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Prévia da 
inflação em 
janeiro é maior 
em 5 anos

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 (IP-
CA-15), que mede a prévia da 
inflação oficial do país, registrou 
taxa de 0,78% em janeiro. A in-
flação é inferior à observada em 
dezembro de 2020 (1,06%), mas 
superior à registrada em janeiro 
do ano passado (0,71%). Essa é a 
maior taxa para um mês de janeiro 
desde 2016 (0,92%).

O dado foi divulgado nesta 
terça-feira pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE). Com o resultado de janeiro, 
o IPCA-15 acumula taxa de infla-
ção de 4,3% em 12 meses, acima 
dos 4,23% registrados nos 12 me-
ses imediatamente anteriores (ja-
neiro a dezembro de 2020).

Não há sinais de que a alta de 
preços irá desacelerar. Novo au-
mento dos combustíveis, anun-
ciado esta semana pela Petrobras, 
que alega seguir os valores inter-
nacionais, deve realimentar a in-
flação.

O principal impacto na prévia 
veio do grupo alimentação e be-
bidas (1,53%), devido à alta de 
preços de itens consumidos em 
domicílio como as frutas (5,68%). 
Já a energia elétrica, com alta de 
3,14%, foi o item individual que 
mais impactou a prévia da infla-
ção de janeiro. O grupo de des-
pesas habitação, que inclui gastos 
com energia, teve taxa de 1,44% 
no mês, também impactado pela 
alta de 2,42% do gás de botijão.

Outros grupos de despesas com 
inflação foram vestuário (0,85%), 
artigos de residência (0,81%) e saú-
de e cuidados pessoais (0,66%), des-
pesas pessoais (0,40%).

Despesa da 
União com leite 
condensado vai 
parar no TCU

O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) e os deputados fe-
derais Tabata Amaral (PDT-SP) e 
Felipe Rigoni (PSB-ES) protoco-
laram nessa terça-feira represen-
tação ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) contra Presidência 
da República a respeito dos gastos 
do Executivo em alimentação. Se-
gundo a Agência Senado, os par-
lamentares consideram necessária 
uma análise criteriosa por parte 
do TCU para averiguar os exces-
sos de gastos.

A representação veio a partir 
de notícias veiculadas no domin-
go, que mostram um aumento de 
gastos com as compras de caráter 
alimentício efetuadas pelo Gover-
no Federal: no último ano, todos 
os órgãos do Executivo pagaram, 
juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em 
alimentos – um aumento de 20% 
em relação a 2019. Para a reporta-
gem, foram considerados apenas 
os itens que somaram mais de R$ 
1 milhão pagos.

De acordo com o levantamen-
to, feito com base em dados pú-
blicos, só em goma de mascar 
foram R$ 2.203.681,89 aos cofres 
públicos. Em leite condensado 
foram gastos R$ 15.641.777,49. 
Essa despesa provocou um meme 
na internet que justifica: “Forças 
Armadas afirmam que leite con-
densado era para programa de 
formação de brigadeiros”

Congresso 
encerra recesso 
e encara o 
orçamento

Senadores e deputados retor-
nam ao trabalho semana que vem 
com agenda que inclui a votação 
da proposta de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2021 e 24 vetos 
presidenciais sobre diversos te-
mas. O Congresso volta do reces-
so dia 1º, com a eleição para pre-
sidentes e demias integrantes da 
Mesa Diretora de ambas as casas.

A proposta orçamentária não 
foi analisada em 2020 devido a um 
impasse na Câmara que impediu a 
escolha do presidente da Comis-
são Mista de Orçamento (CMO) 
e a instalação do colegiado. Pelo 
rodízio periódico entre Senado e 
Câmara, a Presidência da comis-
são em 2020 caberia a um depu-
tado, informa a Agência Câmara.

Saques no FGTS tiram 
R$ 9 bi da habitação
Investimentos em saneamento caem R$ 2 bilhões

A continuidade da crise eco-
nômica por conta o atraso 
na vacina e da falta de po-

líticas de investimentos públicos 
levou, uma vez mais, o Ministério 
da Economia a cogitar liberar re-
cursos do FGTS para saques pelos 
trabalhadores.

O esquema vem se repetindo 
desde 2017, com Michel Temer, 
quando foram injetados R$ 44 
bilhões na economia. A ação con-
tribuiu para impedir nova queda 
do PIB, mas não teve efeito du-
radouro e iniciou o esvaziamento 
do Fundo de Garantia, usado para 
financiar saneamento e habitação.

A Federação Nacional das As-
sociações do Pessoal da Caixa 
(Fenae) alerta sobre os riscos de-

correntes da ampliação das moda-
lidades de saques, somada ao au-
mento do desemprego.

Representante dos trabalhado-
res no Conselho Curador, José 
Abelha Neto afirma que a redução 
no orçamento trará impactos sig-
nificativos em áreas como a habi-
tação. “O valor para 2021 é de R$ 
56,5 bilhões frente a R$ 65,5 bi-
lhões em 2020. As principais con-
sequências desta redução devem 
ser o aumento do déficit habita-
cional (hoje por volta de 8 milhões 
de moradias), e menos oferta de 
emprego. A cada R$ 1 milhão de 
investimento, a construção civil 
cria 7 empregos diretos e 11 indi-
retos”, explica o conselheiro.

A cena se repete na área de sa-

neamento, problema crônico no 
país. Em 2018, de acordo com 
a Fenae, foram investidos R$ 
2.258.399.525,00, o que repre-
senta uma diminuição de 35,3% 
em relação a 2017; em 2019, R$ 
1.971.584.928,12, ou seja, qua-
se R$ 300 milhões a menos; e 
em 2020 o valor investido foi de 
1.369.472.290,10. Em relação a 
2017, primeiro ano em que foi li-
berado o saque, são menos R$ 2 
bilhões investidos no setor.

Além do que assinala o diretor 
da Fenae, o saque não atende aos 
mais necessitados no momento, 
que são os milhões de desemprega-
dos ou trabalhadores informais que 
não conseguem obter rendimento 
suficiente para a sobrevivência.

Recuperação global permanece precária

As Nações Unidas alertaram 
que o impacto devastador 
socioeconômico da pan-

demia da Covid-19 será sentido 
durante anos, a menos que bons 
investimentos em economia, na 
área social e em resiliência climá-
tica garantam uma recuperação 
robusta e sustentável da econo-
mia global. Em 2020, a economia 
mundial encolheu 4,3%, mais de 
2,5 vezes acima do que na crise fi-
nanceira global de 2009. A modes-
ta recuperação de 4,7% esperada 
para 2021 mal compensa as perdas 
de 2020, de acordo com o último 
relatório Situação e Perspectivas 
Econômicas Mundiais.

“Estamos enfrentando a pior 
crise sanitária e econômica em 

90 anos. Enquanto lamentamos a 
crescente taxa de mortes, devemos 
lembrar que as escolhas que fizer-
mos agora determinarão nosso fu-
turo coletivo. Vamos investir num 
futuro inclusivo e sustentável, 
guiado por políticas inteligentes, 
investimentos impactantes e num 
forte e efetivo sistema multilateral 
que coloque as pessoas no centro 
dos esforços socioeconômicos”, 
afirmou o secretário-geral Antó-
nio Guterres.

A maioria das economias desen-
volvidas, que projetaram um cres-
cimento de 4% em 2021, enco-
lheram 5,6% em 2020, em função 
das paralisações econômicas e as 
subsequentes ondas da pandemia, 
aumentando o risco de medidas de 

austeridade prematuras que pode-
riam globalmente tirar dos trilhos 
os esforços de recuperação. Países 
em desenvolvimento viram uma 
contração menos severa, de 2,5%, 
com uma expectativa de recupera-
ção de 5,7% em 2021, de acordo 
com as estimativas apresentadas 
no relatório.

Medidas massivas e pontuais 
de estímulo, totalizando US$ 12,7 
trilhões, evitaram um colapso total 
da economia mundial e evitaram 
uma Grande Depressão. No en-
tanto, a disparidade total no tama-
nho dos pacotes de estímulo lan-
çados pelos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento os colocou 
em diferentes trajetórias de recu-
peração, aponta o documento.
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Impacto da 
alta de preços para 
população é muito 

maior do que 
números apontam

Nacional-trabalhismo: a realidade neoliberal
Por Pedro Augusto Pinho

Inflação real sempre 
existirá e será 
diferente da oficial
Por Reinaldo Domingos

Iniciemos com a tran-
scrição do maior pen-
sador do Brasil, com 

os recursos da vida e alma 
brasileiras, o professor, an-
tropólogo Darcy Ribeiro 
(Darcy Ribeiro, O Dilema da 
América Latina, Editora Voz-
es, Petrópolis, 1978), tratan-
do do poder:

“Num plano mais ab-
strato, o mesmo conceito 
(de poder) concerne à ca-
pacidade que têm as classes 
dominantes de ordenar a 
vida social como um siste-
ma político que impõe sua 
supremacia em todas as es-
feras, capacidade que alca-
nçam graças à combinação 
de distintos mecanismos de 
exploração econômica e de 
controle político e militar e 
de doutrinação ideológica. 
Dentro desta perspectiva, 
o conceito de poder diz re-
speito ao processo que din-
amiza o sistema político em 
que se entrechocam forças 
sociais antagônicas (conflito 
político), com capacidades 
distintas de organização e de 
imposição de seus interesses 
e aspirações (dominação-
submissão), seja para impor 
a preeminência de uns sobre 
os outros (hegemonia); seja 
para manter a ordem vigente 
exercendo, nas situações de 
crise, a coação e a violência 
contra grupos recalcitrantes 
(repressão), ou nas situações 
mais estáveis, utilizando me-
canismos de controle ide-
ológico (coerção); seja para 
transformar parcialmente a 
ordem estabelecida a fim de 
preservar certos corpos de 
interesses (reforma); seja, fi-
nalmente, parra erradicá-la e 
instituir uma ordenação so-
cial distinta regida por uma 
nova estrutura de poder 
(revolução)”.

