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Rendimentos 
do trabalho em 
casa têm queda 
em novembro

Estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) sobre 
o trabalho remoto durante a pan-
demia apontou que, em novem-
bro, o percentual de pessoas em 
teletrabalho seguiu em redução, 
atingindo 7,3 milhões de pessoas 
trabalhando remotamente, o que 
representa 9,1% dos 80,2 milhões 
de ocupados e não afastados.

A remuneração desses pro-
fissionais somou R$ 32 bilhões, 
que corresponde a 17,4% dos R$ 
183,5 bilhões da massa de rendi-
mentos efetivamente recebida por 
todos os trabalhadores ocupados 
no país. Em outubro, 9,6% das 
pessoas ocupadas e não afastadas 
foram responsáveis por 18,5% da 
massa de rendimentos.

Por outro lado, levantamento 
do portal Imovelweb sobre tra-
balhar de casa apontou que 47% 
gostam mais de trabalhar em casa 
e 53% preferem o escritório.

Reeleito, 
Ceciliano quer 
aprovar auxílio 
emergencial

Com 64 votos, o deputado An-
dré Ceciliano (PT) foi reeleito pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) para um 
mandato de dois anos. Contra-
riando a expectativa de unanimi-
dade, houve 3 votos contrários e 2 
abstenções.

Ceciliano exerce a presidência 
desde novembro de 2017, sendo 
que até fevereiro de 2019 ocupava o 
cargo de forma interina. Em 2019 e 
2020 a Casa economizou quase R$ 
1 bilhão do seu orçamento.

O presidente protocolou, ain-
da nesta terça-feira, os primeiros 
projetos de lei do ano. Entre eles, 
estão a proposta que cria o auxílio 
emergencial estadual e o projeto 
que proíbe a utilização ou altera-
ção dos nomes das estações de 
transportes públicos pelas conces-
sionárias.

Perdas na 
indústria 
antecedem
a pandemia

O resultado da indústria em 
2020 ajuda a entender por que fe-
charam no Brasil fábricas como as 
da Ford, 3M e Sony. A produção 
industrial fechou o ano passado 
com queda de 4,5%, intensifican-
do o recuo de 1,1% de 2019. É o 
pior resultado para um ano des-
de 2016, quando houve queda de 
6,4%. O desempenho confirma 
perda de ritmo que vem desde 
2017, quando houve crescimento 
de 2,5%, reduzindo para alta de 
apenas 1% em 2018.

A Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) do IBGE mostra que, no 
último trimestre do 2020, o setor 
avançou 3,4%. Levando em conta 
o patamar pré-pandemia, de feve-
reiro, a produção em dezembro 
esteve 3,4% acima. Na compara-
ção com dezembro de 2019, hou-
ve alta de 8,2%.

A produção industrial cresceu 
pelo oitavo mês consecutivo e 
avançou 0,9% na passagem de no-
vembro para dezembro. Mas a alta 
acumulada de 41,8% no período, 
que eliminou a perda de 27,1% 
entre março e abril – que havia le-
vado o setor ao ponto mais baixo 
da série – não impediu a queda no 
acumulado de 2020.

O Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
vê com otimismo os resultados 
dos últimos meses, mas obser-
va que muito se deveu a políticas 
compensatórias de renda, nível 
adequado de juros e patamar de 
taxa de câmbio.

“Por isso, é importante que pre-
servemos estas condições favorá-
veis”, analisa o Iedi.

Metade do excedente mundial do 
capitalismo é gerado pelo petróleo
Sistema explica por que mineral segue dominante

Não faltam recursos no 
mundo para produção 
de energia. Os que estão 

em disputa são aqueles que geram 
excedente econômico. “E o pe-
tróleo ainda está neste contexto”, 
assegura Ildo Sauer, ex-diretor de 
Gás e Energia da Petrobras.

“Metade do excedente gerado 
pelo capitalismo ainda tem origem 
no petróleo”, calcula o atual dire-
tor do Departamento de Energia 
da USP. “O PIB mundial estava na 
casa de US$ 80 trilhões. O exce-
dente não chega a 10%. São US$ 
5 trilhões a US$ 8 trilhões. Desses, 
a metade vem do petróleo.”

Por isso, todos os programas 
ambientais, bem intencionados, 
têm dificuldade em se implemen-
tar, analisa Sauer, em entrevista 
para a TV Aepet, da Associação 
dos Engenheiros da Petrobras. 
“Porque a lógica do sistema ca-
pitalista é manter na produção, 
por mecanismos lícitos e ilícitos, 
todos aqueles recursos que geram 
maior excedente.”

Em relação ao Brasil, Sauer faz 
o cálculo: hoje produzimos cerca 
de 2,5 bilhões de barris por ano. 
Poderíamos chegar ao dobro. 
Com excedente de US$ 40 por bar-
ril, seriam US$ 200 bilhões (cerca 
de R$ 1,12 trilhão) por ano. Hoje, 
seria metade disso. “Isto é que está 
em disputa em torno da Petrobras. 
Querem que todo o excedente 
vire lucro dos acionistas apenas. 
Não vai nem para o consumidor, 

Entidades pedem retirada da Reforma 
Administrativa da pauta do Congresso

No Brasil, querem tudo para os acionistas, afirma Sauer

nem para o povo brasileiro.”
Mesmo com o aumento da fa-

tia de carros elétricos, Sauer afir-
ma que a mobilidade elétrica não 
reduzirá o uso de petróleo. “Em 
muitos lugares do mundo o petró-
leo será a fonte mais eficaz para 
gerar eletricidade. Essa realidade 
é ignorada pelo discurso oficial: 
‘Ah, temos que vender o petróleo 
todo porque daqui a pouco não 
vai valer nada’. É mentira”.

Wagner Victer, que foi secretá-
rio de Energia e Petróleo do Es-
tado do Rio de Janeiro, tem visão 
parecida: “Os ‘dias contados do 

petróleo’ estão muito distantes. Se 
falava em 2030 como o ponto de 
virada, mas sempre se posterga.”

“O crescimento de organiza-
ções voltadas para carros elétri-
cos, como a Tesla; o anúncio de 
países europeus sobre a adoção 
compulsória de veículos elétricos; 
e o desenvolvimento competitivo 
de fontes não convencionais pa-
ra geração de energia, sobretudo 
a solar e a eólica, têm subsidiado 
afirmações quanto ao futuro da 
indústria do petróleo como ver-
dades absolutas”, o que não tem 
base na realidade, conclui Victer.

PEC tem dados errados e exclui população dos serviços

Mais de 60 entidades as-
sinam Carta Aberta 
enviada ao Executivo 

e Legislativo na qual questionam 
os argumentos e dados utiliza-
dos para justificar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC 
32/2020), que trata da Reforma 
Administrativa.

Lideradas pela Auditoria Cidadã 
da Dívida (ACD), as entidades exi-
gem resposta a 25 questionamen-
tos e solicitam ao Poder Executivo 
que retire a PEC da pauta de vo-
tação. Caso a solicitação não seja 
atendida, pedem que os parlamen-
tares a rejeitem.

