ativa, a
crise da saúde pública, que
já atinge mais de 180 mil
mortos, e com as autoridades do governo aparentemente pouco interessadas
em resolver a questão. Também, a insensibilidade da
classe dominante é espantosa, se não for trágica.
No Congresso, políticos

ávidos de mais poder, fieis ao
neoliberalismo, com exceção
da diminuta bancada do povo,
tramam. Buscam formas de lucrar mais, mesmo sendo com
a desgraça alheia. Entretanto,
continuam buscando intrigar
seus oponentes, com sua mídia. Esta é uma parte da receita
da dominação.
Assim, o breu é total. Contudo, existe o ditado: “Não
há mal que sempre dure, nem
bem que nunca se acabe”,
que é verdadeiro porque as
gerações se sucedem e, normalmente, as novas gerações
buscam partir do zero. No
longo prazo, todos os vivos
de hoje serão pó, inclusive os
donos da empáfia.
Não arrisco prever o
futuro porque é difícil e
desconfio que ele é triste.
Quanto a mim, continuarei
lutando, até porque é o que
mais faço.
Paulo Metri é conselheiro do
Clube de Engenharia.
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O Brasil continua quebrando, por que?
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Mundo produziu riqueza
suficiente para todos

D

esde que a Revolução Industrial começou, há mais
de 250 anos, o mundo produziu riqueza suficiente
para que cada um de seus quase 8 bilhões de habitantes vivesse confortavelmente. No entanto, mais de 40% vivem
na pobreza, com a maior parte da riqueza sendo mantida
por uma fatia cada vez mais estreita da população, afirma
Binyamin Appelbaum, articulista de negócios e economia
do The New York Times, em podcast no Fundo Monetário
Internacional.
Appelbaum analisa que o aumento da desigualdade
está pesando sobre o crescimento mundial e esticando
o tecido da democracia liberal. Ele coloca a culpa
diretamente na distribuição. Embora tenha havido um
surto de interesse entre os economistas em estudar as
desigualdades de distribuição, alguns ainda questionam
a importância disso.
“Temos permitido que a desigualdade no mundo
desenvolvido alcance os níveis mais altos, pelo menos
em um século, e temos sido capazes de aprender algo
sobre as consequências práticas de níveis elevados de
desigualdade. E a partir desses dados, o que surgiu é
uma correlação, uma correlação sugestiva que muitas
pessoas consideram suficiente para mostrar alguma
quantidade de causalidade, que quando você obtém
esses altos níveis de desigualdade, você obtém menos
crescimento”, sustenta o editorialista.
“Não quero criticar o Brasil, mas um país como o Brasil
lutou para implementar políticas que os economistas consideram evidentemente benéficas; se você é brasileiro, está
olhando para aquela paisagem e dizendo: ‘Sim, é evidentemente benéfico para o 1%, mas não temos uma sociedade
igualitária. Não temos democracia e não vamos abraçar
essas políticas’.”

Lavagem de carona
Reformas históricas de combate à lavagem de dinheiro
pegaram carona no projeto de lei de gastos com defesa
(primeira vez que um veto de Trump foi anulado, não por
acaso, em uma área de excepcional força política entre
democratas e republicanos).
Pela primeira vez, as empresas serão obrigadas a
relatar seus verdadeiros proprietários ao governo,
encerrando em grande parte as empresas de fachada
anônimas em um país que há muito serve como um dos
maiores paraísos fiscais do mundo para criminosos e
transgressores.

Rápidas
O Foro Inteligência realizará nesta quarta-feira, 19h, o
webinário “O Big Brother da identidade digital e cibercrimes”, com Louise Marie Hurel, do Instituto Igarape,
e Priscila Figueiredo, mestre em Direito da Sociedade
Digital pela FGV. Inscrições: bit.ly/foro13-01 *** Em 16
e 17 de janeiro, a partir das 8h, Camila Vargas, do Espaço
Fina Flor, ministrará o curso de “Bronzeamento Natural e
a jato para iniciantes”. Informações (21) 96426-9710 ***
Lach, Laboratório e Clínica, inaugura outra unidade no
no Jardim Botânico, bairro da Zona Sul carioca. A clínica
conta com espaço exclusivo para teste da Covid-19 ***
O portal da Cinemateca Pernambucana, da Fundação
Joaquim Nabuco, onde estão disponíveis 261 produções
cinematográficas do estado, contabilizou 286.693 visitas
em 2020. No ano anterior, foram 38.928, ou seja, houve
aumento de 736,46%.

U

m dia após o presidente Jair Bolsonaro dizer que
ficará no cargo até janeiro
de 2027. A Ford anunciou
sua retirada do Brasil. A declaração, dada neste domingo na entrada do Palácio da
Alvorada, é uma referência
ao final de um possível 2º
mandato a ser conquistado
nas eleições de 2022. Se essa possibilidade se concretizar, o presidente ainda verá
o Brasil quebrando ainda
mais como previu recentemente,
A decisão da montadora norte-americana levou o
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM) atacar, novamente,
o governo de Jair Bolsonaro
e Paulo Guedes (ministro da

Economia), ao afirmar que
o fechamento do Brasil da
Ford, “é uma demonstração
da falta de credibilidade do
governo brasileiro”.
No portão da residência
oficial da Presidência, Bolsonaro encontrou-se com
apoiadores e um homem que
estava presente questionou
sobre a possibilidade de um
processo de impeachment.
“Vou sair dia 1º de janeiro de
2027”, respondeu o chefe do
Executivo federal.
Para o deputado federal
Jorge Solla (PT-BA), em
nota publicada nesta segunda-feira,
responsabilizou
a política industrial do ministro da Economia, Paulo
Guedes, o fechamento da
Ford na Bahia e o fim das
atividades no Brasil.