Ainda, “num último plano 
ainda mais complexo, o con-
ceito do poder se refere às 
situações de interdependên-
cia econômica assimétrica 
de âmbito mundial que con-
figura algumas nações como 
polos de dominação (imperi-
alismo) e outras como áreas 
de espoliação (dependência). 
A cada uma destas posições 
corresponde internamente 
uma estratificação social e 
uma estrutura de poder com 
virtualidades e limitações 
distintas para explorar as po-
tencialidades das conquistas 
tecnológicas de uma civiliza-
ção”.

Por fim: “As áreas periféri-
cas, configuradas como pro-
letariados externos, são regi-
das por classes dominantes 
consulares que, fundando 
sua prosperidade na própria 
dependência, mercê de sua 
associação com núcleos em-
presariais e governamentais 
estrangeiros, operam como 
comandos gerenciais exó-
genos que limitam o desen-
volvimento nacional aos 
níveis e graus conciliáveis 
com a manutenção dos vín-
culos externos (subdesen-
volvimento). Nestas últimas 
situações, às vicissitudes in-
ternas provenientes de uma 
exploração classista ainda 
maior (constrição patronal-
patricial) se somam os exter-
nos (constrição imperialista) 
resultante de um sistema 
assimétrico de intercâmbio 
em que os povos pobres são 
os que subsidiam os povos 
ricos”.

Tivemos um Brasil colônia 
que conheceu movimentos 
bélicos, pacíficos e propos-
tas emancipatórias, desde o 
início da presença europeia 
(1500) até a Revolução de 
1930. Foi um Brasil de escra-
vos e de analfabetos. Recor-
demos que o Ministério do 
Trabalho e o Ministério da 
Educação surgem por inicia-
tiva do Governo Provisório 
de Getúlio Vargas, ainda 
em 1930. De 1930 a 1980 
tivemos, com avanços e re-
cuos, o desenvolvimento do 
Brasil Soberano e, com mui-
tas restrições e ainda maio-
res combates, a construção 
do Brasil Cidadão.

Nos anos 1980, o mundo 
foi tomado pela agressão fi-
nanceira com as desregula-
ções para operações da banca 
e com a doutrinação liberal, 
vestida com a nova roupa, o 
neoliberalismo, contra o Es-
tado representante e protetor 
da população. Foi também o 
fim de Estados Socialistas e 
parecia ser igualmente o fim 
da história dos homens, sen-
do criado o mundo da história 
das finanças.

Os documentos funda-
dores do nacional-trabal-
hismo tiveram em mira a 
história do homem, seu 
trabalho, sua liberdade e o 
respeito devido a todos de-
mais. Nisto se diferencia do 
liberalismo individualista e 
das submissões homoge-
neizadoras, equalizadoras. 
Precisamos desenvolver 

agora, mantidos os mesmos 
propósitos humanitários e 
de autonomia nacional, um 
projeto que se oponha e 
vença a banca, o capital fi-
nanceiro, estas novas formas 
de dominação das pessoas e 
das suas instituições prote-
toras e de defesas.

Este projeto não pode fi-
car nas retóricas e nos vazios 
que intercalam as eleições. 
“Não há propaganda, por 
mais elaborada, sofisticada 
e massificante, que sustente 
uma personalidade pública 
(ou um partido político) sem 
realizações que beneficiem, 
em termos materiais e sim-
bólicos, o cotidiano da so-
ciedade” (Jorge Ferreira, O 
imaginário trabalhista, Civiliza-
ção Brasileira, RJ, 2005).

Mas o engodo, a farsa 
que acompanha o neolib-
eralismo, também nos está 
sendo imposto sob a forma 
da religião neopentecostal. 
Em 2013, uma lista de mil-
ionários publicada pela re-
vista Forbes colocava, entre 
os mais ricos do Brasil, três 
donos de igrejas da “teologia 
da prosperidade”.

O mais rico é o “Bispo” 
Edir Macedo, dono da Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
proprietário entre outros 
bens no Brasil e no exterior, 
da Rede Record de televisão, 
do canal de notícias Record 
News e do jornal Folha Uni-
versal, com 2 milhões e 500 
mil exemplares.

O segundo pastor milion-
ário é Valdemiro Santiago, 
fundador da Igreja Mundial 
do Poder de Deus. Conta 
com mais de 2 mil templos 
espalhados pelo Brasil, sen-
do a sua maioria no Estado 
de São Paulo. Em janeiro de 
2013, a Forbes avaliou sua for-
tuna em aproximadamente 
US$ 220 milhões. Este líder 
religioso, em vídeo publica-
do no YouTube em maio de 
2020, afirmava que a cura da 
Covid-19 poderia ser obtida 
através de uma semente de 
feijão, que é vendida por R$ 
1 mil a seus fiéis.

Fechando estes “pas-
tores” está o presidente da 
Assembleia de Deus Vitória 
de Cristo, Silas Malafaia, 
conhecido pela presença na 
política apoiando candidatos 
da extrema direita e defen-
sores do sistema financeiro 
internacional, a banca.

Certamente todos estão se 
questionando sobre a pos-

sibilidade de pessoas mais 
intelectualizadas, com maior 
tempo de instrução formal, 
caírem nestes contos da ca-
rochinha de sementes de 
feijão. Mas há um fenômeno 
que não é novo, mas que 
ganhou extraordinária rele-
vância com o aprisionamen-
to pela banca dos recursos 
da teoria da informação, 
desenvolvidos a partir dos 
anos 1940. As realidades são 
criadas antes de ocorrerem 
e virão apenas confirmar o 
que já se havia estabelecido 
previamente pelos donos do 
poder.

Pepe Escobar, no artigo 
“Banana Follies: a mãe de 
todas as revoluções colo-
ridas”, para o Asia Times, 
em 6/11/2020, escreve: “O 
mecanismo preferencial é 
fabricar a vontade do povo, 
sem comprometer a ilusão 
da justiça e equilíbrio”. E a 
tradutora, a sempre notável 
Vila Mandinga, enriquece 
o trabalho com uma cita-
ção muito oportuna sobre 
a eleição estadunidense, ob-
jeto da análise de Escobar: 
“Trump venceu? Depende 
do que você entenda por 
vencer”.

Vemos, por conseguinte, 
que as assimetrias de hoje 
vão muita além das for-
ças econômicas e militares. 
O psicossocial ganha ex-
traordinário poder e que o 
domínio das mentes possi-
bilita a nova escravidão, às 
vezes até comemorada pelos 
escravos, mais profunda e 
duradoura. Se os escravos do 
século XIX recebiam, ainda 
que precários e mínimos, 
abrigo, alimentação e vestes 
dos senhores, os escravos 
uberizados de hoje pagam 
por todos os seus instru-
mentos de trabalho e não 
têm qualquer proteção da 
parte dos novos e incógnitos 
donos. Novamente Pepe Es-
cobar: “O 0,00001% (que) 
acompanha confortavel-
mente, de cima e de longe, a 
carnificina, nem tão exclusi-
vamente metafórica”.

Quer pelo aspecto nacio-
nal quer pelo aspecto trab-
alhista, esta resposta e esta 
solução de características 
brasileiras, o nacional-trab-
alhismo engloba as orienta-
ções para a luta libertadora 
que devemos empreender.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Os dados referentes à 
inflação oficial de 2020 
foram acima da expecta-
tiva, fechando o ano em 
4,52%, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Um 
grande aumento, sendo 
a maior alta desde 2016, 
quando ficou em 6,29%.

O percentual reflete o 
Índice Na-
cional de 
Preços ao 
C o n s u m i -
dor Amplo 
(IPCA), con-
tudo, é fácil 
constatar em 
qualquer ida ao supermer-
cado, feira ou varejão que 
esse aumento não repre-
sentam a realidade no bol-
so dos brasileiros, que tem 
sofrido muito mais com a 
inflação real, que é outra 
em relação à inflação ofi-
cial.

Por isso que sempre 
afirmo que o campeão 
dos vilões do dinheiro é 
a inflação real. Ela causa 
a perda do poder aquisi-
tivo do dinheiro. Mesmo 
os poupadores perdem 
dinheiro com o vilão da 
inflação verdadeira. Nen-
huma aplicação consegue 
repor a perda do valor do 
dinheiro.

Contudo, a inflação 
real sempre existirá e será 
diferente da oficial. O que 
precisamos fazer é ficar 
atentos com o dinheiro 
que se ganha e, principal-
mente, como se gasta. Di-
go isso por ter claro que o 
impacto da alta dos preços 
para população é muito 
maior do que os números 
oficiais apontam. E para 
que uma família tenha 
essa certeza disso é muito 
simples, basta fazer uma 
comparação de seus gas-
tos cotidianos de três anos 
para cá.

Quanto era possível 
comprar antes com uma 
simples nota de R$ 100,00 
e quanto é possível com-
prar agora? A resposta o 
próprio Governo Federal 
deu, com o lançamento 
de uma nova nota de R$ 
200,00. Em uma análise 
simples se observa que 

foram muitos os produtos 
de consumo básico que 
subiram muito acima da 
inflação e não só o arroz 
e o óleo.

Por isso, antes de tomar 
qualquer decisão com base 
no índice oficial de infla-
ção é preciso uma análise 
aprofundada dos gastos. 
Isso pode ser realizado 

por meio de 
um apon-
t a m e n t o 
de despe-
sas ou uma 
planilha, no 
qual se an-
ota todos os 

gastos diários por itens. 
Recomendo como ideal 
fazer isso apenas um mês 
durante o ano se tiver ren-
da fixa e até três vezes se 
for variável.

Esse cuidado é impor-
tante para que perceba 
aonde vão todos os va-
lores e também o que está 
apresentando um efetivo 
aumento no decorrer dos 
anos. Por fim, haverá o 
benefício de eliminar gas-
tos desnecessários que 
minimizam a capacidade 
de poupar e realizar son-
hos.

Ao perceber o real 
impacto da inflação em 
sua vida, o consumidor 
poderá também observar 
que o aumento de seu 
salário não arcará com 
o aumento do custo de 
vida, não responderem 
mesmo as perdas infla-
cionárias oficiais, sendo 
necessário repensar o 
consumo.