Entre os tópicos listados estão: 
ofensa ao princípio constitucional 
da transparência, por ser anuncia-
da pelo governo como a primeira 
fase de um projeto de profunda 
transformação do Estado comple-
tamente desconhecido; utilização 
de dados errados e distorcidos, 
inclusive do Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA 2021), e 
de argumentações falsas; uso de 
argumentos errados baseados em 
estudos do Banco Mundial; danos 
à democracia, com a concessão de 
poderes ilimitados ao presidente 
da República; perda de prerroga-
tivas do Congresso Nacional; e 

exclusão do acesso da maioria da 
população aos serviços públicos.

A Carta Aberta é mais uma eta-
pa da campanha É Hora de Virar 
o Jogo, lançada ano passado pela 
Auditoria Cidadã da Dívida, que 
tem como objetivo mobilizar a so-
ciedade para modificar o modelo 
econômico atual. “É preciso unifi-
car as lutas e construir uma grande 
mobilização social para construir 
outro modelo, no qual o Estado 
Social seja forte e garanta vida dig-
na para todas as pessoas e respeite 
o ambiente”, enfatiza a coordena-
dora nacional da Auditoria Cidadã 
da Dívida, Maria Lucia Fattorelli.

Gabriela Korossy, Agência Câmara

Rafael Wallace, Alerj



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Nacional-trabalhismo: mudanças trazidas pelo avanço neoliberal
Por Pedro Augusto Pinho

Em 1945, Adolfo 
Berle, embaixador 
estadunidense que 

participou do golpe em 
Getúlio Vargas, afirmava 
ter o objetivo de combater 
o nacionalismo em todos 
os países, excluindo obvia-
mente os Estados Unidos 
da América – EUA (Jorge 
Ferreira, O imaginário trabal-
hista, Civilização Brasileira, 
RJ, 2005).

Ao liberar US$1 bilhão 
para a criação de rede uni-
versitária de âmbito mundi-
al, o trilionário especulador 
George Soros disse que o 
nacionalismo é o principal 
inimigo da sociedade ab-
erta.

“Nem mesmo o interna-
cionalismo proletário, con-
densado na fórmula ‘Trab-
alhadores de todo o mundo, 
uni-vos!’, o assusta; antes o 
estimula por justificar certa 
disposição antinacional. Ele 
não hesita em classificar a 
China de Xi Jinping como o 
país que mais o incomoda, 
pois o socialismo chinês, 
em vantagem na disputa 
tecnológica com os EUA 
e a Europa, é francamente 
nacionalista: é o ‘social-
ismo com características 
chinesas’. De fato, como 
veremos, é o nacionalismo 
que mais impõe barreiras 
ao projeto político de dom-
inação bancado por Soros’, 
escreveu Felipe Quintas 
no blog Bonifácio (Felipe 
Maruf  Quintas, “O fundo 
bilionário de George Soros 
aposta contra a centrali-
dade da questão nacional”, 
31/1/2020).

Poderíamos enumerar 
outras posturas antinacio-
nais, inclusive excluindo a 
questão nacional dos de-
bates políticos, por agentes 
da banca no Brasil e em 
explícitas manifestações no 
exterior.

O capitalismo industrial 
foi vencido pelo capital-
ismo rentista. Os Estados 
nacionais, mesmo aqueles 
que se construíram como 
grandes impérios, os Es-
tados Unidos da América 
(EUA), o Reino Unido, o 
Japão, foram tomados pe-
los gestores de ativos, fun-
dos de capitais de origem 
desconhecida, onde tudo 
nos leva a supor que repre-
sentem também o resultado 
de atividades ilícitas, escon-
didos em paraísos fiscais.

Podemos estabelecer que 
o Principado de Mônaco 
foi o primeiro paraíso fiscal, 
quando, em 1858, Charles 
III autorizou o funciona-
mento do Grand Cassino 
de Monte Carlo e, no ano 
seguinte, aboliu qualquer 
tributação sobre a renda, 
atraindo milionários euro-
peus, estadunidenses, do 
mundo inteiro para “apos-
tar” em Mônaco.

Lembram os caros 
leitores que os gestores 
econômicos do Governo 
Fernando Henrique Cardo-
so usavam a palavra “apos-
ta” para se referirem a suas 
decisões e perspectivas. 
Era o espírito da banca que 
moldava seu vocabulário. 
No capitalismo financeiro 
não há produção, há espe-
culação; é o dinheiro pro-
duzindo dinheiro, e quem 
não tem dinheiro?

Na primeira metade do 
século XX, o medo da 
guerra e as legislações per-
missivas tornaram a Suíça, 
seguida pelo Liechtenstein 
e por Luxemburgo, paraí-
sos fiscais, concentrando na 
Europa os quatro Estados 
onde o capital ficava anôni-
mo e seus rendimentos não 
tributados. Em 1934, além 
da proteção civil, a Suíça 
incorporou a proteção pe-
nal, garantindo mais am-
plamente o sigilo. E este 
“sigilo bancário” começa 
a se espalhar: Líbano, Ba-
hamas, Uruguai, territórios 
britânicos ultramarinos etc.

A falta de reação dos gov-
ernos nacionais, também 
motivos ideológicos (ex-
pansão liberal ou neoliber-
al), além de interesses políti-
cos e econômicos internos 
de vários países ajudaram 
ao estabelecimento destes 
paraísos fiscais. A Receita 
Federal do Brasil descrim-
ina 68 paraísos fiscais e 14 
países com “regimes fiscais 
privilegiados” (Instrução 
Normativa RFB 1.037, de 
4/6/2010 e adendos).

“Londres tem um papel 
determinante na expan-
são da economia offshore. 
Mesmo após perder seu 
Império, depois da segunda 
guerra mundial, a City man-
teve uma forte influência na 
economia capitalista. Cen-
tro do Império Britânico, 
Londres havia desenvolvi-
do, desde o século XIX, um 
forte sistema bancário, com 

base nos capitais oriundos 
da industrialização e do 
comércio com o resto do 
Império e outros Estados. 
Apesar do fim do Império 
Britânico, a City de Londres, 
em uma atuação conjunta 
com as ilhas do Canal da 
Mancha, conseguiu se man-
ter como o principal centro 
financeiro mundial” (Ronal-
do Silva Mascarenhas, Paraí-
sos Fiscais, Evasão Fiscal e o 
Sistema de Governança Global: 
Respostas à Crise Financeira, 
dissertação para Mestrado, 
UFBa, Salvador, 2018).

O que é o liberalismo, o 
neoliberalismo? Uma ideo-
logia que coloca o individ-
ual acima do bem comum, 
dos Estados, representa-
tivos das nações, e da hu-
manidade. Assim, o liberal 
é contra o Estado Nacional, 
que vela indistintamente 
por todos os habitantes, e 
pelo conjunto dos Estados, 
foros para harmonia e ajuda 
recíproca, e pela proteção 
ambiental.

Deste liberalismo que 
surgem as guerras de con-
quista, de expansão sobre 
riquezas alheias, além de 
epidemias que são instru-
mentos de ganho e de pod-
er, mas que são, igualmente, 
fontes de extermínio huma-
no e da natureza.

A granada no bolso dos 
funcionários públicos, con-
forme se expressou o su-
perministro Paulo Guedes, 
da Economia, ou a dev-
astação florestal, a boiada 
do ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, não 
foram artifícios de retórica, 
mas a confissão da ideolo-
gia liberal que prevalece in-
tegralmente nas práticas e 
discursos do governo atual 
no Brasil.