“É o resultado da estupidez intelectual de Guedes
e sua equipe, estagnados
no ultrapassado receituário
neoliberal da década de 70.
Num cenário de depressão
econômica, em vez de políticas anticíclicas, eles apostaram em mais arrocho e
nenhum investimento. Catalisaram ainda mais o ciclo
vicioso de redução do consumo e, em consequência,
redução da produção industrial. Indústrias fecham
sem demanda, aumenta o
desemprego e, em consequência, cai ainda mais o consumo de industrializados”,
disse.
O petista destacou que o
fim das atividades da Ford
no Brasil não e fato isolado:
a Mercedes-Benz já adotou

a mesma medida e a Audi
não garante continuidade
no país.
O vice-presidente do
Brasil, general Hamilton
Mourão, não gostou da saída d Forde do Brasil, ao comentar que a decisão “não é
uma notícia boa”. “Eu acho
que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil”,
ressaltou. Ele ainda se disse
surpreso pela medida. “Me
surpreende essa decisão que
foi tomada pela empresa,
que está no Brasil há praticamente cem anos, desde
1921”, afirmou.
“Acho que ela poderia
ter retardado isso aí mais e
aguardado. Até porque nosso mercado consumidor é
muito maior que outros aí”,
declarou.

Impeachment para quem não quer deixar o poder
“Incitar uma insurreição” é a principal acusação
contra Donald Trump no
pedido de impeachment
apresentado por deputados
do Partido Democrata nesta segunda-feira. O pedido
foi feito a menos de dez dias
do fim do mandato do atual presidente dos Estados
Unidos. Em 20 de janeiro,
o democrata Joe Biden deve
tomar posse.
Segundo a BBC, mais
cedo, os democratas apresentaram resolução pedindo que o vice-presidentm
Mike Pence acionasse a

25ª Emenda da Constituição americana para afastar
Trump da Presidência. A
medida, no entanto, foi
bloqueada pelos republicanos.
No pedido de impeachment - um documento
de quatro páginas que circulou na imprensa norteamericana nos últimos
dias, mesmo antes de ser
oficialmente apresentado
à Câmara - os deputados
democratas argumentam
que Trump incorreu em
crime “ao deliberadamente incitar violência contra

o governo dos Estados
Unidos”.
O Departamento de Estado dos EUA integrou Cuba
nesta segunda-feira a lista de
países patrocinadores do terrorismo. Anúncio era esperado e havia sido sinalizado
anteriormente pela administração de Donald Trump.
Cuba está de volta à lista de países considerados
pelos EUA como patrocinadores do terrorismo.
Washington havia retirado
Havana da lista em 2015,
em uma medida diplomática que visava melhorar

os laços, inclusive econômicos, entre os dois lados.
O governo do atual presidente dos EUA, Donald
Trump, porém, já havia
manifestado em maio de
2020 interesse no retorno
de Cuba ao seleto grupo
de nações classificadas pelos EUA como perigosas.
Na ocasião, a Rússia, assim como os democratas,
criticou a proposta. Joe
Biden, uma vez empossado na próxima semana,
pode retirar a ilha da lista,
embora o processo possa
levar meses.

Balança: superávit de US$ IPCA deve cair de 4,38%
1,1 bi no começo de janeiro para 4,37%, prevê mercado
Na primeira semana de janeiro de 2021, com cinco dias úteis, a balança comercial
brasileira registrou superávit
de US$ 1,111 bilhão, como
resultado de exportações no
valor de US$ 4,855 bilhões
e importações de US$ 3,744
bilhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira
pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da Economia.
Nas exportações, comparada a média diária até
a primeira semana de janeiro de 2021 (US$ 971,04
milhões) com a de janeiro
de 2020 (US$ 658,84 milhões), houve crescimento
de 47,4%, em razão do aumento nas vendas de produtos da Indústria Extrativista
(75,0%), na Agropecuária
(44,9%) e na Indústria de
Transformação (36,8%).

O aumento das exportações
foi puxado, principalmente,
pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos
da Indústria Extrativista:
Minério de ferro e seus concentrados (+ 86,0%); Óleos
brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus
(+ 42,0%); Minérios de cobre e seus concentrados (+
315,1%); Outros minérios
e concentrados dos metais
de base (+ 189,2%) e Outros minerais em bruto (+
66,0%). Em relação à agropecuária, o crescimento
foi puxado, principalmente,
pelo aumento nas vendas
de algodão em bruto (+
120,0%); Café não torrado
(+ 93,5%); Milho não moído, exceto milho doce (+
74,2%); Trigo e centeio, não
moídos (+ 425,8%) e Especiarias (+ 144,0%).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Federação dos Empregados no Comércio Hoteleiros do Estado
do Rio de Janeiro, através de seu vice presidente, nos moldes do Estatuto
Social da Entidade, convoca sua diretoria executiva, para reunião, a ser
realizada em sua sede social, na Av. Beira Mar, 262 - sala 103 - centro - Rio
de Janeiro - RJ, no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:00 h em primeira
convocação e às 10:30 h, em segunda e última convocação, para tratar do
seguinte ponto de pauta: 1º - Substituição de Membros da Diretoria,
tendo em vista o falecimento do diretor presidente da entidade, o
Sr. Waltair Mendes Rodrigues. Rio de Janeiro/RJ., 11 de janeiro de 2021.
Carlos Alberto da Rocha Souza - Vice Presidente

O Banco Central (BC) reduziu, pela segunda semana
consecutiva, a estimativa do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA - a inflação oficial do
país), de 4,38% para 4,37%,
conforme o boletim Focus
divulgado nesta segundafeira. Com periodicidade semanal, o documento reúne
informações dos principais
indicadores da economia.
O indicador ultrapassa o
centro da meta de inflação,
definida pelo CMN, em 4%.
Contudo, se considerada a
margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para
baixo, o índice, porém, permanece dentro da meta, já
que pode variar de 2,5% a
5,5%. A projeção para 2021
também foi reajustada, de
3,32% para 3,34%, voltando ao que era previsto na