Já em relação ao au-
mento dos alimentos, a 
única orientação possível 
é realizar uma melhor pes-
quisa de preço e que re-
pense seu cardápio diário 
constantemente, pen-
sando em produtos que 
possam se adequar a uma 
refeição saudável e mais 
barata. Acredite, é pos-
sível, mas demanda um 
pouco de tempo, pesquisa 
e criatividade.

Reinaldo Domingos é presidente 
da Associação Brasileira de 

Educadores Financeiros (Abefin) e 
da DSOP Educação Financeira.
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Preços se multiplicam  
com térmicas caras

O crescimento do mercado de eletricidade brasileiro 
exige aproximadamente 2.200 MW adicionais por 

ano. No período em que as privatizações mais avançaram 
(1994–2002), o setor ficou “devendo” 7.000 MW. Roberto 
Pereira D’Araujo, do Ilumina, explica:

“De 1994 até 2002, tivemos um grande movimento 
de privatizações. No setor elétrico, muitas distribuido-
ras e toda a geração da Eletrosul foram vendidas. 
Propalava-se a venda de todas as subsidiárias da Ele-
trobras e, como estratégia, investimentos foram adia-
dos. Perante tal clima de troca de propriedade, o setor 
privado também não investiu em expansão. O resul-
tado, ajudado por uma seca média, foi o racionamento 
de 2001”, anota, em artigo.

Veio daí o primeiro ‘boom” da inserção de usinas 
térmicas no nosso sistema elétrico, que não ocorreu 
devido a um planejamento estruturado. O segundo 
“boom” ocorre após a continuidade do mercado livre, 
que, com redução da carga após o racionamento e 
descontratação das hidrelétricas da Eletrobras, fez o 
número de consumidores livres saltar de 5% da carga 
para 25% em apenas 4 anos. Hidráulicas gerando sem 
contrato causaram um festival de preços tão baixos, 
que esse mercado não contratou expansão da oferta 
nem para suas próprias necessidades.

“Mais uma vez, esperanças sobre o desempenho 
mercantil se frustram e, entre outras medidas não 
planejadas, o leilão de 2008 contrata uma expansão 
térmica singular, não só pela pressa, mas pelo critério 
de escolha”, explica o diretor do Ilumina. “Grande 
quantidade de térmicas a óleo e diesel passaram a fazer 
parte da nossa ‘oferta’ de energia. Pode-se dizer que, 
hoje, em termos aproximados, 60% das nossas térmicas 
geram kWh muito caros.”

Vulnerabilidade social

Por conta da pandemia, a Legião da Boa Vontade 
(LBV) incluirá cestas de alimentos e kits com produtos 
de limpeza na campanha “Criança Nota 10 – Proteger a 
infância é acreditar no futuro!”, realizada anualmente pela 
instituição no início do ano letivo.

A ação fará a entrega de 25 mil kits de material escolar 
para milhares de crianças, adolescentes e jovens de famí-
lias em situação de vulnerabilidade social no país; 30 mil 
cestas; e 30 mil kits de limpeza.

As doações podem ser feitas diretamente no site lbv.org 
ou pelo telefone 0800 0555099.

Rápidas

Centro de Informações das Nações Unidas (Unic 
Rio) e Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj) pro-
movem reunião virtual: Dia Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto, nesta quarta-feira, 17h, 
em bit.ly/diaholocausto2021 *** Aasp realizará nesta 
quarta, 19h, a palestra “A verdade sobre a saúde no 
sistema prisional”. Entre pessoas presas, são 43.799 
os registros de Covid; entre servidores, 13.655 – um 
total de 229 óbitos. Inscrições: aasp.org.br/eventos *** 
A FGV Educação Executiva realizará nesta quarta o 
webinário “O Ambiente e o Perfil do Gestor Contem-
porâneo Pós-Pandemia”, a partir das 18h. Inscrições: 
evento.fgv.br/mbablended_27

NEW STEEL S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72 - NIRE 33.3.0030358-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 11 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 11 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, 
foi realizada a assembleia geral extraordinária da New Steel S.A. (“Com-
panhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da 
pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 
e regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades 
de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
lançadas no Livro de Presença de Acionistas, sendo a acionista New Steel 
Global N.V. (“New Steel Global”), neste ato, representada por seu procura-
dor, Sr. Felipe de Araújo Bordalo, e a acionista Docepar S.A. (“Docepar”) pe-
los Srs. João Marcelo de Moura e Cunha e Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, na qualidade de Diretor-Presidente e Diretor, respectivamente. Os re-
presentantes da New Steel Global e da Docepar cumprem orientação de voto 
proferida pelos Diretores Executivos da Vale S.A., controladora de ambas as 
acionistas, Srs. Luciano Siani Pires e Marcello Magistrini Spinelli (Decisão 
de Diretores Executivos em Conjunto – DEC nº 322/2020, de 09/11/2020). 
Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação desta Assembleia 
Geral e para a deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. 3. 
Mesa: Sr. Ivan Montenegro de Menezes - Presidente; e Sr. Felipe de Araújo 
Bordalo – Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, 
aprovação: 4.1. Da alteração das formas de representação da Companhia e 
consequente alteração no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; e 4.2. 
Da alteração no prazo máximo para eleição de Diretor substituto em caso de 
renúncia, falecimento, incapacidade permanente ou recusa no cumprimento 
de suas respectivas obrigações e consequente alteração no artigo 7º do 
Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: A totalidade das acionistas 
da Companhia aprovou, sem quaisquer objeções ou ressalvas, o seguinte: 
5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, 
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Se-
cretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para 
cumprir com as disposições legais em vigor; 5.2. A alteração das formas de 
representação da Companhia para incluir a possibilidade de que ela seja 
representada, também, pela assinatura de dois procuradores em conjunto; 
5.3. Tendo em vista o disposto no item 5.2 supra, a consequente alteração 
do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a seguinte redação: “ARTIGO 10 - Observada a necessidade de obtenção 
de aprovação prévia da Assembleia Geral nos casos previstos em lei e do 
presente estatuto social, a Companhia será representada, tanto em juízo 
quanto fora dele, ativa ou passivamente, em quaisquer atos ou negócios 
jurídicos, ou perante autoridades e órgãos públicos, sejam estes federais, 
estaduais ou municipais, bem como nos atos e operações de gestão ordiná-
rias dos negócios sociais pela assinatura conjunta de (i) 2 (dois) Diretores, 
(ii) de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, constituído na for-
ma do Artigo 11, ou (iii) de 2 (dois) procuradores em conjunto, constituídos 
na forma do Artigo 11. Parágrafo Único – Pode, ainda, a Companhia ser 
representada por um único Diretor ou um único procurador nas Assembleias 
Gerais ou equivalentes das sociedades, consórcios e outras entidades das 
quais a Companhia participe, ou, ainda, em atos decorrentes do exercício de 
poderes constantes de procuração “ad judicia” ou perante órgãos de qual-
quer esfera de governo, alfândega e concessionárias e serviço público para 
atos específicos nos quais não seja necessária ou permitida a presença do 
segundo representante legal.” 5.4. A alteração no prazo máximo para elei-
ção de Diretor substituto em caso de renúncia, falecimento, incapacidade 
permanente ou recusa no cumprimento de suas respectivas obrigações por 
parte de um Diretor da Companhia de 30 (trinta) dias para 60 (sessenta) 
dias; e 5.5. Tendo em vista o disposto no item 5.4 supra, a consequente al-
teração no artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: “ARTIGO 7º - A Diretoria será composta por, no 
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, eleitos pela Assembleia 
Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, dos quais necessariamente 1 
(um) será designado Diretor Presidente. Parágrafo 1º - O prazo de mandato 
unificado da Diretoria será até a segunda Assembleia Geral Ordinária que se 
realizar após sua eleição, permitida a reeleição. Os Diretores, findo o prazo 
de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição 
e posse dos novos Diretores. Parágrafo 2º - A investidura dos membros da 
Diretoria se dará mediante assinatura dos respectivos termos de posse nos 
livros de Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requi-
sitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidade previstos nos 
Artigos 145 a 158 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 3º - No caso de vaga em 
decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qual-
quer membro da Diretoria, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas 
obrigações, a Assembleia Geral deverá se reunir, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, para eleger o Diretor substituto, que completará o mandato 
do Diretor substituído. Parágrafo 4º - Em caso de impedimento temporário 
ou ausência do Diretor-Presidente, este será substituído por outro Diretor por 
ele indicado.” 6. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, o Presidente 
da Mesa declarou que as assembleias atenderam todos os requisitos para 
sua realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho 
de 2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e 
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020. 
Assinaturas: Mesa: Ivan Montenegro de Menezes - Presidente - Assinado 
digitalmente; Felipe de Araújo Bordalo - Secretário - Assinado digitalmen-
te. Acionistas: New Steel Global N.V - p.p. Felipe de Araújo Bordalo - Assi-
nado digitalmente. Docepar S.A. - João Marcelo de Moura - Diretor-Presi-
dente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Di-
retor - Assinado digitalmente. Jucerja em 25/01/2021 sob o nº 00004003671. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SPE30 ITAGUAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
CNPJ/ME nº 17.903.496/0001-06 - NIRE 33.300.308.211