Mas o liberalismo/neo-
liberalismo vai muito além. 
Nenhuma doutrina ou pens-
amento político e econômi-
co poderia permanecer se 
estivesse explícita sua inten-
ção assassina, seu propósito 
de reduzir populações de 
seres humanos, sem ressal-
vas. Vejam, caros leitores, a 
unanimidade da rejeição ao 
nazismo e a teorias de su-
premacia racial.

Então ele se camufla; o 
liberalismo se vê obrigado 
a se ocultar, vestir máscar-
as, fantasiar-se. E o mais 
irônico e repelente é que se 
traveste com pensamentos 

da liberdade, da democra-
cia, da igualdade. Nestas 
ignóbeis transfigurações 
deixa a marcar desfigurada 
da competitividade, en-
tre diferentes que jamais 
poderiam concorrer em 
mesmas condições, ou nos 
empreendedorismos que 
nada mais são do que novas 
formas de escravidão, como 
os ubers.

A globalização e a ideo-
logia liberal retiram do 
Estado Nacional suas car-
acterísticas básicas: a so-
berania e a cidadania. E 
criam uma nova linguagem 
onde as mais usuais ações 
desta “economia offshore” 
– que não apenas foge dos 
controles como hostiliza os 
Estados – os subornos, as 
intimidações, as conspira-
ções, os golpes, a corrupção 
generalizada, dos bolsos e 
das mentes, são usadas para 
agredir os nacionalistas, os 
trabalhistas e quem mais se 
interponha a seu processo 
demolidor/homogeneiza-
dor.

A análise da sociedade 
pós desregulações dos anos 
1980 deve centrar-se na 
análise do poder, daquele 
que efetivamente detém o 
controle das ações desen-
volvidas em toda parte, no 
interior das nações e nas 
relações internacionais. Es-
creveu, em 1971, o genial 
brasileiro, professor Darcy 
Ribeiro (O Dilema da Améri-
ca Latina, Editora Vozes, 
Petrópolis, 1978):

“O conceito do poder 
se refere ao exercício do 
mando por parte de auto-
ridades acatadas (poderio), 
em comunidades previa-
mente estruturadas como o 
quadro dentro do qual uma 
população vive seu destino 
(Nação). Nesta acepção, o 
poder político é a capacid-
ade de uns se sobreporem 
aos outros, através do de-
sempenho de cargos em 
sistema hierarquizados de 
gestão burocrática (patricia-
do), ou mediante a apropri-
ação de bens pelo exercício 
da exploração econômica 
(patronato). Também o 
conceito de poder se refere 
ao corpo de instituições e 
normas jurídicas que regu-
lam e sancionam o sistema 
político, econômico, militar, 
ideológico (ordenação), fix-
ando e garantindo direitos, 
deveres e competência de 

seus membros (legalidade) 
dentro de uma formação 
socioeconômica específica, 
estabelecendo possibili-
dades distintas de acesso e 
fruição de bens e regalias 
em sociedades desiguali-
tárias (privilégio) e de ex-
ercício legal de autoridade 
(legitimidade), através de 
um aparato político-admin-
istrativo (burocracia) que 
coordena, articula e dirige 
todo o sistema social sob 
a regência de um corpo 
supremo de tomada de de-
cisões (Estado), encarnado 
por um corpo de hierarcas 
(governo).”

Vivemos sob o domínio 
da banca, do capital esté-
ril, das especulações que 
sugam os recursos dos 
impostos para cobrir suas 
mal sucedidas apostas. 
Assim, o poderio, o pa-
tronato, encontra-se fora 
do quadro nacional. Ele 
é efetivamente o capital 
apátrida. O capital que 
busca na uniformidade 
das burocracias em todo 
mundo, muito mais do que 
a facilidade de domínio, a 
redução dos custos locais. 
Como um formulário uni-
versal para passagem pelas 
alfândegas, independente 

de idiomas e estruturas ju-
rídicas e administrativas.

O capital que transforma 
todos os recursos, sejam dos 
lucros da fabricação e do co-
mércio, ganhos com os ser-
viços, receitas dos alugueis, 
dos salários, dos tributos, em 
ganhos financeiros. E estes 
ganhos financeiros estarão 
sempre e cada vez mais con-
centrados.

Hoje esta concentração 
se dá em empresas gesto-
ras de fundos, denominadas 
“gestoras de ativos”, que 
controlam individualmente 
trilhões de dólares, e bus-
cam por especulações, gol-
pes de estado, guerras, cam-
panhas de desinformação, 
doutrinações ideológicas, 
serem cada vez mais ricas e 
menos numerosas. Ao tem-
po dos documentos funda-
dores do nacional trabalhis-
mo, estas gestoras de ativos 
ainda não existiam; também 
o número dos paraísos fis-
cais era muito menor.

De acordo com a IPE 
Investment & Pensions Eu-
rope, assim se ordenavam 
os gestores de ativos, com 
mais de um trilhão de euros 
em 2018, confrontados com 
o ano anterior. Valores em 
trilhões de euros (1,000).

Observa-se facilmente 
que uns gestores crescem 
bastantes, outros reduzem 
seu patrimônio; em pou-
cos anos teremos, com 
toda certeza, relações bem 
diferentes. Relação pouco 
anterior àquela aqui apre-
sentada incluía, por ex-
emplo, a gestora Charles 
Schwab e a europeia Alli-
anz, entre esta dúzia privi-
legiada. Hoje estão respec-
tivamente no 53º e no 30º 
lugar, com menos de 500 
bilhões de euros.

A luta nacionalista, co-
mo fica evidente, ganha 
enorme relevância diante 
da presença nefasta destes 

capitais financeiros, ap-
enas especulativos e de 
rapina, que não trarão 
produção nem tecnolo-
gia, mas que retirarão do 
Brasil o máximo de bens e 
de capitais nacionais. Me-
canismos adotados pelo 
Banco Central e auto-
ridades fazendárias, desde 
1990, vêm promovendo, 
por diversos procedimen-
tos e diversificadas manei-
ras, evasões de recursos 
inclusive por transferên-
cias tributárias, empobre-
cendo o Brasil.

Pedro Augusto Pinho  
é administrador aposentado.

Gestor                                     2018                        2017
1. BlackRock                         5,315                       4,884 
2. Vanguard                         4,090                       3,727 
3. State Street                         2,316                        2,340 
4. Fidelity                         2,003                       2,129
5. BNY Mellon                         1,585                       1,518
6. Capital Group             1,504                       1,401
7. J.P. Morgan                         1,471                      1 479
8. PIMCO                         1,462                       1,406
9. Amundi                         1,426                       1,082
10. Prudential                         1,160                       1,201
11. Legal & General             1,107                       1,047
12. Goldman Sachs             1,073                      1,116
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Dívida mundial  
recorde é ameaça

Os números mais recentes do FMI mostram que 
a dívida mundial (pública e privada) atingiu US$ 

197 trilhões em 2019, um aumento de US$ 9 trilhões em 
relação ao ano anterior. Isso equivale a 226% do que é 
produzido anualmente no mundo (PIB) – pouco mais 
de 83% pública e quase 124% privada. Em 2020, com a 
pandemia, a dívida dos governos deve ter superado os 
101,5% do (PIB) global, mais do que no fim da Segunda 
Guerra Mundial.