última semana de dezembro. Já o índice esperado
para 2022 e 2023 permaneceu inalterado, de 3,50% e
3,25%, respectivamente.
Outro parâmetro adotado pelo mercado financeiro
é a taxa básica de juros, a
Selic, que consiste no principal instrumento usado pelo BC para alcançar a meta
de inflação. Nesta edição,
a taxa prevista para 2021
foi recalculada de 3% para
3,25%. Quanto a 2022 e
2023, a expectativa é de que
seja de 4,5% e 6%.
O mercado financeiro
atualizou de 4,36% para
4,37% o valor referente à
retração da economia em
2020, mensurada a partir do
PIB, que resulta da soma de
todas as riquezas do país.
Quanto a este ano, a revisão
foi de 3,40% para 3,41%.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 07.737.623/0001-90 - NIRE 33.3.0027725-1
Edital de Convocação - AGO: Ficam convocados os acionistas da A!Bodytech Participações S.A. (“Cia.”) para se reunirem para participar e votar à
distância em AGO (“Assembleia”) a ser realizada no dia 19/01/21, às 14h,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19; (ii) examinar, discutir e
votar a proposta de destinação dos resultados; e (iii) eleger os membros do
Conselho de Administração da Cia. Os documentos pertinentes às matérias
a serem debatidas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Cia. Informações Gerais: Diante da
atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Cia. esclarece que
viabilizará a participação remota de seus acionistas na Assembleia. Ficam
ainda os Srs. Acionistas informados que para todos os fins e efeitos legais
a Assembleia será considerada como tendo sido realizada na sede da Cia.,
localizada na Cidade do RJ/RJ, na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 2º andar, Botafogo, CEP 22.270-060. RJ, 08/01/21. Alexandre Accioly Rocha Presidente do Conselho de Administração
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Arroz agulhinha é o ‘vilão’
da cesta básica em 2020
Salvador lidera encarecimento com alta de 32,89%

Era uma vez um
planeta que virou pó

“

...depois de se consumirem mil anos, Satanás será solto da
prisão, saindo para seduzir as nações dos quatro cantos da
Terra e reuni-las para a luta (...) mas desceu um fogo do céu e as
devorou (...) e os mortos foram julgados segundo suas obras (...).
Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra desapareceram e o mar já não existe”.
Apocalipse de São João
No ano 1000 da era cristã, os padres da Igreja interpretaram o Apocalipse de João como a predição de que o
mundo se acabaria naquele ano. Muita gente doou suas
posses e muitos se infligiram flagelos terríveis em busca
da penitência e da salvação. Mas o primeiro dia do ano
de 1001 acordou lindo e radioso e o mundo não acabou.
Depois disso, muitas outras profecias anunciaram o fim
do mundo, mas ele continua aí, firme e forte, apesar dos
maus tratos que a Humanidade lhe pespega, dia após dia,
noite após noite. A Covid-19 já foi anunciada como o início do fim dos tempos, e depois dela virão outras pestes
ainda mais terríveis, e outras guerras, e outras catástrofes,
e para cada uma delas um profeta de ocasião predirá o
fim do mundo e das coisas e o mundo e as coisas continuarão aí, alheios a esses arautos de eternos Armagedons.
Pense comigo: agora mesmo, enquanto você lê este
meu artigo e certamente se pergunta “onde é que essa
louca quer chegar com isso?”, a Terra, o único lugar que
temos para morar, está girando em torno do seu próprio
eixo a uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora, ou
465 metros por segundo. Nesse mísero segundo em que
você tirou os olhos do computador para pensar no que
eu disse, a Terra girou 465 metros, ou andou pelo vazio
uma distância equivalente a cinco campos de futebol.
Além disso, a Terra gira em torno do Sol a uma velocidade de 100.000 quilômetros por hora.
Segundo os cientistas, a Terra pesa cerca de 5.970.000
.000.000.000.000.000.000 quilos. Ou seja: quase 6 septilhões de quilos. Ou 6 sextilhões de toneladas. Existem
cerca de 100 bilhões de galáxias iguais à nossa, 160 bilhões de planetas fora do nosso sistema solar, 8 planetas
no nosso sistema solar, 193 países na Terra e 7 bilhões
e 594 milhões de almas morando aqui. Este planetinha,
que as pessoas chamam carinhosamente de “minha
casa”, é, na verdade, uma imensa bola de 6 sextilhões de
toneladas girando a esmo pelo espaço a uma velocidade
de 100.000 quilômetros por hora. Se ela errar o caminho
e se chocar com algum astro maior e mais pesado, nós
simplesmente viraremos pó.
Não se preocupe. Está escrito: “tu és pó e ao pó
voltarás”.
Agora que você e eu sabemos que não somos mais do
que inúteis vermes microscópicos nos agarrando à poeira
de um imenso buraco negro para sobreviver num latifúndio cósmico hostil e desconhecido, talvez fique mais fácil
entender por que a Covid-19 assusta tanto, e por que é
tão difícil convencer certas pessoas de que o perigo é
real, o inimigo é invisível, e se não fizermos a nossa parte
o vírus vai aniquilar o planeta antes que nós mesmos o
façamos com nossas inexplicáveis imbecilidades.
Este planeta, visto de fora, é uma imensa lata de lixo.
Toda a água e ar de que precisamos para viver estão
ali desde que o planeta nasceu. É nossa única reserva.
Quando acabarem, acabaram. Simplesmente não temos
onde buscar um tanque reserva. O planeta vai secar, mas,
antes disso, todos morreremos asfixiados. Mas as pessoas continuam vomitando o seu lixo no quintal do outro
como se estivessem de fato sujando o quintal do outro, e
não o seu próprio quintal.

SP Farma Metropolitana S.A. - CNPJ nº 28.927.087/0001-66 - Companhia Fechada - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
- Ficam convidados os senhores acionistas da SP Farma Metropolitana S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
virtualmente via Zoom com link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/88307455923, no dia 25 de janeiro de 2021, às 18h45, em primeira convocação, às 19h00, em segunda convocação e às 19h15 em terceira e última convocação, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes
ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) eleição dos seguintes cargos: Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; e, (iii)
deliberar sobre a proposta de reorganização societária. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 22 de
janeiro de 2021, até às 17h30. A proposta da administração e a documentação, relativas aos itens da ordem do dia, encontram-se à disposição dos
senhores acionistas na sede da Companhia. Sumaré, 08 de janeiro de 2021. Edison Gonçalves Tamascia - Presidente do Conselho de Administração.