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da SPE30 Itaguaí Empreendimento Imobiliário S.A., CNPJ/
ME sob o nº 17.903.496/0001-06 e NIRE 33.300.308.211 (“Companhia”), convo-
cados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 10h00min, remotamente, por meio de 
sistema eletrônico, nas formas permitidas na Instrução Normativa DREI nº 79, de 
14 de abril de 2020, e na Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020. Em confor-
midade com o disposto no artigo 1º, §3º da referida instrução normativa, considera-
-se que a presente assembleia será realizada na sede social da SPE30, localizada 
na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 906 (Parte), Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, tendo por objeto a seguinte 
Ordem do Dia: deliberar sobre (a) aprovar a alteração do endereço da sede social 
da SPE30 e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da SPE30; 
(b) aprovar a alteração do Artigo 5, §2º, do Estatuto Social da SPE30, para vedar 
a emissão de partes beneficiárias pela SPE30; (c) aprovar a alteração da redação 
do caput do Artigo 8º do Estatuto Social da SPE30 para consignar que os acionis-
tas poderão participar de assembleias gerais da SPE30 por meio de conferência 
telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que 
permita a interação com os demais acionistas; (d) aprovar a alteração do prazo de 
mandato dos membros do Conselho de Administração da SPE30; (e) aprovar a 
alteração do prazo de mandato dos Diretores da SPE30; (f) incluir, entre as maté-
rias de competência da Diretoria da SPE30, a obrigatoriedade de disponibilização 
de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de 
aquisição de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da SPE30, 
a qualquer interessado que detenha participação direta ou indireta na SPE30; 
(g) aprovar a determinação de que as demonstrações financeiras da SPE30 
sejam obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (h) a aceitação e ratificação da renúncia 
do antigo Presidente do Conselho de Administração da SPE30; (i) a ratificação, 
com base no Artigo 150, §4º, da LSA, de todos e quaisquer atos praticados pelos 
conselheiros remanescentes da SPE30, desde as suas respectivas eleições até a 
presente data; (j) aprovar eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros do 
Conselho de Administração da SPE30; e (k) aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da SPE30, em razão das alterações constantes dos itens anteriores.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2021.
Fabio Vilela de Morais - Membro do Conselho de Administração

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.300.332.251

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da SPE21 Global Geo Condoclube Empreendimento S.A., 
CNPJ/ME sob o nº 13.218.518/0001-48 e NIRE 33.300.332.251 (“Companhia”), 
convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, 
a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 10h00min, remotamente, por 
meio de sistema eletrônico, nas formas permitidas na Instrução Normativa DREI 
nº 79, de 14 de abril de 2020, e na Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020. 
Em conformidade com o disposto no artigo 1º, §3º da referida instrução normativa, 
considera-se que a presente assembleia será realizada na sede social da SPE21, 
localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.020-907, tendo por objeto a seguinte 
Ordem do Dia: deliberar sobre (a) o aumento do capital social da Companhia no va-
lor de R$ 54.025.088,56 (cinquenta e quatro milhões, vinte e cinco mil, oitenta e oito 
reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 54.025.088 (cinquenta 
e quatro milhões, vinte e cinco mil, oitenta e oito) novas ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, com a 
consequente alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; (b) 
a destituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (c) a 
eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração constante 
do item anterior, bem como outras julgadas convenientes.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2021.
BRUNO SILVEIRA MARTINS - Presidente do Conselho de Administração

Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME 34.595.494/0001-16 - NIRE 33.300.331.620

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21.12.2020
Data, Hora, Local: 21.12.2020, às 12hs, na sede, Avenida João Cabral de 
Melo Neto, nº 400, salas 1.101 a 1.104, Rio de Janeiro/RJ. Presença: Única 
acionista. Mesa: José Carlos Wollenweber Filho-Presidente. João Eduardo 
de Azevedo Silva-Secretário. Deliberações Aprovadas: Resgate de 
10.071.181 ações ordinárias emitidas, todas nominativas e sem valor nominal, 
pelo valor total de R$ 100.711.810,00, que corresponde à R$ 10,00 por ação 
resgatada, à conta de reserva de capital, sem redução do capital, na forma 
do art. 44, § 1º, c/c art. 200, inciso II, Lei das S.A., devendo o pagamento do 
valor de resgate ser realizado pela Companhia, em uma ou mais parcelas, 
conforme deliberação da diretoria. Alterar caput do art. 5º do Estatuto Social: 
“Art. 5º. O capital social da Companhia é de R$ 32.255.920,00, dividido em 
22.184.739 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 
Consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 
21.12.2020. Acionista: Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo 
de Investimento Imobiliário - Por seu administrador, Oliveira Trust Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. por Raphael Magalhães Morgado e 
Thiago de Gusmão Del no dos Santos. JUCERJA nº 00004002853 em 
22/01/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. 

Transferir obrigação pública  
para o setor privado?
Bolsonaro apoia importação de vacinas por empresas

O presidente Jair Bol-
sonaro disse nesta 
terça-feira que o 

governo federal apoia a ini-
ciativa de empresários de 
importar, por conta própria, 
vacinas contra a Covid-19 
para imunizar seus funcio-
nários. A afirmação ocorreu 
durante participação, por vi-
deoconferência, em um se-
minário sobre investimentos 
na América Latina, realizado 
pelo banco Credit Suisse.

“O governo federal é fa-
vorável a esse grupo de em-
presários para levar avante 
sua proposta para trazer 
vacina para cá, a custo ze-
ro, para o governo federal, 
para imunizar 33 milhões 
de pessoas. No que puder 
essa proposta ir à frente, 
nós estaremos estimulando 

porque, com 33 milhões 
de doses de graça, ajudaria 
e muito a economia e para 
aqueles que queiram se va-
cinar o façam para ficar livre 
do vírus”, disse Bolsonaro.

O presidente explicou 
que, na semana passada, o 
governo foi procurado por 
empresários para que fossem 
importadas 33 milhões de 
doses da vacina de Oxford/
AstraZeneca. O laboratório 
citado, entretanto, informou 
que tem condições de aten-
der apenas a encomendas 
de governos e organismos 
multilaterais. Caso a compra 
acontecesse iria estimular os 
que furam fila da vacina.

Em vista do anúncio de 
uma tentativa de uma parcela 
dos empresários brasileiros, 
avalizados pelo presidente da 

República, em comprar vaci-
nas para imunizar pessoas de 
seus interesses específicos, a 
Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva  (Abrasco) e demais 
entidades da área de saúde se 
manifestaram publicamente.

Em nota, ressaltam que 
“o aval do governo brasileiro 
para a compra da vacina da 
AstraZeneca, fora do contra-
to com a Fiocruz/Ministério 
da Saúde, é nada mais do que 
uma autorização oficial para 
inutilizar o esquema de prio-
ridades elaborado pelo pró-
prio governo. Caso houver 
essa compra, será a oficializa-
ção do fura fila”.

Segundo ainda as entida-
des, a ressalva de que o ne-
gócio só seria realizado “se 
não houvesse competição” 
com a Campanha Nacional 

de Vacinação não faz senti-
do, haja vista a já mencionada 
escassez mundial na oferta de 
vacina.

“Qualquer dose de qualquer 
vacina aplicada fora da ordem 
de prioridades será, mais que 
um erro; será um crime!”, res-
salta o documento assinado 
pelas entidades: Centro Bra-
sileiro de Estudos de Saúde 
(Cebes); Rede Unida; Rede 
Nacional de Médicas e Médi-
cos Populares (RNMP); Socie-
dade Brasileira de Bioética; As-
sociação Brasileira de Médicas 
e Médicos pela Democracia  
ABMMD); Associação Bra-
sileira de Economia da Saúde 
(AbrES); Federação Nacional 
dos Farmacêuticos (Fenafar); e 
Sociedade Brasileira de Medi-
cina de Família e Comunidade 
(SBMFC).

FMI vê retomada mais lenta na Zona do Euro
O Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) está re-
vendo para baixo as suas 
previsões de crescimento 
para este ano nas maiores 
economias europeias. “As 
expectativas positivas cria-
das pelo lançamento das 
vacinas contra o novo co-
ronavírus não chegaram, 

na Europa, para compensar 
a surpresa de uma terceira 
onda mais forte da pande-
mia nas últimas semanas de 
2020”, relatou uma reporta-
gem publicada nesta terça-
feira no site do jornal por-
tuguês Público.

Nas projeções para a eco-
nomia mundial divulgadas 

nesta terça-feira, o FMI mos-
tra, em comparação com 
aquilo que tinha previsto há 
três meses (em outubro), um 
maior pessimismo relativa-
mente à força da retoma da 
economia na zona euro du-
rante este ano.

Apesar de estimar uma 
contração um pouco menor 

da economia em 2020 (de 
7,2%, quando em outubro a 
expectativa era de 7,6%), a 
entidade com sede em Wa-
shington projeta agora um 
crescimento em 2021 na zo-
na do euro que fica um pon-
to percentual abaixo daquele 
que era previsto há três me-
ses: 4,2% em vez de 5,2%.
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WEF, os riscos dos ricos

Como já se tornou rotina, o Fórum Econômico 
Mundial (WEF, World Economic Forum) apresenta 

um relatório sobre riscos globais, na abertura dos trab-
alhos. A 16ª Edição do Relatório de Riscos manteve a 
regra, mesmo neste WEF/2021 (“O Grande Reinício”), 
o primeiro virtual, o primeiro que prevê um comple-
mento presencial em maio a se realizar fora da Suíça, 
em Singapura. Quaisquer embaraços na tradução são da 
inteira responsabilidade deste colunista.

O WEF deixa claro na apresentação do relatório que 
as informações não são auditadas, deixando à alçada dos 
autores toda a responsabilidade pela idoneidade e pre-
cisão dos dados utilizados. O endereço até a plataforma 
interativa de dados é wef.ch/risks2021

Ah! Surpresa... O presidente do Brasil, bem como 
o seu chanceler, não estão relacionados entre os par-
ticipantes deste WEF, apesar de sua realização ter sido 
facilitada, pelo modo remoto.

Parceiros e consultores

O Relatório WEF de Riscos Globais tem por par-
ceiros estratégicos Marsh McLennan; SK Group e Zurich 
Insurance Group. Como consultores acadêmicos são 
apresentados a Universidade Nacional de Singapura, a 
Universidade de Oxford e a Universidade da Pensilvânia.

O rastro da Covid-19

Desde as primeiras letras do relatório de 97 páginas, 
são mencionadas as perdas humanas e econômicas ime-
diatamente derivadas da Covid-19, que ameaçam fazer 
retroagir anos de progresso na “redução da pobreza e 
desigualdades” (sic!), aponta o Relatório, que é estribado 
nas opiniões capturadas de cerca de 650 “stakeholders” 
(públicos interessados do WEF, no período compreen-
dido entre 8 de setembro e 23 de outubro de 2020). 
Anualmente é realizado em Davos, Suíça (até a edição de 
2021), que a maior parte da população mundial sequer 
sabe onde fica.