A dívida mundial em 2019 superou o nível de 2007 (an-
tes da crise financeira) em 23 pontos percentuais do PIB, 
impulsionada principalmente pelos níveis mais altos entre 
as economias avançadas, onde a dívida pública aumentou 
de 72% para 105% do PIB. Apesar do aumento, as taxas 
de juros em níveis historicamente baixos reduziu a fatura 
paga de juros em 0,3 ponto percentual.

O crescimento da dívida privada a taxa muito supe-
rior ao incremento do PIB pode ser um sinal de alerta 
de vulnerabilidade crescente, alertam os economistas do 
FMI Xuehui Han, Paulo Medas e Susan Yang. “Se a dívida 
privada de famílias, empresas ou ambas se mostrar insus-
tentável, pode resultar em falências em grande escala, o 
que pode exigir a intervenção do governo na forma de 
salvamento de setores críticos ou garantias do governo 
sobre empréstimos privados. A dívida do setor privado 
pode, portanto, representar um risco adicional para os 
governos que já estão altamente endividados”, avisam.

Público negligenciado

A pandemia de Covid-19 reuniu esforços para desenvolver 
vacinas em tempo recorde. Infelizmente, o mesmo empenho 
não se verifica em doenças endêmicas que afetam pessoas 
que vivem em extrema pobreza. Basta lembrar que estudos 
para uma vacina contra o ebola só tiveram impulso quando a 
doença foi identificada em países ricos.

Atualmente, 1,7 bilhão de pessoas são afetadas por 
cerca de 20 doenças tropicais negligenciadas prioritárias, 
lamenta a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF). Algu-
mas delas são Doença de Chagas, Leishmaniose, algumas 
verminoses e picada de cobra. Além de vacinas, faltam 
ferramentas de diagnóstico e tratamentos mais eficientes.

Contramão

Os dispêndios com benefícios previdenciários subiram 
8,9% em 12 meses, o contrário do que se esperava com a 
chamada Reforma da Previdência. “Onde está o benefí-
cio da tão propalada reforma?”, questiona o economista 
conservador Paulo Rabello de Castro.

Rápidas

O consultor Luiz Affonso Romano continua a pre-
parar executivos em transição de carreira, aposentados e 
reformados da carreira militar que desejam migrar para 
a consultoria, presencial e online. Com a pandemia, os 
atendimentos presenciais são individuais com máscara e 
distanciamento, obedecidas as recomendações da OMS. 
Contatos: (21) 99985-7817 e (21) 2244-2386 *** Aasp re-
alizará nesta quinta, 16h, o webinário “É possível despedir 
por justa causa empregado que se recusa a tomar vacina?”. 
Inscrições: aasp.org.br/eventos *** De 2 a 5 de março, 
acontecerá o seminário “Imersões: arte e arquitetura”, que 
propõe novos olhares sobre os padrões hegemônicos da 
arquitetura no Rio. Inscrições até 12 de fevereiro. Infor-
mações: seminario@imersoes.arq.br

GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FCVS
CNPJ nº 07.507.899/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Ficam os senhores Quotistas do GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS FCVS (“FUNDO”) convocados para se reunirem 
em Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se em 1ª convocação no dia 
18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social do Administrador 
do Fundo, na Avenida das Américas nº 3434, Bloco 7, sala 201, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre: (i) aprovar a emissão de 
cotas de classe específica para Chamada de Capital a fim de cobrir os 
encargos e despesas do Fundo; e (ii) autorizar o Administrador a adotar 
todas as medidas necessárias no sentido de refletir os interesses dos 
Cotistas, conforme o que for deliberado. Não havendo quórum para a 
realização da Assembleia Geral de Quotistas em 1ª convocação, esta será 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, no mesmo horário e local, 
valendo este Edital também como 2ª convocação. Rio de Janeiro, 03 de 
fevereiro de 2021. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.

GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FCVS 2
CNPJ nº 07.742.454/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Ficam os senhores Quotistas do GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS FCVS 2 (“FUNDO”) convocados para se 
reunirem em Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se em 1ª convocação 
no dia 18 de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na sede social do 
Administrador do Fundo, na Avenida das Américas nº 3434, Bloco 7, sala 
201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre: (i) aprovar 
a emissão de cotas de classe específica para Chamada de Capital a fim de 
cobrir os encargos e despesas do Fundo; (ii) autorizar o Administrador a 
adotar todas as medidas necessárias no sentido de refletir os interesses 
dos Cotistas, conforme o que for deliberado. Não havendo quórum para a 
realização da Assembleia Geral de Quotistas em 1ª convocação, esta será 
realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, no mesmo horário e local, 
valendo este Edital também como 2ª convocação. Rio de Janeiro, 03 de 
fevereiro de 2021. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.

O complicado toma lá e dá cá dos 
cargos da Câmara dos Deputados

Após ressaltar que 
houve pacificação 
em relação à parti-

cipação dos dois grupos na 
divisão dos cargos, o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou nes-
ta terça-feira que os líderes 
dos dois blocos partidários 
chegaram a um acordo para 
a composição da Mesa Dire-
tora na eleição marcada para 
esta quarta-feira, às 10h. Se-
gundo ele, “isso deve ajudar a 
construção do entendimento 
da Casa. Sempre trataremos 
por maioria da Casa e nada 

de decisões isoladas”.
Nesta segunda-feira, ao 

tomar posse como pre-
sidente da Câmara, Lira 
anulou a decisão do ex-
presidente Rodrigo Mais 
(DEM-RJ), que aceitou o 
registro do bloco do candi-
dato BaleiamRossi (MDB-
SP). O bloco foi registra-
do minutos após o fim do 
prazo determinado, mas 
acabou sendo aceito por 
decisão unilateral de Maia. 
Lira também informou que 
vai se encontrar com o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco, para debater sobre 
uma pauta emergencial de 
votações nas duas casas e 
marcar a data da instalação 
da Comissão Mista de Or-
çamento (CMO). Pacheco 
jã disse que espera votar o 
Orçamento até março.

A nova escolha é neces-
sária após o novo presiden-
te da Câmara ter revogado a 
decisão do então presidente 
Rodrigo Maia de aceitar o 
registro do bloco de parti-
dos que apoiou o candidato 
Baleia Rossi (MDB~SP).

Segundo ainda a agência 

Câmaa, a revogação foi o 
primeiro ato de Lira no car-
go. Como o bloco de Rossi 
passou ser considerado não 
existente, Lira determinou 
à Secretaria-Geral da Mesa 
(SGM) o recálculo da distri-
buição dos cargos, desconsi-
derando as candidaturas para 
os demais cargos que foram 
indicadas por esse bloco. Se-
gundo a agência Câmara, a 
formação dos blocos parla-
mentares influencia a distri-
buição dos cargos da Mesa. 
Quanto maior o bloco, a mais 
cargos tem direito na Mesa.

Parceria BNDES/clientes/Unicef já 
beneficiou mais de150 mil famílias 

Uma parceria entre o 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico So-
cial (BNDES), oito empre-
sas clientes da instituição e 
o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
já garantiu proteção a 30 
mil famílias desde a chegada 
da pandemia do novo coro-
navírus no Brasil.

Com recursos do sub 
crédito social do BNDES 
(linha que estimula os 
clientes a tomar crédito su-
plementar para investir em 
ações sociais), as empresas 
Arteris, CGN Brazil Ener-
gy, Usinas Fotovoltaicas 
Pirapora, Gemini Energy, 
Neoenergia, Omega, Gru-
po Solví e Vale destinaram 
R$ 8 milhões a projeto do 

Unicef  que distribui cestas 
básicas e kits de higiene a 
famílias em situação de ex-
trema vulnerabilidade.