D

ados da Pesquisa Nacional da
Cesta Básica de
Alimentos (tomada especial devido à pandemia
do coronavírus), realizada
pelo Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), indicaram
que, em 2020, os preços
do conjunto de alimentos básicos, necessários
para as refeições de uma
pessoa adulta (conforme
Decreto-lei
399/1938)
aumentaram em todas as

capitais. As maiores altas
foram registradas em Salvador (32,89%) e Aracaju
(28,75%). Em Curitiba foi
observada a menor elevação (17,76%).
O arroz agulhinha também foi “vilão” em 2020 e
a alta de preço passou a ser
mais intensa após abril desse ano. Os motivos que se
destacaram foram a desvalorização do real frente ao
dólar, que aumentou o custo de produção e elevou o
volume de grão exportado;
a diminuição da área plan-

tada nos últimos anos; e, o
abandono da política de estoques reguladores por parte do governo.
Devido à pandemia de
Covid-19, o Dieese suspendeu, em 18 de março,
a realização presencial da
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos e
implementou uma tomada
de preços especial a distância para verificar o custo da
cesta.
Entre novembro e dezembro de 2020, o custo
da cesta foi maior em no-

ve cidades e menor, em
oito; com destaque para as
elevações de João Pessoa
(4,47%), Brasília (3,35%) e
Belém (2,96%). As maiores
diminuições foram registradas em Campo Grande (-2,14%) e Salvador
(-1,85%). Em São Paulo,
capital onde foi realizada
coleta presencial desde o
início da pandemia, a cesta
custou R$ 631,46, com alta
de 0,36% na comparação
com novembro. Em 2020,
o preço do conjunto de alimentos subiu 24,67%.

Ergonomia ajuda no bem-estar de colaboradores
e empresas do segmento laboratorial
Manter os instrumentos de trabalho próximos
para não estender demais
os braços, estabelecer uma
posição postural neutra.
Muitos conselhos de ergonomia parecem iguais mas
eles vão muito além da
“cadeira ergonomicamente projetada”.
Apesar de quase sempre pensar em ambientes
de escritórios corporativos,
práticas ergonômicas também se aplicam em outros
ambientes como por exemplo em laboratórios. No
inicio da década de 1970, a
Eppendorf - empresa alemã
de biotecnologia com foco
em Life Science - começou
a otimizar a ergonomia em
seus laboratórios. Em 2003,
foi lançado o PhysioCare
Concept, que tinha como

foco dispositivos de manuseio de líquidos, como pipetas.
Hoje, o conceito já é uma
realidade que cobre todo o
portfólio de produtos da
empresa e, foi desenvolvido, para garantir que o fluxo
de trabalho em laboratório
esteja em harmonia com a
saúde e bem-estar dos profissionais.
Ninguém quer gastar
mais força do que o necessário para abrir e fechar um
tubo, manusear uma tampa
de centrífuga ou reorganizar a plataforma dentro de
um agitador. Para isso, foram desenvolvidos conceitos no design do produto
para por exemplo, para promover menos tensão nos
dedos e braços.
“Os produtos com os

quais o colaborador do laboratório trabalha têm uma
influência direta sobre sua
saúde. Uma grande quantidade de força necessária para operar uma pipeta ou um
dispositivo pode se tornar
fisicamente e mentalmente
estressante. Tal fadiga durante o trabalho diário deve
ser evitada, através da seleção de produtos ergonomicamente projetados”, avalia
Luiza Mimura, especialista
de produtos da Eppendorf
no Brasil.
A disposição de equipamentos e acessórios no
local de trabalho é crucial
para um fluxo de tarefa
projetada ergonomicamente. Caminhos e movimentos
desnecessários devem ser
evitados, levando em consideração as recomendações

gerais das BPL (Boas Práticas de Laboratório). Isso
também inclui a interação
entre os vários processos e
a documentação dos resultados.
Luiza aponta alguns benefícios para a prática de
trabalho saudável nos laboratórios:
dispositivos
maiores, que são usados
por mais de uma pessoa
devem ser colocados em
um local central no laboratório que seja facilmente
acessível; pipetas também
devem ser colocadas ao alcance direto e sem objetos
que dificultem o acesso,
elas serão utilizadas muitas vezes durante os experimentos ou analises; e
equipamentos com baixo
nível de ruído diminuem o
cansaço mental.

Solução de prova de vida evita uso de foto da foto
Além da conveniência, a
possibilidade de fazer compras e outras transações
financeiras utilizando somente um smartphone se
transformou numa das melhores alternativas de adaptação ao isolamento social
causado pela pandemia.
Com isso, segundo dados
do estudo Webshoppers,
por exemplo, elaborado pela Ebit|Nielsen, o e-commerce no Brasil cresceu
40% em 2020, chegando a
41 milhões no total, sendo
que 7,3 milhões compraram
online pela primeira vez.
Toda essa movimentação
atraiu a atenção dos golpistas que vislumbraram na
manipulação de processos
da autenticação por biometria facial uma oportunidade para a realização de
fraudes. Uma das principais
estratégias utilizadas por
eles passou a ser a chamada
“foto da foto”, que consis-

te na aplicação de imagens
retiradas das redes sociais e
outras fontes dos consumidores para acessar ambientes protegidos pela biometria facial dos aplicativos
das lojas, contas digitais e
outras operações e, assim,
realizar transações ilegais.
Como resposta a este movimento dos fraudadores, a
CredDefense, uma das maiores plataformas de biometria
facial do Brasil, desenvolveu
uma solução proprietária de
“prova de vida” que consegue detectar se as imagens
apresentadas diante dos sistemas de autenticação das empresas são de pessoas reais
ou apenas fotografias.
O CEO da CredDefense,
José Luis Volpini, explica
que a “prova de vida” é um
procedimento aplicado em
um estágio anterior à comparação entre a imagem
apresentada na autenticação
e sua versão correspondente