Quando explodirão?

Em resposta uma pergunta (“Quando estes riscos se 
tornarão ameaças críticas para o mundo?”) o Relatório 
agrupa os maiores riscos globais, de acordo com a per-
cepção de eclosão dos seus efeitos mais severos, no curto 
prazo (0-2 anos), no médio prazo (3-5 anos) e no longo 
prazo (5-10 anos).

Em até dois anos (curto prazo), com 58% das respos-
tas foi apontada a alternativa de risco “Doenças infec-
ciosas”, seguida de “Crises de subsistência” (55,1 %), 
“Eventos climáticos extremos” (52,7%, resposta mais 
frequente de 2017 a 2021), “Falhas de cibersegurança” 
(39%), “Desigualdade digital” (38,3%), “Estagnação pro-
longada” (38,3%), “Ataques terroristas” (37,8%), “Desi-
lusão dos jovens” (36,4%), “Erosão da coesão social” 
(35,6%), e “Danos ambientais causados pelo Homem” 
(35,6%).

Ante a mesma questão inicial, apontaram o período 
entre 3 e 5 anos como os de manifestação crítica das 
seguintes ameaças para o mundo: “Estouro de bolhas de 
ativos especulativos”, com 53,3% das respostas, seguida 
de “Quebra da infraestrutura de TI” (53,3%), “Inflação” 
(52,9%), “Choque nas commodities” (52,7), e “Crise das 
dívidas” (52,3%).

Repetida a questão inicial, apontaram o intervalo de 
até dez anos como o de manifestação crítica para os ris-
cos seguintes: “Armas de destruição em massa” (62,7%); 
“Colapso do Estado” (51,8%); “Perda de biodiversidade” 
(51,2%); “Avanços técnicos adversos” (50,2%); “Crise de 
recursos naturais” (43,9%); “Colapso da seguridade social” 
(43,4%); “Colapso do multilateralismo” (39,8%); “Colapso 
de Indústrias importantes” (39,7%); “Fracasso das ações 
climáticas” (38,3%); e “Reação hostil à ciência” (37,8%).

Clubes de assinatura 
crescem 12% na pandemia
Modalidade deve alcançar 75% das empresas até 2023

O modelo de negócio 
de clube de assina-
tura não é novida-

de. Eles existem desde muito 
antes da internet, em forma-
to impresso, como revistas e 
jornais. Entretanto, viraram 
tendência em 2020 durante 
a pandemia, registrando fatu-
ramento 12% maior que em 
2019, de acordo com levan-
tamento do Betalabs.

Segundo a pesquisa, foram 
criados 800 novos clubes em 
todo o país com estimativa de 
600 consumidores assinando 
diversos tipos de pacotes a 
cada dia. Atualmente, além 
de jornais, outras opções se 
encaixam neste formato: a 
venda de roupas, produtos de 
beleza, vinhos e prestação de 
serviços, por exemplo, como 
filmes e música.

Avaliando essa tendência, 
Franklin Bravos, co-fun-
dador e CEO da Signativa, 
empresa de negócios digi-
tais e primeira plataforma 
Magento Saas do Brasil, de-
senvolveu um material com 
5 dicas para montar um clu-
be de assinatura no seu ne-
gócio virtual.

Adequação - Verificar se o 
seu produto se adequa a es-
te modelo de negócio. Antes 
de tudo, a primeira pergunta 

que precisa ser feita sobre o 
assunto é: “meu produto se 
encaixa neste modelo de ne-
gócio?”, aponta Bravos. “Se 
você acredita que ele pode 
ser entregue periodicamente 
ao seu público, significa que 
passou nesta etapa”.

Depois disso, é necessá-
rio analisar que tipo de di-
ferencial este produto po-
de oferecer. Isso é muito 
importante porque será o 
fator decisivo para estimu-
lar o consumidor a se tor-
nar um assinante. Seja pela 
praticidade ou pelo preço, o 
que importa é que o clien-
te identifique algum bene-
fício em fazer a assinatura. 
Pagamento - Definir pa-
drões e processos para o 
pagamento recorrente, por-
que pode se complicar no 
modelo de clube de assina-
tura. Para evitar transtornos, 
definir padrões e processos 
para garantir total contro-
le. Crie opções de planos e 
preços diferenciados para 
oferecer aos clientes.

“Lembre-se de incentivar 
a assinatura dos planos mais 
‘avançados’, afinal são eles 
que aumentarão sua mar-
gem de lucro”, ressalta o 
CEO. Também não esque-
cer de “embutir” no valor da 

assinatura, gastos extras que 
possam desanimar o consu-
midor, como é o caso do 
frete, por exemplo. O preço 
psicológico pode ser o alia-
do na tomada de decisão. 
Cobranças - Cuidado com 
as cobranças recorrentes.

Além de oferecer planos 
e preços atrativos, uma boa 
ideia é dar opções de datas e 
formas de pagamento ao seu 
assinante. Para isso, o ideal 
é contratar uma plataforma 
para gerenciar esses trâmi-
tes, assim evita-se que erros 
manuais ocorram. “Além de 
garantir eficiência e facili-
tar a gestão, um gerenciador 
de pagamentos recorrentes 
te ajudará na automatiza-
ção das cobranças. Inadim-
plência, carteira de clientes, 
emissão de notas fiscais e 
boletos são apenas algumas 
funcionalidades que um sis-
tema como este pode ofere-
cer”, relata o empreendedor. 
Logística - Estudar toda a 
logística que este processo 
exige. Em modelos em que 
os produtos têm entrega 
recorrente, é fundamental 
que a logística funcione per-
feitamente. “Já imaginou a 
frustração do seu assinante 
ao receber os produtos com 
atraso?”, questiona Franklin.

“Para evitar este tipo de si-
tuação, tenha muitas opções 
de fornecedores. Afinal, se ti-
ver problema com o primei-
ro, terá sempre o plano B ou 
C”. Além dessas dicas, você 
pode contar com uma pla-
taforma de e-commerce que 
suporte esta modalidade.

Fluxo de caixa. - Trocar 
o lucro de agora pela previ-
sibilidade de fluxo de caixa. 
Aqui, o desafio é que para 
ter uma assinatura de su-
cesso, é preciso abrir mão 
das margens nos primei-
ros meses. Na média, para 
te  ganho, o cliente precisa 
ficar pelo menos seis meses, 
então seja atrativo para ele 
aceitar passar o cartão e re-
ceber produtos todo mês.

“Essa falta de lucro de-
ve ser colocada na conta 
de marketing como CAC 
(Custo de Aquisição de 
Clientes)”, explica. “Como 
recorrência, o lojista preci-
sa olhar uma métrica nova, 
que é o LTV (Life Time Va-
lue), ou seja, o valor que o 
cliente traz em todo o tem-
po do modelo. É necessário 
buscar que o LTV seja 4 ve-
zes o CAC. No caso de pro-
dutos físicos, o LTV precisa 
descontar o valor de com-
pra do produto”, concliu.

 COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90 - NIRE nº 334.0000305-5

Edital de Convocação - Assembléia Geral  Ordinária
Em consonância com o Art.25, Item I, capítulo VI, art.32, itens I,II,III,IV e V, 
Seção I do Estatuto Social, a Diretoria da Cooparioca – Cooperativa de 
Trabalho de Taxi Carioca Ltda, Convoca os cooperados em dia com suas 
obrigações sociais a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária. No dia 27 de 
Fevereiro de 2021 na sede, sito à Rua Maestro Henrique Vogeler, nº 142, Brás 
de Pina, Rio de Janeiro, com 1ª convocação às 08:00h, com quorum mínimo 
de instalação de 2/3 do Quadro Social;  2ª convocação às 09:00h com quorum 
mínimo de instalação de ½ mais um do Quadro Social; 3ª e última convocação 
às 10:00h com quorum mínimo de instalação de 10(dez) cooperados 
presentes em dia com suas obrigações sociais para analisarem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Item  I - Prestação de contas dos órgãos de 
administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 
a) relatório da gestão, b) balanço, c) Demonstrativo das sobras apuradas ou 
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade. d) Destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso as parcelas para os 
fundos obrigatórios. Item II – Ratificação das Decisões da Diretoria no exercício 
de 2020 em razão da Pandemia do COVID-19. Item III – Eleição da Diretoria: 
(3)três membros: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo. 
Item IV- Eleição dos membros do Conselho Fiscal: 03(três) membros efetivos 
e 03(três) membros suplentes. Item V -  Eleição dos membros do Conselho de 
Ética e Disciplina: 03(três) membros efetivos e 03(três) membros suplentes. 
Os candidatos deverão observar: Art. 36, Capítulo VII do Estatuto Social. A 
urna ficará à disposição do Quadro Social até as 16:00h. Em seguida será 
efetivada a apuração. Para efeito de Quorum, contamos com a presença de 
175 cooperados. As inscrições para os candidatos se encerrarão no dia 12 de 
Fevereiro de 2021, às 17:00h, na sede. Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2021. 
Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA – CBME