A ação beneficiou mais 
de 150 mil pessoas em 11 
cidades de 8 estados bra-
sileiros: Manaus (AM), Be-
lém, Jacareacanga, Marabá 
e Portel (PA), São Luís 
(MA), Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), Salvador 
(BA), Recife (PE) e Forta-
leza (CE).

Para o chefe do Depar-
tamento de Educação e 
Investimentos Sociais do 
BNDES, Conrado Lei-
ras Matos, “a iniciativa 
demonstra a capacidade 
de articulação e de mobi-
lização de instrumentos 
financeiros do BNDES 

junto a diversos parceiros, 
para mitigar os efeitos so-
ciais na população mais 
vulnerável, em uma situ-
ação emergencial como a 
pandemia da Covid-19”.

Distribuição

Ao todo, foram distri-
buídos mais de 35 mil kits 
de higiene e mais de 30 mil 
cestas básicas. O material 
foi comprado pelo Unicef  
no comércio local de cada 
cidade. Além dos produtos 
de alimentação e limpeza, 
também foram confeccio-
nados quase 30 mil folhetos 
informativos, em parceria 
com a Maurício de Sou-
za Produções, contendo 
orientações básicas sobre 

prevenção, tais como: ins-
truções de higienização de 
compras, como reconhecer 
os sintomas da covid-19, as 
principais medidas de cui-
dado e canais oficiais de in-
formação.

“O apoio recebido do 
BNDES e das oito em-
presas que se engajaram 
nessa mobilização foi fun-
damental para que a ajuda 
chegasse rapidamente às 
famílias que mais precisa-
vam. Graças a esse esforço 
conjunto, foi possível mi-
tigar os impactos da crise 
provocada pela Covid-19 
na vida de milhares de 
crianças e adolescentes”, 
avaliou Florence Bauer, 
representante do Unicef  
no Brasil. 

Senador é contra 
‘alimentos não  
essenciais’ no Exército

IPC-S: inflação recua  
nas sete capitais 
pesquisadas em janeiro 

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) entrou 
com uma ação popular na 
1ª Vara Federal Cível em 
Brasília nesta terça-feira 
contra a compra de “ali-
mentos não essenciais” por 
parte do Executivo Federal, 
dando destaque à quantia 
de R$ 15 milhões gasta em 
leite condensaso. 

Com base nisso, compa-
ra os gastos de R$1,8 bi-
lhão em alimentação com 
outros possíveis investi-
mentos. “Para que não se 
perca o valor de perspecti-
va, seria possível construir 
cerca de 180 hospitais de 

campanha para atendi-
mento à população nesta 
pandemia ou o pagamen-
to de mais uma parcela 
do auxílio emergencial no 
valor de R$600 para apro-
ximadamente 3 milhões de 
famílias”, declarou. 

Randolfe pede que o Mi-
nistério Público Federal e o 
Tribunal de Contas da União 
sejam acionados para “apu-
ração de legalidade e juridi-
cidade das compras gover-
namentais ora combatidas, 
inclusive com o manejo de 
ações de ressarcimento ao 
erário e ações de improbida-
de administrativa”. 

A inflação medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) recuou 
nas sete capitais pesquisadas 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), em janeiro deste 
ano,na comparação,com o 
mês anterior. Na média na-
cional, o IPC-S recuou 0,80 
ponto percentual, ao passar 
de 1,07% para 0,27% no pe-
ríodo.

Entre as capitais, as 
maiores quedas foram ob-
servadas em Belo Hori-
zonte (-1,06 ponto percen-
tual, ao passar de 1,22% 
para 0,16%), Rio de Janeiro 
(-1,04 ponto percentual, 

ao passar de 1,17% para 
0,13%) e Salvador (-1 pon-
to percentual, ao passar de 
1,03% para 0,03%).

Também com quedas da 
taxa de inflação acima da mé-
dia nacional, aparecem Por-
to Alegre (-0,91 ponto per-
centual, ao passar de 1,40% 
para 0,49%) e Recife (-0,98 
ponto percentual, ao passar 
de 1,50% para 0,52%). As 
demais capitais apresentaram 
as seguintes quedas: São Pau-
lo (-0,60 ponto percentual, ao 
passar de 0,89% para 0,29%) 
e Brasília (-0,40 ponto per-
centual, ao passar de 0,52% 
para 0,12%)
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Vendas de carros usados 
recuaram em janeiro
Os últimos dados 

divulgados pela 
Federação Na-

cional das Associações dos 
Revendedores de Veículos 
Automotores (Fenauto), 
entidade que representa o 
setor de lojistas de veículos 
seminovos e usados, mos-
tram um recuo de 4,5% 
nas vendas, em janeiro de 
2021, em comparação com 
o mesmo período de 2020.

No primeiro mês do 
ano foram comercializados 
1.162.057 veículos, con-
tra 1.217.360 em janeiro 
de 2020. Já, na compara-
ção com a movimentação 
de dezembro, a queda foi 
de 27,2%. Embora possa 
parecer elevado, esse mo-
vimento para baixo já era 

previsto pela entidade, em 
função das novas restrições 
impostas pelas autoridades, 
em função da nova onda 
da Covid-19, e também por 
janeiro ser mês com muitas 
despesas extras como IP-
TU, IPVA etc.

Já segundo a Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), os emplacamentos 
de veículos caíram 8,16% em 
janeiro, na comparação com 
o mesmo mês de 2020.

Segundo a entidade, os 
emplacamentos de veículos 
novos, considerando todos 
os segmentos (automóveis, 
comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas, imple-
mentos rodoviários e outros) 
somaram 274.093 unidades, 

o que representa uma bai-
xa de 8,16% na comparação 
com janeiro do ano passa-
do (298.459 unidades). Na 
comparação com dezembro 
de 2020 (363.142 unidades), 
o resultado também foi de 
retração ainda maior, de 
24,52%.

No ranking histórico 
(entre todos os meses de 
janeiro, desde 1957), janei-
ro/2021 está na 13ª posição.

Os segmentos de auto-
móveis e comerciais leves, 
somados, apresentaram 
queda de 11,7% em janei-
ro/2021, se comparado 
com o mesmo mês de 2020, 
totalizando 162.567 veícu-
los esse ano, contra 184.112 
unidades, no primeiro mês 
do ano passado. Houve 

queda, também, quando 
comparados os dados de 
janeiro/2021 com os de de-
zembro de 2020 (232.795 
unidades comercializadas). 
Nesse caso, a retração che-
gou a 30,17%. “Histori-
camente, o mês de janeiro 
costuma apresentar uma pe-
quena retração nas vendas, 
já que os gastos das famílias 
aumentam nesse primeiro 
mês do ano, com matrículas 
e materiais escolares, IPVA, 
entre outras despesas. Além 
disso, alguns modelos estão 
com pouca disponibilidade 
no mercado, em função da 
falta de componentes, o que 
tornou previsível a queda 
nas vendas desses segmen-
tos”, analisou Assumpção 
Júnior.

Baleia esfria o clima

Baleias sequestram carbono. E poderão fazer mais, 
se forem preservadas, apesar de não constarem das 

ordens executivas editadas pelo presidente Joe Biden, 
reverso da política “antiambiental” praticada por seu 
antecessor.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou o pacote 
de medidas ambientais com o qual se comprometeu na 
campanha para a presidência e que contradiz a política do 
seu antecessor.