registrada na originação do
crédito, guardada no banco de dados das empresas.
“Para isso, são observadas
sutilezas como iluminação,
profundidade e movimentos de uma forma que permite detectar até mesmo se
o fraudador estiver tentando utilizar um vídeo para
simular movimento. Neste caso, o sistema observa
itens como alinhamento da
frequência e número de linhas verticais e horizontais
de pixel dos dispositivos
utilizados”, completa.
Outra forma de detecção de possíveis fraudes
é a exigência de desafios
por parte de quem está se
autenticando. “O sistema
pede que a pessoa mude o
rosto de direção, pisque os
olhos ou faça movimentos com a boca”, explica.
A solução foi desenvolvida
com base em experiências
realizadas junto aos clien-

tes da CredDefense. As
verificações podem acontecer por meio de SMS e
Whatsapp, por exemplo,
além do fornecimento de
uma SDK pela CredDefense que facilita a implementação nos aplicativos
dos clientes. De acordo
com Volpini, a biometria
facial sem a prova de vida
está com os dias contados.
“É uma dor que tem sido
cada vez maior no mercado
e nossa solução surge como
uma verdadeira vacina para manter o ritmo saudável
e cada vez mais intenso do
crescimento das transações
digitais no país”, conclui.
A CredDefense é uma plataforma de soluções antifraude com emprego em
biometria facial e outras
soluções, atuando em diversos setores como bancos,
financeiras, fintechs, varejos, locadoras de veículos e
logística.
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Chamada de startups do
BNDES será no segundo trimestre

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) definiu nesta segunda-feira a
aceleradora que executará,
em conjunto com o banco,
o Programa de Aceleração
de Startups de Impacto BNDES Garagem. Após
duas fases de avaliação, o
consórcio AWL, formado
por Artemísia, Wayra Brasil
e Liga Ventures, foi declarado vencedor. A chamada
de startups deve acontecer
no segundo trimestre deste
ano.
Estruturado por meio
de chamada pública, cujo
edital foi lançado em setembro de 2020, o processo de seleção iniciouse no dia 23 de outubro e
recebeu 10 propostas, com
23 empresas participantes.
Serão 45 empreendimentos que participarão do
primeiro ciclo do programa.
A aceleradora realizará,
em conjunto com o banco
de fomento, as seleções de
empreendedores de todo
o Brasil interessados em

participar do programa. O
consórcio será responsável
por dar suporte à criação e
ao crescimento desses empreendimentos participantes do BNDES Garagem.
Também acompanhará o
desenvolvimento dos negócios, prestando aconselhamento técnico, jurídico
e mercadológico, além de
promover a aproximação
dos empreendedores com
investidores e potenciais
clientes.
Esta é a segunda edição do BNDES Garagem. A nova edição terá
como o foco a criação e
tração de negócios inovadores que gerem impacto socioambiental,
em linha com o propósito do BNDES de
transformar a vida de
gerações de brasileiros
promovendo o desenvolvimento sustentável.
O diretor de Participações, Mercado de Capitais e de Crédito Indireto do BNDES, Bruno
Laskowsky, destaca este
foco do programa: “Nos
próximos ciclos do BN-

DES Garagem buscaremos fomentar a inovação alinhada com o
viés de impacto, ou seja, apoiaremos startups
e empreendedores que
busquem, de forma sustentável, o desenvolvimento de soluções para
os problemas socioambientais do nosso país.
Esta edição do BNDES
Garagem contará com três
ciclos de aceleração, sendo
que o primeiro terá foco
prioritário em empreendedores que estão desenvolvendo soluções para saúde,
educação, sustentabilidade,
govtech e cidades sustentáveis. Cada ciclo contará
com até 45 participantes e
terá duração de três a quatro meses. Ao todo, serão
aproximadamente 30 meses
nesta segunda edição (contados a partir da contratação da aceleradora), com a
participação de até 135 startups.
Durante a permanência
no BNDES Garagem, os
empreendedores receberão orientações e participarão de atividades que

ajudem no desenvolvimento de seus negócios.
Ao fim de cada ciclo, será realizado um Demo
Day no BNDES, quando
os trabalhos desenvolvidos serão apresentados a
potenciais investidores e
outros públicos de interesse. A contrapartida dos
participantes será o desenvolvimento de suas soluções. O BNDES não exigirá participação acionária
nos negócios.
Por conta da pandemia
de Covid-19, o primeiro
ciclo será semipresencial,
com algumas atividades desenvolvidas em espaço a ser
fornecido pelo BNDES. A
intenção é que os próximos
sejam integralmente presenciais, a depender do cenário
da pandemia. A convivência dos participantes em um
mesmo ambiente estimula
o intercâmbio de informações e o estabelecimento de
parcerias que podem ajudar
no desenvolvimento dos
negócios. A etapa presencial deverá ser realizada na
sede do BNDES, no Rio de
Janeiro.

Evento virtual da FGV abordará
investimentos em ferrovias
A Fundação Getulio Vargas (FGV) vai realizar nesta
quarta-feira uma Webinar
mostrando perspectivas para
os investimentos em ferrovias no Brasil Os projetos
do setor ferroviário são marcados por grandes fluxos
de investimentos. O Biênio

2020-21 ficou marcado pela
renovação de concessões importantes, bem como novos
certames, trazendo um volume de investimentos previsto
em mais de R$ 20 bilhões,
destaca a FGV.
Com o intuito de divulgar a importância dos inves-