 A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as
entidades filiadas e as associadas, às entidades de prática desportivas filiadas
à uma federação estadual (os clubes e associações) e os atletas a se reuni-
rem em Assembleia Geral Ordinária no dia 03 de fevereiro de 2021, às 18:30
horas em por meio eletrônico em ambiente virtual, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Eleição das chapas registradas previamente por
formulário próprio para os cargos estatutários de Diretora para o triênio 2021-
2024: Presidente, Vice Presidente, Diretor Financeiro, Membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal, com mandato iniciando em 04/02/2021. 2. Pres-
tação de contas financeiras de 2020 3. Apresentação do parecer do Conse-
lho Fiscal para apreciação e aprovação 4. Anuidade de 2021 das entidades-
membro da CBME 5. Situação de entidades inadimplentes e solicitação Fede-
ração de Montanhismo do Estado de Minas Gerais referente à anuidade de
2020. 6. Relacionamento CBME e UIAA 7. Balanço de atividades e ações do
mandato 2017-2020 Relação de entidades filiadas e associadas e respecti-
vas quantidade de votos: Federação de Esportes de Montanha do Estado do
Rio de Janeiro – 40 votos; Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo
– 16 votos; Federação Paranaense de Montanhismo – 20 votos; Federação de
Montanhismo do Estado de Santa Catarina – 24 votos; Federação de
Montanhismo do Estado de Minas Gerais- 16 votos; Federação Gaúcha de
Montanhismo – 16 votos; Grupo das Entidades de Prática Desportivas filiadas
à uma Federação Estadual – 12 votos; Grupo das Entidades Locais de Prática
Desportivas associadas diretas – 12 votos; Representantes dos Atletas – 08
votos. O endereço eletrônico para a Assembleia Geral será divulgado no dia
02 de fevereiro de 2021 no website da CBME e será dada publicidade por
meios eletrônicos. Edital com erro material retificado, conforme Edital de Reti-
ficação de Convocação publicado, para corrigir a data da Prestação de con-
tas financeiras para 2020, quando por equívoco havia constado 2019 na
primeira publicação. Atenciosamente,

Renata Burlamaqui Bradford
Presidente CBME

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS  
ALIMENTÍCIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 33.646.423/0001-32
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocadas todas as 
empresas da categoria econômica do comércio varejista de gêneros alimentícios 
do Município do Rio de Janeiro para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 03 de 
fevereiro de 2021, às 10h45min em primeira convocação com a maioria absoluta 
dos membros e, não havendo quórum, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, às 11h15min,  ficando facultada a participação da 
categoria mediante contato virtual pelo aplicativo ZOOM, devendo solicitar o link 
para acesso pelo e-mail scvga@sindigeneros-rj.com.br, até às 14 horas do dia 
imediatamente anterior à data da Assembleia, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Discutir, aprovar parâmetros e conferir poderes ao presidente 
do sindicato para negociar Convenção Coletiva de Trabalho específica para 
trabalhadoras gestantes e portadores de comorbidades que podem ser agravadas 
pela Covid-19; e b) outros assuntos de interesse da categoria. Rio de Janeiro, 26 
de janeiro de 2021. NAPOLEÃO PEREIRA VELLOSO - Presidente, Rua do Arroz, 
90/310, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ.

Locaweb adquire ConnectPlug e entra no mercado de PDV
A� LocAaweb avança 

na sua estratégia de M&A 
e anuncia a aquisição da 
ConnectPlug, plataforma 
que reúne soluções de PDV, 
ERP e autoatendimento pa-
ra restaurantes, comércio e 
varejo em geral.

Fundada em 2015 em 
Curitiba, a� ConnectPlug 
é uma plataforma SaaS com 
um sistema de ponto de 
venda (PDV) e uma com-
pleta plataforma de gestão.

Com ampla presença no 
segmento de food servi-
ces, a ConnectPlug oferece 
importantes ferramentas 
como a integração de pe-
didos em diversos market-
places, plataformas de au-
toatendimento e soluções 
para cardápios e coman-
das digitais totalmente in-
tegrados com o sistema de 
gestão de cozinha (KDS 
- kitchen display system). 
A solução, que a princípio 

foi desenvolvida para o 
mercado de food services, 
ficou completa e robusta 
e passou a atender outros 
segmentos com grande fo-
co em pequenas e médias 
empresas.

Com essa aquisição, a 
Locaweb, que já tem o 
mais completo ecossiste-
ma de soluções tecnoló-
gicas para PME’s e forte 
atuação no mercado de 
food services com a De-

livery Direto, reforça o 
seu portfólio e entra para 
o importante mercado de 
soluções de tecnologia pa-
ra comércio físico, e segue 
se consolidando como a 
melhor opção para digita-
lizar as empresas do Bra-
sil, ampliando as possibi-
lidades de cross-sell com 
a base de lojistas da Tray. 
“Já começamos 2021 dan-
do boas notícias ao merca-
do.
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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. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Estoque do Tesouro Direto 
avançou 5,13% em 2020
Programa ganhou 67 mil novos investidores ativos em dezembro 

O estoque do Te-
souro Direto 
cresceu em R$ 

3,06 bilhões em 2020, en-
cerrando o ano em R$ 
62,70 bilhões – um mon-
tante 5,13% maior do que o 
registrado no encerramento 
de 2019, informou nesta 
terça-feira o Ministério da 
Economia. O número de 
investidores ativos, isto é, 
aqueles que atualmente es-
tão com saldo em aplicações 
no programa, chegou ao 
fim de 2020 em 1.443.685 
pessoas, um aumento de 
20,19% em relação ao total 
do final de 2019.

Apenas em dezembro, o 
total de investidores ativos 
no Tesouro Direto cresceu 
4,93% frente a novembro, 
ou 67.839 pessoas, o maior 
aumento mensal da série 
histórica. Já o número de 
investidores cadastrados 
no programa subiu em 
260.038, ou 2,91% na com-
paração com novembro de 
2020, atingindo a marca de 
9.200.747 pessoas.

A participação femini-
na cresceu de 31,37% em 
dezembro de 2019 para 
32,59% em dezembro de 
2020. A participação dos in-
vestidores na faixa etária de 
16 a 25 anos também alcan-
çou o maior valor da série 
– 20,6% de todos os inves-
tidores do programa. Todos 
esses resultados refletiram o 
esforço do Tesouro Nacio-
nal em fomentar o Progra-
ma Tesouro Direto como 
uma oportunidade de inves-
timento para todos os gru-
pos da sociedade brasileira.

Entre as notícias do Te-
souro Direto em 2020, o 
principal destaque foi a ze-
ragem da taxa de custódia 
da Bolsa de Valores de São 
Paulo (B3) para os investi-
mentos de até R$ 10 mil no 
Tesouro Selic, anunciada 
em agosto. Dessa forma, es-

se título se fortaleceu como 
opção para investidores que 
iniciam a sua experiência de 
poupança no programa. As 
vendas desse título totali-
zaram R$ 11,47 bilhões em 
2020 – sendo o mais vendi-
do no ano.

Total de operações

No ano de 2020, o total 
de operações foi de 4,57 
milhões, uma média de 
381.329 mil operações por 
mês, representando uma 
queda de 17,02% em com-
paração a 2019. As emissões 
somaram R$ 24,61 bilhões 
e demonstraram queda de 
20,30% em relação ao exer-
cício anterior.

As operações de resgates 
em 2020 somaram R$ 26,70 
bilhões, sendo R$ 24,25 bi-
lhões em recompras e R$ 
2,44 bilhões em vencimen-
tos. Em comparação com 
2019 – que registrou um to-
tal de resgates de R$ 30,91 
bilhões – houve uma queda 
de resgates de 13,62%. Nesse 
contexto, houve resgate líqui-
do no exercício de 2020 no 
montante de R$ 2,09 bilhões.

Observou-se que 67,23% 
de todas as operações de 
investimento no Programa 
envolveram valores até R$ 
1 mil no ano passado. Esse 
resultado seguiu a tendência 
de aumento da participação 
de pequenos investidores, 
em especial quando com-
parados com os percentuais 
dessa faixa de investimento 
em 2017 (51,27%), 2018 
(60,24%) e 2019 (65,01%).

Os títulos mais demanda-
dos pelos investidores em 
2020 foram os indexados à 
taxa Selic, que totalizaram 
R$ 11,47 bilhões ou 46,62% 
das vendas. Os títulos inde-
xados à inflação somaram 
R$ 8,10 bilhões e corres-
ponderam a 32,92% do to-
tal, enquanto os títulos pre-

fixados totalizaram R$ 5,03 
bilhões em vendas, ou seja, 
20,46% do total.

A maior parcela de ven-
das se concentrou nos títulos 
com vencimento de um a 
cinco anos, com 46,01% do 
total. Em seguida, os títulos 
com vencimento entre cinco 
e 10 anos corresponderam a 
29,13%, enquanto os títulos 
com vencimento acima de 10 
anos representaram 24,86% 
do total no ano.

No mês de dezembro 
de 2020, foram realizadas 
478.709 operações de in-
vestimento em títulos do 
Tesouro Direto, no valor 
total de R$ 1,89 bilhão. 
Durante o mês, os resgates 
foram de R$ 1,95 bilhão. 
Dessa forma, houve resgate 
líquido de R$ 70,3 milhões. 
As aplicações de até R$ 1 
mil representaram 73,81% 
das operações de investi-
mento no mês. O valor mé-
dio por operação foi de R$ 
3.931,11.

Títulos

Os títulos mais deman-
dados pelos investidores 
foram os indexados à ta-
xa Selic (Tesouro Selic), 
que totalizaram R$ 840,83 
milhões – representando 
44,68% das vendas. Os tí-
tulos indexados à inflação 
(Tesouro Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo/
IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais) so-
maram, em vendas, R$ 
703,53 milhões e corres-
ponderam a 37,38% do to-
tal, enquanto os títulos pre-
fixados (Tesouro Prefixado 
e Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais) totaliza-
ram R$ 337,50 milhões em 
vendas, ou 17,93% do total.

Nas recompras (resgates 
antecipados), também pre-
dominaram os títulos indexa-
dos à taxa Selic, que somaram 

R$ 792,04 milhões (40,57%). 
Os títulos remunerados por 
índices de preços (Tesouro 
IPCA+, Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais e Te-
souro Índice Geral de Pre-
ços Mercado/IGPM+ com 
Juros Semestrais) totalizaram 
R$ 761,86 milhões (39,03%), 
enquanto os prefixados so-
maram R$ 398,28 milhões 
(20,40%).

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se con-
centrou nos títulos com 
vencimento entre um e cin-
co anos, que alcançaram 
51,41% do total. As apli-
cações em títulos com ven-
cimento acima de 10 anos 
representaram 21,27%, en-
quanto os títulos com ven-
cimento de cinco a 10 anos 
corresponderam a 27,32% 
do total.