A nova política ambiental dos EUA foi instituída através 
de ordens executivas, quer dizer, são da alçada exclusiva do 
Executivo, dispensando a passagem pelo Congresso para 
produzir efeitos. Através delas, ficam vedadas novas autor-
izações para perfurações de petróleo e gás em terras federais, 
eliminam-se subsídios aos combustíveis fósseis e fica deter-
minada a conversão da frota de veículos a serviço do gover-
no, da energia derivada de combustíveis fósseis para a energia 
elétrica. Como a geração de energia em terras do governo 
tem um peso acentuado na emissão de dióxido de carbono 
(CO2) dos EUA, Joe Biden propõe a descarbonização total 
da indústria energética até 2035 e de todo o país até 2050!

Outras medidas anunciadas são a instituição de um con-
selho assessor reunindo agências de regulação ambiental, 
para orientar a presidência com relação às políticas ad-
equadas para corrigir desigualdades econômicas e raciais, 
acentuadas pelas mudanças climáticas e pela poluição da 
água e pela poluição do ar.

Ameaça máxima

Classificando as mudanças climáticas como “ameaça 
máxima” e acrescentando que “não podemos esperar 
mais”, Joe Biden anunciou a realização de uma Cúpula do 
Clima nos EUA, em 22 de abril de 2021, Dia da Terra e 
quinto aniversário da assinatura do Acordo de Paris.

Sobre emprego, Joe Biden acredita na geração compen-
satória de “empregos do futuro”, ante possíveis perdas no 
presente.

Economia criativa

O século passado, sobretudo na segunda metade, foi 
pródigo na criação de métodos de gestão, como a Gestão 
pela Qualidade, Matriz de ameaças e oportunidades, 
Gestão por Processos, além de conceitos inovadores, a ex-
emplo de Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade, 
“Small is Beautiful”, etc.

Apesar de conferirem estilo e elegância aos textos, desde o 
pioneiro Relatório Meadows, redigido por Donella H. Mead-
ows, Jorge Randers e William W. Behrens III, à frente de uma 
equipe de especialistas em informática do Massassuchets In-
stitute of  Technology (MIT; 1972), também conhecido como 
Relatório Limites do Crescimento, ou ainda como Relatório 
do Clube de Roma (Clube de Roma, fundado em 7 de abril 
de 1968), mas não chegaram a impedir a severa ameaça rep-
resentada pelas mudanças climáticas.

Joe Biden, na locução com que apresentou as diretrizes de 
sua política de segurança ambiental, sinalizou para o conceito 
mais próximo de levar às conquistas necessárias na correção 
dos efeitos das mudanças climáticas, ao dizer: “Estamos fa-
lando sobre inovação americana, produtos americanos, mão 
de obra americana. Estamos falando sobre a saúde de nossas 
famílias, água mais limpa, ar mais limpo e comunidades mais 
limpas. Estamos falando sobre segurança nacional, os ameri-
canos liderando o mundo em um futuro de energia limpa”, 
afirmou. Ao dizer da inovação americana, com o aposto 
produtos, mão de obra, saúde, água, ar, energia e comuni-
dades mais limpos, está se referindo à criatividade aplicada à 
economia e às cidades.

O conceito de cidades criativas foi primeiramente exposto 
em 1994, pelo primeiro ministro da Austrália, Paul Keat-
ing, no discurso denominado “Creative Nation”, no qual se 
referia aos efeitos perversos da globalização sobre a diver-
sidade cultural. Foi o prenúncio de políticas e práticas da 
realimentação permanente de objetivos econômicos, sociais, 
culturais e de sustentabilidade, em que a criatividade e sua 
base potencializadora apresentam-se como fatores críticos de 
diferenciação, competitividade e bem viver.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA JOALHERIA E LAPIDAÇÃO DE
PEDRAS PRECIOSAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINDJOIAS

CNPJ: 33.983.974/0001-91
Edital de Convocação – Eleição Quadriênio 2021-2025

Pelo presente edital, em conformidade com o Estatuto Social, será realiza-
da eleição para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes junto à FIRJAN para o quadriênio 2021-2025, no dia 10 de
fevereiro de 2021, em primeira convocação das 08 às 14 horas com a
maioria absoluta dos associados, na sede desta entidade, situada na Ave-
nida Graça Aranha, nº 19, sala 404, Centro, Rio de Janeiro – CEP: 20030-
002. Será de 5 (cinco) dias o prazo para o registro de chapas. O requeri-
mento do registro de chapa, em 2 (duas) vias, acompanhado de todos os
documentos exigidos para esse registro, dirigido ao Presidente da entida-
de, assinado por integrante da chapa e pela mesma responsável será
entregue na Secretaria do Sindicato no endereço acima indicado, no horá-
rio de 09 às 18h, de 2ª a 6ª feira, onde se encontrará à disposição dos
interessados, pessoa habilitada para atendimento. A impugnação de cha-
pa ou de candidato poderá ser feita até 2 (dois) dias após a expedição de
circular de divulgação de composição das chapas. Para a eleição, a
Assembleia Geral Eleitoral instalar-se-á, em primeira convocação, com a
maioria absoluta dos associados quites e em condições de voto e, em
segunda convocação, no mesmo dia e local, das 14:30h às 20:30h, com o
número de associados presentes, sendo considerada eleita a chapa que
obtiver a maioria dos votos dos eleitores presentes. Havendo somente
uma chapa inscrita, será declarada eleita a chapa, em escrutínio único de
6 (seis) horas, se obtiver a maioria dos votos das empresas associadas
presentes e em condições de voto. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2021.

Carla Christina Fernandes Pinheiro
Presidente

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Reconhecida em 13/07/61, Proc. Mte 134730, publicado no DOU  
(Seção I, Parte I) de 22/01/62, Página 834

CNPJ - 33.959.065/0001-18 - Inscrição Municipal - 02.931.036
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO 
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
sob o nº 33.959.065/0001-18, sediado na Rua Álvaro Alvin nº 24, grupo 
nº 402, Cinelândia, Rio de Janeiro, CEP.: 20.031-010, vem, na pessoa de 
seu presidente, CONVOCAR o CONSELHO DE REPRESENTANTES para 
Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com o artigo 26, §1º e 2º 
do estatuto, que será realizada de forma virtual conforme medida protetiva 
emergencial de combate a pandemia COVID-19, que será realizada no dia 
09 do mês de março de 2021, em primeira convocação às 14:30h e, em 
segunda convocação às 14:45h, para seguinte ordem do dia: 1) leitura, 
discussão e aprovação do balanço financeiro do exercício do ano de 2018 
e da previsão orçamentária de 2020 (cuja realização foi interrompida pelo 
lockdown de 13/03/2020); 2) leitura, discussão e aprovação do balanço 
financeiro do exercício do ano de 2019 e da previsão orçamentária de 2021 
(cuja realização também foi interrompida pelo lockdown de 13/03/2020); 3) 
leitura, discussão e aprovação do balanço financeiro do exercício do ano de 
2020 e da previsão orçamentária de 2022 com os respectivos pareceres do 
Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2021. Prof. João Daltro 
de Almeida - Presidente.