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ/MF 05.940.203/0001-81
JUCERJA/NIRE 3330027235-6
CAPITAL AUTORIZADO: 400.000.000 (QUATROCENTOS MILHÕES)
DE AÇÕES ORDINÁRIAS
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R$ 479.504.097,72
(quatrocentos e setenta e nove milhões, quinhentos e quatro
mil, noventa e sete reais e setenta e dois centavos),
representado por 170.880.389 (cento e setenta milhões,
oitocentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e nove)
ações ordinárias.
ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 15:00
(quinze horas), por meio do mecanismo de reunião eletrônica, conforme
previsto no art. 13, §6º, do Estatuto Social da Agência de Fomento do
Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) e art. 24 do Regimento Interno do
colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da AgeRio com a
presença do Sr. Presidente Interino Vinicius Sarciá Rocha, Sr. VicePresidente Interino Henrique de Castro Augusto Alvarenga e pelos Srs.
Conselheiros Alexandre Rodrigues Pereira e Fábio Eduardo Galvão
Ferreira Costa. Acompanharam a reunião eletrônica, como convidados, o
Sr. Vitor Bandeira Silveira Barbosa, Gerente Executivo responsável pela
Auditoria Interna, e a Sra. Adriana Osório Caldeira, Chefe de Gabinete
Interina da Presidência e responsável pela Secretaria de Governança da
AGÊNCIA. Presidente da Mesa: Vinicius Sarciá Rocha. Secretária da
Mesa: Adriana Osório Caldeira. (...) 2 DELIBERAÇÕES: Mediante votação
por maioria, com abstenção de voto do Sr. Conselheiro Alexandre
Rodrigues Pereira, o Conselho de Administração assim delibera: (i) pelas
eleições, com mandato até a posse da Diretoria Executiva que for eleita
na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia
Geral Ordinária de 2021, dos Srs.: GUSTAVO MADUREIRA FONSECA,
(...), TATIANA OLIVER GUERRERO DE SOUZA, (...), e TATIANE DUTRA
ROSA PERES, (...), sendo todos para exercerem os cargos de Diretores
sem designação específica. 3 Os eleitos declararam, por meio documental,
que não estão incursos em nenhuma das hipóteses previstas no artigo
147 da Lei n° 6.404/1976, assim como não estão impedidos de ocuparem
cargos na administração da AGÊNCIA e que atendem aos requisitos
estabelecidos na Resolução nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, do
Conselho Monetário Nacional, na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual
nº 46.188/2017, arts. 26 e 27 combinados com o art. 52, incisos I e II,
levando-se em consideração o tratamento diferenciado para empresas
estatais de menor porte.4 O Sr. Presidente Interino do Conselho de
Administração informou que as posses e os exercícios dos cargos dos
Diretores ora eleitos ficam condicionados à prévia homologação da
eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3º do art. 10 do
Estatuto Social. 5 Por fim, o Sr. Presidente Interino do Conselho de
Administração comunicou aos demais membros do colegiado sobre a
apresentação de renúncias, aos cargos de Diretoras da Diretoria
Executiva, das Sras. Dara de Souza e Silva, a partir de 21 de dezembro
de 2020, e Valquíria Xavier Delmondes, que ocorrerá concomitantemente
à data de posse dos eleitos. (...) Certifico que a presente é cópia fiel da
ata lavrada no livro respectivo de atas das reuniões do Conselho de
Administração nº 8, fls. 0108/0111.
Adriana Osório Caldeira
Secretária

timentos no setor o evento
virtual terá a participação de
Fernando Marcato, Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Minas
Gerais e Fernando Paes, Diretor Executivo da Associação Nacional dos transportadores Ferroviários.

Palestrantes: Fernando
Paes - Diretor-executivo da
ANTF e Fernando Marcato - Secretário de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade. Moderação: Gesner
Oliveira - Coordenador do
Centro de Infraestrutura &
Soluções Ambientais

Rating ‘B+’ à Proposta
de Emissão de Notas
Subordinadas do Itaú
A Fitch Ratings atribuiu o Rating de Longo Prazo ‘B+(exp)’ (B
mais (exp)) à proposta
de emissão de notas subordinadas Capital Nível 2 do Itaú Unibanco
Holding S.A. (IUH). O
montante desta proposta, que será emitida por
meio da filial do IUH nas
Ilhas Cayman, ainda será
determinado. As notas
deverão ter prazo de dez
anos, embora possam ser
integralmente resgatadas,
por opção do emissor, a
partir de cinco anos da
data de emissão.
O pagamento das taxas
de juros será realizado a
cada seis meses. Os recursos líquidos da proposta
de emissão de notas subordinadas Capital Nível 2 do
IUH serão utilizados para
financiar ou refinanciar,
parcial ou totalmente, pro-

jetos sustentáveis.
De acordo com os termos da minuta, as notas
representam passivos subordinados em dólares
norte-americanos, não têm
flexibilidade de cupom (os
cupons devem ser pagos,
pois não podem ser diferidos) e estão sujeitas a baixa permanente, parcial ou
integral, em caso de ocorrência de evento de nãoviabilidade (NVE), conforme determinado pelo
órgão regulador brasileiro,
ou se o Capital Nível 1
(CET1) do IUH diminuir
para menos de 4,5% dos
seus ativos ponderados
pelo risco (Risk-Weighed
Assets – RWA). A atribuição do rating final depende do recebimento dos
documentos definitivos,
em conformidade com as
informações recebidas pela Fitch até o momento.
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DE MERCADO
Ana Borges
Diretora da Compliançe
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Quebrada ou não, economia
exibe fissuras estruturais