Estoque

Em dezembro de 2020, 
o estoque do Programa fe-
chou em R$ 62,70 bilhões – 
um aumento de 1,02% em 
relação ao mês anterior (R$ 
62,07 bilhões).

Os títulos remunerados 
por índices de preços se man-
têm como os mais represen-
tativos do estoque, somando 
R$ 31,50 bilhões, ou 50,24% 
do total. Na sequência, vêm 
os títulos indexados à taxa 
Selic, totalizando R$ 18,52 
bilhões (29,54%), e os títulos 
prefixados, que somaram R$ 
10,22 bilhões, com 20,22% 
do total.

Quanto ao perfil de ven-
cimento dos títulos em es-
toque, a parcela com ven-
cimento em até um ano 
fechou o mês em R$ 3,50 
bilhões, ou 5,57% do total. 
A parcela do estoque vin-
cendo de um a cinco anos 
foi de R$ 35,53 bilhões 
(56,67%) e o percentual aci-
ma de cinco anos somou R$ 
23,67 bilhões (37,75%). 

Investimento estrangeiro  
aumentou 4% na China em 2020

Copom: É preciso 
perseverar no processo  
de reformas da economia

O investimento estran-
geiro direto (IED) global 
caiu 42% em 2020, enquan-
to os fluxos de IED para a 
China aumentaram 4% para 
US$ 163 bilhões, tornando 
o país o maior beneficiário 
do mundo no ano, seguido 
pelos Estados Unidos.

Os dados estão em um 
relatório da Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvi-
mento (Unctad). O rela-
tório, publicado no último 
domingo no site da Forbes, 
disse que a China se tor-
nou o maior destinatário 
de fluxos de investimento 

do mundo em 2020. 
Empresas estrangeiras 

continuam investindo na 
China, pois o país asiático 
continua sendo uma eco-
nomia “resiliente e mantém 
o crescimento em meio à 
pandemia da Covid-19”, ci-
tou o artigo.

Tesla

Entre as empresas estran-
geiras que estão amplian-
do presença no país está a 
montadora norte-america-
na de carros elétricos Tesla. 
A montadora está “aumen-
tando a produção na Chi-

na”. Outra é a gigante de 
bebidas PepsiCo Inc que 
gastou US$ 705 milhões 
para comprar uma marca 
chinesa de lanches no ano 
passado. De acordo com o 
artigo, as empresas ociden-
tais continuam a “despejar 
seus recursos na economia 
em rápido crescimento”.

“As empresas norte-ame-
ricanas e de outros países 
estrangeiros continuarão a 
investir na China, pois o pa-
ís continua sendo uma das 
economias mais resistentes 
durante a pandemia global, 
e seu potencial de cresci-
mento futuro permanece 

mais forte do que a maioria 
das outras grandes econo-
mias”, apontou o analista 
do Rhodium Group, Adam 
Lysenko, entrevistado pela 
Bloomberg no mês passado 
e citado no artigo, ressalta a 
agência Xinhua

Como o governo chinês 
instituiu “medidas rigorosas 
de bloqueio em larga escala 
no início de 2020”, disse o 
artigo, acrescentando que 
“a China voltou ao trabalho, 
a produção foi retomada, e 
como resultado a China foi 
a única grande economia a 
relatar expansão econômica 
em 2020”.

O Banco Central divul-
gou nesta terça-feira a Ata 
da 236ª reunião do Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom), realizada nos dias 19 
e 20 de janeiro. De acor-
do com os apontamentos 
sobre a política monetá-
ria, o Copom avaliou que 
perseverar no processo de 
reformas e ajustes necessá-
rios na economia brasileira 
é essencial para permitir a 
recuperação sustentável da 
economia.

O Comitê ressalta, ain-
da, que questionamentos 
sobre a continuidade das 
reformas e alterações de 
caráter permanente no 
processo de ajuste das 
contas públicas podem 
elevar a taxa de juros es-
trutural da economia.

“Considerando o cenário 
básico, o balanço de riscos e 
o amplo conjunto de infor-
mações disponíveis, o Co-
pom decidiu, por unanimi-
dade, manter a taxa básica 
de juros em 2,00% ao ano”. 
O Comitê entende que essa 
decisão reflete seu cenário 
básico e um balanço de ris-
cos de variância maior do 
que a usual para a inflação 
prospectiva e é compatível 
com a convergência da in-
flação para a meta no hori-
zonte relevante, que inclui 
o ano-calendário de 2021 e, 
principalmente, o de 2022.

Segundo o forward guidance 
(uma espécie de orientação 
futura) adotado em sua 232ª 
reunião, o Copom não re-
duziria o grau de estímulo 
monetário desde que deter-
minadas condições fossem 
satisfeitas. Em vista das no-
vas informações, o Copom 
avalia que essas condições 
deixaram de ser satisfeitas já 
que as expectativas de infla-
ção, assim como as projeções 
de inflação de seu cenário 
básico, estão suficientemente 
próximas da meta de inflação 
para o horizonte relevante de 
política monetária.

Como consequência, o 
forward guidance deixa de exis-
tir e a condução da política 
monetária seguirá, doravan-

te, a análise usual do balan-
ço de riscos para a inflação 
prospectiva. O comitê rei-
tera que o fim do forward 
guidance não implica meca-
nicamente uma elevação da 
taxa de juros pois a conjun-
tura econômica continua a 
prescrever, neste momento, 
estímulo extraordinaria-
mente elevado frente às in-
certezas quanto à evolução 
da atividade.

 “No entanto, novos estí-
mulos fiscais em alguns paí-
ses desenvolvidos, unidos à 
implementação dos progra-
mas de imunização contra a 
Covid-19, devem promover 
uma recuperação sólida da 
atividade no médio prazo. 
A presença de ociosidade, 
assim como a comunica-
ção dos principais bancos 
centrais, sugere que os es-
tímulos monetários terão 
longa duração, permitindo 
um ambiente favorável pa-
ra economias emergentes”, 
avaliou o comitê.

Os membros do Co-
pom avaliaram também que 
“perseverar no processo de 
reformas e ajustes necessá-
rios na economia brasileira 
é essencial para permitir a 
recuperação sustentável da 
economia”. “O comitê res-
salta, ainda, que questiona-
mentos sobre a continuida-
de das reformas e alterações 
de caráter permanente no 
processo de ajuste das con-
tas públicas podem elevar a 
taxa de juros estrutural da 
economia”, diz a ata.

O Copom reforça ainda 
que a pouca previsibilida-
de em relação à evolução 
da pandemia e ao neces-
sário ajuste dos gastos pú-
blicos a partir de 2021 au-
menta a incerteza sobre a 
continuidade da retomada 
da atividade econômica. 
De acordo com o comitê, 
no cenário internacional, 
o aumento do número de 
casos e o aparecimento de 
novas cepas do vírus têm 
revertido os ganhos na 
mobilidade e deverão afe-
tar a atividade econômica 
no curto prazo.
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Petrobras: 8,816 bilhões de barris  
de reservas provadas em 2020 

A Petrobras informa 
que suas estima-
tivas de reservas 

provadas de óleo, conden-
sado e gás natural, segundo 
critérios da SEC (US Secu-
rities and Exchange Com-
mission), resultaram em 
8,816 bilhões de barris de 
óleo equivalente (boe), em 
31 de dezembro de 2020. 
Deste total, 86% são de 
óleo e condensado e 14% 
de gás natural.

Em 2020, foram incor-
poradas novas reservas em 
função da aprovação de 
novos projetos e do bom 
desempenho dos reserva-
tórios, com destaque para o 
pré-sal da Bacia de Santos, 
resultando em uma apro-
priação equivalente a 101% 
da produção do ano. Esse 
efeito foi amortecido pelo 
impacto negativo deriva-
do da redução de 32% do 
preço do petróleo em 2020, 
que é projetado como pre-
ço futuro, conforme crité-
rios da SEC.

Considerando o balanço 
entre a reposição positiva 
e o impacto negativo, e 
desconsiderando o efeito 
dos ativos vendidos em 
2020, a reposição de reser-

vas ficou em 29% da pro-
dução desse ano.

A venda de ativos em 
2020 está alinhada à maxi-
mização de valor do por-
tfólio, com foco em ativos 
de classe mundial em águas 
profundas e ultraprofundas, 
e o impacto não foi relevan-
te no valor total das reser-
vas.

As reservas de 2020 ainda 
não consideram novos pro-
jetos a serem implantados 
em decorrência da aquisi-
ção do Excedente da Ces-
são Onerosa. Tais volumes 
serão incorporados após a 
assinatura dos acordos de 
coparticipação dos campos 
de Búzios e Itapu. A evo-
lução das reservas prova-
das, em bilhões de barris de 
óleo equivalente, consta no 
gráfico abaixo. O indicador 
R/P (relação entre as reser-
vas provadas e a produção) 
é de 9,6 anos.

A Petrobras, historica-
mente, submete à certifi-
cação pelo menos 90% de 
suas reservas provadas se-
gundo o critério SEC. Atu-
almente, a empresa certifi-
cadora é a DeGolyer and 
MacNaughton (D&M). 
Também estima reservas 

Diretoria de Refino e Gás
O Conselho de Admi-

nistração da Petrobras, 
em reunião realizada nes-
ta terça´feira, aprovou a 
dispensa de Anelise Quin-
tão Lara e elegeu Rodrigo 
Costa Lima e Silva para o 
cargo de diretor executivo 
de Refino e Gás Natural. 
A Diretoria Executiva de 
Refino e Gás Natural é 
responsável pelas opera-
ções industriais de refino 
e gás natural, não estando 
a seu cargo desinvestimen-
tos de ativos.

Rodrigo é graduado em 
Administração de Empre-
sas pela Universidade Cató-
lica de Salvador. Tem mes-

trado em Administração 
de Empresas pelo Ibmec e 
MBA em Finanças Corpo-
rativas pela FGV. Atua na 
Petrobras há 15 anos, tendo 
ocupado diversas funções 
gerenciais nas áreas de Ex-
ploração e Produção, Gás 
e Energia e Estratégia. Foi 
presidente do Conselho de 
Administração de algumas 
subsidiárias da Petrobras. 
Desde 2019, ocupava o car-
go de Gerente Executivo de 
Gás e Energia.