ASSEMBLÉIA
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do RJ,
convoca os técnicos de segurança do trabalho que estejam em dia com as
suas obrigações estatutárias, para participarem da prestação de contas
dos exercícios de 2019/2020, que ocorrerá no dia 06.02.2021 na rua
Lucas Rodrigues, 6 sala 303 - Parada de Lucas, às 14:00 horas em
primeira chamada e às 14:30 horas com qualquer número de presentes.

Elias Bernardino da Silva Junior
Presidente

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portuguesa, 
sito na Rua Haroldo Lobo, nº 400, nesta, no uso de suas atribuições e 
cumprindo o que preceitua o Artigo34, parágrafo 2° do Estatuto em vigor, 
convoca para o dia 18 de fevereiro de 2021 os senhores Conselheiros para: 
1a. Deliberarem sobre as contas do exercício de 2020. 2a. Deliberarem 
sobre a extinção da Comissão Disciplinar, uma vez que o Processo que a 
originou foi julgado IMPROCEDENTE, tendo o autor que pagar as custas 
judiciais. A primeira chamada será às 20hs e a segunda e última às 20h30m.

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021.
GILBERTO SOUZA GOMES

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Tecnologia ajuda caminhoneiros a melhorar lucratividade
A greve dos caminhonei-

ros colocou à população os 
problemas que a categoria 
enfrenta, os mesmo que 
levaram à paralisação de 
2018. Entre as principais 
reivindicações, fim da polí-
tica de preços para o diesel, 
que segue os valores inter-
nacionais, tabela de fretes e 
redução nas tarifas dos pe-
dágios.

Apesar do aumento de 
62% do volume de fretes 
registrado em 2020 (dados 
do Relatório Anual Frete-
Bras – O Transporte Rodo-
viário no Brasil), transpor-
tadores reclamam de baixas 
margens de lucro. De acor-
do com levantamento rea-
lizado pela CNT em 2019, 
quase 80% os caminhonei-
ros passam mais de 10 dias 
fora de casa por mês e 67% 
não costumam tirar férias.

Especialistas explicam que 
os caminhoneiros também 
precisam de auxílio para po-
derem realizar uma melhor 
administração de seus negó-
cios, de modo que consigam 
controlar melhor os custos 
e aumentar a lucratividade. 
Esse auxílio passa pela tecno-
logia, como contas digitais e 
roteirização de entregas e ne-
gociação de fretes.

“O caminhoneiro pre-
cisa calcular exatamente 
quanto irá gastar naquele 
transporte antes de fechar 
um contrato. Nesse cál-
culo, precisa entrar gas-
tos com pneus, distân-
cia, peso da carga, gastos 
com combustível, diárias 
trabalhadas, paradas para 
alimentação e descanso, 
Vale Pedágio, entre outros 
custos operacionais”, ex-
plica Luiz Garcia, diretor 

financeiro da Target Meio 
de Pagamentos.

Garcia alerta que o cál-
culo deve ser feito em cima 
da Tabela do Frete Mínimo, 
estabelecida pela Agência 
Nacional de Transporte 
Terrestre (ANTT), e que o 
motorista não deve aceitar 
descontos no valor total 
do frete, uma das maiores 
reclamações dos caminho-
eniros.

A empresa tem o apli-
cativo Target Conta Di-
gital, que possibilita toda 
a gestão financeira neces-
sária à atividade de frete 
pelo celular Android do 
motorista, sem cobrança 
de mensalidade. Entre os 
benefícios, a ferramenta 
oferece a possibilidade de 
transferências entre con-
tas Target ou para outros 
bancos, pagamento de 

contas via boleto, emissão 
de comprovante de rendi-
mentos, além de algumas 
funcionalidades especí-
ficas para o caminhonei-
ro, como visualização de 
documentos de CIOTs e 
Vale-Pedágio.

“Em breve teremos uma 
nova funcionalidade que é 
o cálculo do Frete Mínimo 
direto do aplicativo”, con-
ta William Rego, diretor de 
tecnologia e produtos da em-
presa. Outros aplicativos pa-
ra o setor são o Fretefy, uma 
espécie de Uber logístico, e o 
Maplink Routing Plataform, 
que permite uma melhor 
roteirização para que o ca-
minhoneiro tenha redução 
de custos nas operações de 
transporte – com combustí-
vel e pedágios, por exemplo 
– sem interferir na qualidade 
das entregas.
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Águas de Votorantim S/A
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28/12/2020
1. Hora, Local e Data: Às 8h do dia 28/12/2020, na sede social, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, São Paulo. 
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo, 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Claudio Bechara 
Abduche; Secretário: Paulo Faria de Oliveira. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, observados os 
impedimentos legais, com os acionistas presentes representando a totalidade do capital votante: 4.1. Aprovar aumento do capital social da 
Companhia em R$ 1.200.000,00, passando o capital social da Companhia de R$ 13.100.000,00 para R$ 14.300.000,00, mediante emissão de 
1.200.000 ações, ao preço de emissão de R$ 1.200.000,00 para integralização em bens, moedas e/ou direitos; 4.2. Aprovar a subscrição do 
aumento de capital pela acionista Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., no valor de R$ 720.000,00 integralizado, no ato, mediante 
capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, pela subscritora contra a Companhia, no mesmo montante, tudo na forma do Boletim de 
Subscrição que, autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; 4.3. Aprovar a subscrição do aumento de capital pela acionista 
SGA - Sistema de Gestão Ambiental S/A, no valor de R$ 480.000,00, integralizado, no ato, mediante capitalização de parte da reserva de retenção 
de lucros, pela subscritora contra a Companhia, no mesmo montante, tudo na forma do Boletim de Subscrição que, autenticado pela Mesa, fica 
arquivado na sede da Companhia; 4.4. Em razão do acima deliberado, o caput do artigo 4º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 4º - O capital social da Companhia é de R$ 14.300.000,00, dividido em 14.300.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional’’. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a 
que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Presença de: Claudio Bechara Abduche, Presidente; Paulo Faria de 
Oliveira, Secretário, Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A e SGA - Sistema de Gestão Ambiental S/A, acionistas presentes. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Votorantim, 28/12/2020. Claudio Bechara Abduche - Presidente; Paulo Faria de Oliveira - Secretário. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A; Claudio Bechara Abduche - Leonardo das Chagas Righetto. SGA - Sistema de Gestão Ambiental 
S/A, Pedro Miguel Cardoso Alves - Paulo Faria de Oliveira. JUCESP nº 36.726/21-7 em 21/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Privatização do petróleo 
chega a Amazônia
Petrobras inicia negociação para venda do Polo Urucu

A Petrobras, em 
continuidade ao 
comunicado divul-

gado em 07/12/2020, in-
forma que recebeu propos-
tas vinculantes para venda 
da totalidade de sua parti-
cipação em um conjunto de 
sete concessões de produ-
ção terrestres, denominado 
Polo Urucu, localizado na 

Bacia de Solimões, no Esta-
do do Amazonas. A estatal 
iniciou a fase de negociação 
com a empresa Eneva S.A. 
dos termos e condições pa-
ra a potencial venda.

Segundo a petroleira, a 
assinatura dos contratos de 
venda está sujeita ao êxito das 
negociações, que envolvem 
aspectos comerciais e con-

tratuais da transação a serem 
aprovados pelas instâncias 
decisórias de ambas as partes.