B

olsonaro estreou os holofotes de 2021 com uma fala
tosca: “O Brasil está quebrado, chefe”. Aí lá vem
o ministro da Economia, Paulo Guedes, colocar panos
quentes na questão e os debates na mídia sobre o quão
certa ou quão errada está a frase.
Neste sentido, uma coisa é certa: podemos não estar
quebrados, mas a economia brasileira é um esqueleto
repleto de fissuras e algumas se ampliaram. Diante de um
governo incapaz de liderar e longe de ter credibilidade,
fica difícil acreditar que o quadro se modificará até 2022.
Na verdade, a postura parece ser um prelúdio do discurso
das eleições que veremos daqui para frente.
No primeiro ano do salvador da pátria, comemorouse o tímido crescimento do PIB de 1,1% em 2019, algo
que o Governo Temer já vinha entregando com melhor
qualidade. Como sempre acontece quando se frustram as
expectativas, o discurso se voltou ao futuro. Aí, enquanto
2020 prometia entregar resultados, o mundo se apavorava
com a pandemia que acabou por atingir, em cheio, a economia brasileira. Balela, a culpa foi da mídia golpista.
A expectativa dos economistas ouvidos pelo boletim Focus do dia 8/1 é de um tombo de 4,41% no PIB
brasileiro em 2020 e de um crescimento de 3,5% neste
ano. A segunda perna do V deve ser mais curta que a
primeira. Até porque, a cada início de ano tudo é mais
otimista. O cenário poderia ser menos ruim se não fosse a
inépcia do governo em lidar com a pandemia.
A Covid aprofundou as mazelas sociais e a desigualdade
é uma das grandes fissuras do esqueleto que se tornaram
mais visíveis no último ano. O Brasil é o 8º país mais
desigual do planeta, segundo relatório do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), divulgado em dezembro. O programa de auxílio emergencial até
ajudou a amenizar o problema, mas se mostrou insuficiente e com o seu fim haverá uma forte queda na renda
e pessoas retornarão a ser invisíveis, principalmente nas
regiões Norte e Nordeste.
A extinção do auxílio está relacionada à tentativa de
acabar com outro problema: o déficit do governo. As
contas não fecham desde 2013, e os resultados negativos
se aprofundaram. Segundo os últimos dados do Bacen,
o déficit primário acumulado de janeiro a novembro de
2020 soma R$ 651,113 bilhões, o equivalente a 9,58% do
PIB, e a projeção do Tesouro para o ano é de um rombo
de R$ 844,2 bilhões ou 11,7% do PIB.
Vale a pena lembrar que, antes da posse, Guedes afirmava que era possível zerar o déficit do governo já no
primeiro ano de mandato. Entre o possível, o impossível
e o factível, as contas vão piorando ano após ano, e já se
fala em superávit apenas para 2026 ou 2027.
Restam somente dois anos para que Bolsonaro mostre
para que veio. Até o momento, sobraram discursos
inflamados, incentivo ao ódio e uma gestão ineficaz. O
Brasil tem graves problemas econômicos, mas está longe
de quebrar como aconteceu ao final dos anos 80 e início
dos 90. O risco é de que um governo quebrado também
leve a economia à bancarrota.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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BB anuncia redimensionamento Economia chinesa conseguiu
de sua estrutura organizacional recuperação robusta
5 mil demitidos e 361 agências fechadas

A

o final de nove
meses de 2020, o
Banco do Brasil tinha 92.106 funcionários,
com fechamento de 1.766
postos de trabalho em doze meses e, entre março e
setembro de 2020, queda
de 651 postos de trabalho.
Levando em conta esse cenário, o BB comunicou em
fato relevante, nesta segunda-feira, que foi aprovado
um conjunto de medidas
relacionadas à revisão e ao
redimensionamento de sua
estrutura organizacional.
O plano do banco prevê
a demissão de 5 mil funcionários e o fechamento de
361 agências e será executado no primeiro semestre
deste ano, “A economia líquida anual estimada com
despesas
administrativas
gerada por estes movimentos é de R$ 353 milhões em
2021 e R$ 2,7 bilhões até
2025”, informou o comunicado assinado por Carlos
José da Costa André, vicepresidente de gestão financeira e relações com investidores.
Está prevista a desativação de 361 unidades, sendo
112 agências, 7 escritórios e
242 Postos de Atendimento
(PA). A conversão de 243
agências em PA e outros 8
PA serão transformados em
agências. O plano também
prevê a transformação de
145 unidades de negócios
em Lojas BB, sem a oferta
de guichês de caixa, com
maior vocação para assesso-

A conversão de 243 agências
em postos de atendimento (PA)

ria e relacionamento. Além
da relocalização compartilhada de 85 unidades de
negócios, criação de 28 unidades de negócios --sendo
14 Agências Especializadas
Agro e 14 Escritórios Leve
Digital (unidades especializadas no atendimento a
clientes com maturidade digital), com aproveitamento
de espaços existentes, não
envolvendo contratação ou
locação de novos imóveis.
“A reorganização da rede de atendimento objetiva
a sua adequação ao novo
perfil e comportamento
dos clientes e compreende,
além das medidas de otimização de estrutura descritas
acima, outros movimentos
de revisão e redimensionamento nas diretorias, áreas
de apoio e rede, privilegiando a especialização do atendimento e a ampliação da
oferta de soluções digitais”,
destacou o comunicado.
De acordo com o BB,

foram aprovadas ainda,
duas modalidades de desligamento incentivado voluntário aos funcionários:
o Programa de Adequação
de Quadros (PAQ), a fim
de otimizar a distribuição
da força de trabalho, equacionando as situações de
vagas e excessos nas Unidades do banco, e o Programa
de Desligamento Extraordinário (PDE), disponível
a todos os funcionários do
BB que atenderem aos prérequisitos. Os Programas
possuem regulamentos específicos que estabelecem
as regras para adesão. A estimativa é que cerca de 5 mil
funcionários venham a aderir aos dois programas de
desligamento. “O número
final de adesões e o impacto financeiro, serão informados ao mercado após o
encerramento dos períodos
de adesão que ocorrerá até
5 de fevereiro”, ressaltou o
comunicado.

Bolsas abrem a semana em queda na Europa
As bolsas europeias abriram a semana em baixa. As
ações fecharam em queda
nesta segunda-feira. Na semana passada o mercado
atingiu o maior nível em
mais de dez meses. “Os índices recuaram com temor de
que o aumento de casos do
coronavírus em todo o continente e na China continental prejudique a recuperação
econômica global”, destacou
a Reuters. O índice paneuropeu STOXX 600 caiu
0,7%, afastando-se da máxima de fevereiro de 2020,
alcançada na sexta-feira.
Investidores montaram na
semana passada posições em

setores subvalorizados do
mercado, incluindo bancos,
energia e mineração, depois
que a vitória democrata nas
eleições para o Senado dos
EUA fortaleceu expectativas
de um maior estímulo fiscal
no país.
“O que está impulsionando o mercado é o otimismo de que teremos mais
estímulos fiscais dos EUA,
mas a questão é se todos
os pré-requisitos para uma
real reativação estão em vigor”, disse Elwin de Groot,
estragista-chefe macro do
Rabobank. “Eu diria que a
resposta é não. Ainda precisamos lidar com a nova on-

da de infecções por vírus,
e a distribuição das vacinas
está demorando um pouco
em muitos países.”
Em Londres, o índice Financial Times recuou 1,09%,
a 6.798,48 pontos. Em
Frankfurt, o índice DAX
caiu 0,80%, a 13.936,66 pontos. Em Paris, o índice CAC40 perdeu 0,78%, a 5.662,43
pontos. Em Milão, o índice
Ftse/Mib teve desvalorização de 0,32%, a 22.722,01
pontos. Em Madri, o índice
Ibex-35 registrou baixa de
0,60%, a 8.357,50 pontos.
Em Lisboa, o índice PSI20
desvalorizou-se 2,05%, a
5.137,93 pontos.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