A indicação foi objeto de 
prévia análise pelo Comi-
tê de Pessoas do Conselho 
de Administração da Petro-
bras.

segundo o critério ANP/
SPE (Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis /Society 
of  Petroleum Engineers).

Em 31 de dezembro de 
2020, as reservas prova-
das segundo este critério 
atingiram 9,427 bilhões de 
barris de óleo equivalen-
te. As diferenças entre as 
reservas estimadas pelos 
critérios ANP/SPE e SEC 

estão associadas, princi-
palmente, à utilização de 
diferentes premissas eco-
nômicas e à possibilidade 
de se considerar como re-
servas, no critério ANP/
SPE, os volumes previs-
tos de serem produzidos 
além do prazo contratual 
de concessão nos campos 
do Brasil, de acordo com 
o regulamento técnico de 
reservas da ANP.

Descomissionamento offshore: 
movimento de R$ 28 bi até 2025

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) e a 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) lançaram esta se-
mana o Caderno Desco-
missionamento Offshore 
no Brasil – Oportunida-
des, Desafios & Soluções. 
As atividades de desco-
missionamento reúnem 
desde o projeto de enge-
nharia até os estaleiros. A 
publicação foi organiza-
da pela FGV e pela ANP, 
com ampla participação 
da academia, reguladores e 
empresas, como a Coppe/

UFRJ, CNEN, Petrobras, 
Shell, ABPIP, Abespetro e 
Estaleiro Atlântico Sul.

No mundo, estima-
se que ao menos US$ 85 
bilhões serão gastos em 
descomissionamento nes-
ta década. No Brasil, esta 
indústria deverá movi-
mentar R$ 28 bilhões até 
2025, entre arrasamento e 
abandono de poços, recu-
peração de áreas e retirada 
de equipamentos. A maior 
parte desses recursos irá 
para as bacias de Cam-
pos e Santos, mas haverá 

também oportunidades 
em praticamente todas as 
regiões do país, como no 
caso das bacias Potiguar, 
Sergipe-Alagoas, Solimões 
e Amazonas”, afirmou Ro-
dolfo Saboia.

A publicação traz um 
diagnóstico sobre a ati-
vidade de descomissio-
namento no Brasil, por 
meio das perspectivas de 
diferentes atores, e tem 
por finalidade abordar 
oportunidades, desafios e 
soluções, assim como es-
clarecer a sociedade sobre 

as possibilidades dessa ati-
vidade no país. 

“O descomissiona-
mento é o conjunto de 
atividades associadas à 
interrupção definitiva da 
operação das instalações, 
ao abandono permanente 
e arrasamento de poços, 
à remoção de instalações, 
à destinação adequada de 
materiais, resíduos e rejei-
tos, à recuperação ambien-
tal da área e à preservação 
das condições de seguran-
ça de navegação local”, ci-
ta a ANP.

Parques naturais terão 
apoio do BNDES para 
captação de recursos

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) terá 
apoio de seis estados no seu 
Programa de Estruturação 
de Concessões de Parques 
Naturais, lançado no fim 
de 2020. Pelo programa, o 
banco oferecerá suporte a 
processos de desestatiza-
ção de serviços de visitação. 
Será concedido à iniciativa 
privada inicialmente um 
conjunto de 26 unidades de 
conservação e outros ativos 
correlatos.

O montante que isso de-
ve gerar não foi divulgado 
pelo banco de fomento. 
Esses parques naturais es-
tão situados nos estados de 
Bahia, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul e Tocan-
tins. Nas próximas semanas, 
deverão ser assinadas par-
cerias também com outros 
estados. Pelos contratos, o 
BNDES vai oferecer apoio, 
avaliação, estruturação e 
implementação de projetos 
visando à concessão dos 
parques.

O programa de conces-
sões de unidades de con-
servação vai atrair investi-
mentos para aprimorar a 
qualidade dos serviços pres-
tados em cada parque, com 
a consequente melhora da 
experiência dos visitantes. 
“Os contratos vão prever 
melhorias desde investi-
mentos básicos em infra-
estrutura, como banheiros, 
sinalização ao longo das 
trilhas e aparelhamento dos 
centros de visitantes, até o 
desenvolvimento de novos 
atrativos e equipamentos de 
recreação de acordo com 
a vocação de cada parque 
e com foco no ecoturismo 
e conservação ambiental”, 
explica Pedro Bruno Barros 
de Souza, superintendente 
de Governo e Relaciona-
mento Institucional do BN-
DES.

Sob a perspectiva dos 
estados que vão promo-
ver as concessões, além da 
preservação das unidades, 
que é uma premissa do 
programa do BNDES, as 
parcerias atrairão investi-
mentos pelo operador pri-
vado que desonerarão os 
cofres públicos, além de 
estimular ao turismo sus-
tentável e desenvolver as 
economias locais nas áreas 
de influência de cada par-
que, explica Souza.

O Parque Estadual do 
Jalapão e do Cantão serão 
o foco dos estudos do BN-
DES para viabilização de al-
ternativa que conjugue boas 
práticas ambientais com ge-
ração de renda no Tocan-
tins, por exemplo. Esses 
parques protegem deltas e 
a vegetação de cerrado que 
compõem a região, abri-
gando também cachoeiras, 
montanhas e nascentes na-
turais (fervedouros). Já o 
Mato Grosso do Sul deve-
rá conceder cinco parques. 
“A parceria do Governo do 
Estado de Mato Grosso do 
Sul com o BNDES cria uma 
nova perspectiva de uso pú-
blico e, consequentemente, 

uma nova oportunidade 
de negócios sustentáveis”, 
explica Ricardo Senna, Se-
cretário-Adjunto de Meio 
Ambiente, Desenvolvimen-
to Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar do Es-
tado. “Essa iniciativa repo-
siciona o Mato Grosso do 
Sul, e também o país, numa 
trajetória inovadora de de-
senvolvimento sustentável 
e cria uma nova e concilia-
dora narrativa para políticas 
de conservação ambiental 
aliadas ao desenvolvimento 
econômico”, complemen-
tou.

“Esse modelo faz com 
que possamos focar nossos 
esforços naquilo que faze-
mos tão bem, que é a ges-
tão da conservação de nos-
sas unidades, transferindo a 
visitação para uma entidade 
que atuará nestas atividades 
administrativas muito me-
lhor do que o Estado. En-
tão, ganha Minas Gerais, a 
conservação ambiental, o 
turismo, a economia, mas 
ganham, principalmente, 
os mineiros”, avaliou An-
tônio Malard, diretor-geral 
do Instituto Estadual de 
Florestas (IEF), órgão do 
Sistema Estadual de Meio 
Ambiente (Sisema) de Mi-
nas Gerais.

O Instituto Semeia, par-
ceiro no processo, finan-
ciará junto com outros par-
ceiros privados um estudo 
setorial a ser desenvolvido 
com o BNDES. Ambos 
vão promover, ainda, a in-
terlocução com potenciais 
investidores, como ope-
radores de parques atuais, 
além de capacitar agentes 
públicos para a gestão fu-
tura dos contratos de con-
cessão. Apesar de já existi-
rem há décadas no Brasil, 
as concessões de parques 
ainda existem em pequeno 
número, considerando-se o 
extenso universo de unida-
des de conservação em to-
das as regiões do país.

O Brasil é apenas o 32º  
país no ranking Travel & 
Tourism Competitiviness 
Index 2019, embora seja o 
2º. no destaque em recursos 
naturais, atrás apenas do 
México. Segundo pesqui-
sa do Instituto Semeia de 
2019, 55% dos parques bra-
sileiros ainda não têm estru-
tura de apoio à visitação ou 
que garanta as necessidades 
básicas dos visitantes.

Ao conceder o suporte 
aos estados com interesse 
em conduzir processo de 
concessão de seus parques 
naturais, o BNDES busca 
implementar todos estes 
avanços, com consequência 
imediata na melhoria de vi-
da das pessoas e no cresci-
mento econômico local. 

O Banco também espera 
que, com o sucesso dos lei-
lões, sejam atraídos investi-
mentos privados com foco 
em ecoturismo e educação 
ambiental.

O apoio do BNDES 
envolve parques naturais, 
que são unidades de con-
servação de proteção in-
tegral reguladas pela Lei 
9.985/2000. 

Confiança na construção cai após seis altas consecutivas
O Índice de Confian-

ça da Construção (ICST), 
medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), te-
ve queda de 1,4 ponto em 
janeiro e atingiu 92,5 pon-
tos, em uma escala de ze-
ro a 200 pontos. Essa foi 
a primeira queda do indi-
cador depois de seis altas 
consecutivas.

Em janeiro, houve pio-
ra na confiança em relação 

tanto ao presente quanto 
ao futuro. O Índice da Situ-
ação Atual, que mede a sa-
tisfação do empresariado da 
construção em relação ao 
presente, recuou 1,9 pon-
to e atingiu 90,5 pontos. O 
Índice de Expectativas, que 
mede a confiança do em-
presário da construção em 
relação aos próximos me-
ses, teve queda de 0,9 ponto 
e chegou a 94,6 pontos.

“O ano se inicia com um 
arrefecimento no ânimo 
dos empresários da cons-
trução. O resultado ocor-
re no momento em que 
vem ganhando destaque a 
elevação dos preços dos 
insumos setoriais entre os 
fatores assinalados como 
limitantes aos negócios. 
Desde setembro, o custo 
dos materiais vem cres-
cendo como fator limita-

tivo, associado ao expres-
sivo aumento dos preços 
observados a partir desse 
período. Essa questão de-
ve se manter entre as prin-
cipais dificuldades do se-
tor nos próximos meses”, 
disse a pesquisadora da 
FGV Ana Maria Castelo. 
O Nível de Utilização da 
Capacidade (Nuci) do se-
tor subiu 1,1 ponto per-
centual e chegou a 74%.
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