A economia chinesa
mostrou forte resiliência e
uma recuperação robusta
em meio à Covid-19. Ela
não só fez da China a única
grande economia no mundo com crescimento positivo em 2020, mas também
injetou impulso na recuperação econômica global. A
frase resume algumas declarações de analistas compiladas pela agência Xinhua
e divulgadas nesta segundafeira.
Foram destacados cinco
pontos que oferecem um
vislumbre das perspectivas da economia chinesa
para 2021. O ímpeto de
crescimento deve continuar em 2021, com aumento
do desenvolvimento verde,
inovação científica e tecnológica e recuperação da produção industrial. Isso trará
mais oportunidades para o
mundo, disseram analistas.
Forte recuperação
A economia da China
provavelmente voltará à sua
trajetória normal de crescimento este ano, o que
marcará um bom ponto de
partida para o progresso
econômico no período do
14º Plano Quinquenal do
país, avaliam analistas.
Uma série de ajustes
anticíclicos no enfrentamento das consequências
econômicas da COVID-19
gerou resultados notáveis
em 2020, levando ao crescimento dos indicadores econômicos, aquecimento nas
atividades industriais e retomada nos setores de serviços, segundo o livro azul
divulgado pela Academia
Chinesa de Ciências Sociais
(CASS, na sigla em inglês).
A economia da China
provavelmente se estabilizará ainda mais e alcançará
um crescimento de alta qualidade de 2021 adiante, dadas as condições favoráveis,
como um mercado interno
enorme e uma taxa crescente de urbanização.
É viável para a China dobrar o tamanho de sua economia ou renda per capita até
2035, desde que o crescimento econômico permaneça
em um nível apropriado e a
taxa de câmbio do renminbi
(moeda chinesa) face ao dólar americano seja estável, de
acordo com Wang Hongju,
pesquisador da CASS.
A China pediu uma “recuperação verde” durante

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

uma série de conferências
internacionais de alto perfil,
comprometendo-se a atingir o pico das emissões de
dióxido de carbono antes
de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de
2060.
Para isso, o país formulará um plano de ação. Oferecerá apoio a áreas com
condições favoráveis, para
que elas atinjam o pico das
emissões antes do previsto,
de acordo com a Conferência Central de Trabalho
Econômico, realizada em
dezembro de 2020.
As indústrias verdes se
tornarão um novo motor
de crescimento, garantiu
Zhang Hui, vice-chefe da
Faculdade de Economia
e Gestão da Universidade
Florestal de Nanjing. Ele
acrescentou que os conceitos de desenvolvimento
de alta qualidade da China,
como a proteção ambiental,
forçarão os setores tradicionais a buscarem o desenvolvimento verde e permitirão
o surgimento de mais indústrias verdes.
Inovação
A China colocou a inovação no topo de sua agenda,
tornando-a uma das principais forças motrizes para
impulsionar o desenvolvimento econômico e social.
Dados oficiais mostraram
que a produção de valor agregado pelo setor manufatureiro chinês de alta tecnologia
registrou um crescimento de
5,9% nos três primeiros trimestres de 2020, 4,7 pontos
percentuais acima do crescimento geral da produção industrial.
A nação buscará o desenvolvimento
impulsionado pela inovação e
formará novas vantagens
de desenvolvimento, de
acordo com o texto completo das propostas de desenvolvimento do Comitê
Central do Partido Comunista da China, divulgado
no final de outubro.
O país defenderá o papel
central da inovação em seu
impulso de modernização
e tomará a autossuficiência
na ciência e tecnologia como base estratégica para o
desenvolvimento nacional.
A China provavelmente
verá melhorias constantes
tanto na oferta quanto na
demanda em 2021. Isso se
deve ao fato de a produção

industrial e o consumo recuperarem impulso de crescimento em meio ao fortalecimento da recuperação
econômica.
Nos primeiros 11 meses
de 2020, os lucros das grandes empresas industriais da
China cresceram 2,4% ano
a ano, para mais de 5,74
trilhões de yuans (US$ 887
bilhões), acelerando em 1,7
ponto percentual ante os
primeiros dez meses.
A tendência da recuperação e atualização industrial deve ser mais notável
em 2021, disse Zhu Baoliang, economista-chefe
do Centro de Informações
do Estado. Ele citou como
exemplo o crescimento em
setores como transmissão
de informações, software
e serviços de tecnologia da
informação e a recuperação
nos investimentos em manufatura.
O consumo também se
recuperará em 2021 devido
à disponibilidade das vacinas contra a COVID-19 e
à implementação de medidas para estimular a demanda doméstica, previu
Zhu.
Abertura
A China reforçou ainda
mais as conexões com o resto do mundo em 2020, com
a assinatura da histórica Parceria Econômica Abrangente
Regional e a conclusão das
negociações para o tratado de investimento ChinaUnião Europeia.
Com esses acordos em
2021, a China alcançará
um nível mais alto de integração econômica regional
com o sudeste da Ásia e a
Europa, avalia Tu Xinquan,
professor da Universidade
de Negócios e Economia
Internacional.
Ele apontou que esses
esforços devem estabelecer
uma base sólida para a China
se juntar ao Acordo Abrangente e Progressivo para a
Parceria Trans Pacífico e facilitar as negociações sobre
o acordo de livre comércio
China-Japão-Coreia do Sul.
A implementação das
medidas de abertura demonstra a determinação
da China em abrir seu mercado interno para o mundo e se engajar no sistema
econômico mundial, o que
eventualmente beneficiará
os consumidores globais,
acrescentou Tu.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM
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