“A Petrobras reforça 
o seu compromisso com 
a ampla transparência de 
seus projetos de desinves-
timento e de gestão de seu 
portfólio e informa que as 
etapas subsequentes serão 
divulgadas ao mercado de 

acordo com as normas in-
ternas da companhia e com 
as disposições do procedi-
mento especial de cessão 
de direitos de exploração, 
desenvolvimento e produ-
ção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos 
fluidos, previsto no Decre-
to 9.355/2018”, destacou a 
estatal em comunicado.

PIB de Portugal caiu 7,6% em 2020
Em um ano marcado a 

partir de março pela pan-
demia Covid-19, o produ-
to interno bruto (PIB) de 
Portugal recuou 7,6% em 
2020, No quarto trimestre, 
a economia cresceu muito 
ligeiramente (0,4%), atenu-
ando o desempenho mais 
negativo registado pela atu-
al série de Contas Nacionais 
do Instituto Nacional de 
Estatística do país, divulga-
da nesta terça-feira.

Conforme notícia publi-
cada no site do jornal Pú-
blico, a “contração do PIB 
na zona euro foi igualmente 
muito acentuada, de 6,8%, 
tendo atingido particular-
mente os países onde o 
setor do turismo tem mais 
peso, tais como Espanha 
(11%), Itália (8,8%) e Fran-
ça (8,3%)”.

O governo português 
acredita que “o novo con-
finamento generalizado, de-
cretado no início do 2021, 
terá efeitos negativos na 
atividade econômica nos 

primeiros meses do ano 
[2021], que implicarão uma 
evolução anual menos favo-
rável do que anteriormente 
antecipado”.

De acordo com o insti-
tuto, o desempenho histo-
ricamente negativo do PIB 
no ano passado – em com-
paração com o crescimento 
de 2,2% em 2019 – é expli-
cado por um duplo efeito 
provocado pelas restrições 
impostas pelo novo coro-
navírus: por um lado, uma 
queda pronunciada do con-
sumo das famílias e, por ou-
tro lado, uma retração “sem 
precedente” do turismo.

Segundo o INE, “a procu-
ra interna apresentou um ex-
pressivo contributo negativo 
para a variação anual do PIB, 
após ter sido positivo em 
2019, devido, sobretudo, à 
contração do consumo priva-
do”. Houve reduções inten-
sas das exportações e impor-
tações de bens e de serviços, 
com destaque particular para 
a diminuição sem precedente 

das exportações de turismo”.
No quarto trimestre, o 

PIB registou uma varia-
ção homóloga negativa de 
5,9% e cresceu 0,4% face 
ao trimestre anterior. Esta 
evolução trimestral – que 
compara com a queda de 
13,9% e a subida de 13,3% 
no segundo e terceiro tri-
mestres, respectivamente 
– dos contributos positivos 
“da procura interna e da 
procura externa líquida pa-
ra a variação em cadeia do 
PIB”, explica o INE.

Internamente verificou-
se uma “diminuição me-
nos intensa do investimen-
to, apesar da redução mais 
pronunciada do consumo 
privado”. Já “a procura ex-
terna líquida apresentou um 
contributo mais negativo no 
quarto trimestre, verifican-
do-se uma contração mais 
intensa das exportações de 
bens e serviços que a ob-
servada nas importações de 
bens e serviços”.

O governo apontava 

para uma contração eco-
nômica de 8,5%, ao passo 
que a Comissão Europeia 
e o Conselho das Finanças 
Públicas esperavam uma 
queda de 9,3% do PIB, en-
quanto o Fundo Monetário 
Internacional mostrou-se 
mais pessimista (-10,0%). 
Mais optimistas estavam o 
Banco de Portugal (BdP) e 
a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), que 
apontaram para uma queda 
do PIB de 8,1% e 8,4%, res-
pectivamente.

Em comunicado, o Mi-
nistério das Finanças des-
taca que os dados revela-
dos pelo INE estão “em 
linha com a dinâmica da 
atividade econômica nos 
últimos meses de 2020”, 
citando o crescimento de 
20% das compras e os 
levantamentos por Multi-
banco no segundo semes-
tre face ao primeiro ou o 
aumento de 1,2% do con-
sumo de eletricidade.

Loterias arrecadam  
R$ 17,1 bi e ficam  
na mira de venda 

As loterias federais repas-
saram quase R$ 3 bilhões só 
à Seguridade Social. Ações de 
esporte e cultura receberam 
mais de R$ 1,9 bilhão. Já pa-
ra o Fundo Nacional de Se-
gurança Pública, os repasses 
ultrapassaram R$ 1,5 bilhão. 
No total, R$ 8,046 bilhões 
foram investidos, no último 
ano, em programas sociais 
com recursos dos jogos ad-
ministrados pela Caixa Eco-
nômica Federal.

Em 2020, a arrecadação 
das loterias bateu recorde, 
chegando a R$ 17,1 bilhões, 
segundo o banco. O mon-
tante é 2,35% maior do que 
o aferido em 2019 (R$ 16,7 
bilhões). Apesar desse re-
sultado, o governo pretende 
vender as loterias federais, 
assim como outras quatro 
subsidiárias da Caixa estra-
tégicas e lucrativas ao país.

“Se as loterias forem pri-
vatizadas, vão continuar re-
passando estes valores para 
as áreas sociais ou estes re-
cursos irão para o lucro das 
empresas controladoras?”, 
questiona o presidente da Fe-
deração Nacional das Asso-
ciações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae), 
Sérgio Takemoto. “Além de 
premiar os apostadores, as 
loterias destinam cerca de 

40% dos recursos para o fi-
nanciamento de políticas pú-
blicas em educação, saúde, 
esporte, cultura e segurança 
pública, reforçando o papel 
social da Caixa, que é e preci-
sa continuar sendo 100% dos 
brasileiros”, acrescenta.

Ano passado, os mais de 
R$ 8 bilhões arrecadados 
também foram direciona-
dos à saúde (R$ 4,662 mi-
lhões), ao Fies (R$ 311,957 
milhões) e a entidades de 
apoio à criança, ao ado-
lescente e a portadores de 
necessidades especiais (R$ 
5,129 milhões), como a 
Apae e Fenaspestalozzi. “As 
loterias contribuem sobre-
maneira para a redução das 
desigualdades regional e so-
cial”, reforça Takemoto.

Porém, conforme obser-
va o presidente da Fenae, 
o governo ignora as incer-
tezas da crise econômica e 
insiste na privatização, aos 
pedaços, da Caixa Econô-
mica. “O banco público 
que provou ser essencial 
aos brasileiros especialmen-
te nesta pandemia”, ressalta 
Sergio Takemoto.

Na última semana, o pre-
sidente da estatal, Pedro Gui-
marães, admitiu que tem “fo-
co total na venda de fatias de 
subsidiárias”. 
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Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam:

Produção: Apoio: Consultoria:

Versão Latino-Americana

Janeiro 2021

Itaú Unibanco não deve fechar  
agências bancárias em 2021 
Presidente do banco: inadimplência de 90 dias deve aumentar

“O reajuste no aluguel 
pegou você de sur-
presa agora no co-

meço do ano? Entenda por 
que isso pode ter aconteci-
do e veja as dicas de como 
se preparar financeiramen-
te para esse aumento”. A 
mensagem foi postada na 
tarde desta terça-feira na 
conta do Itaú Unibanco no 
Twitter. Ela ilustra que o 
maior banco privado do pa-
ís está se aproximando mais 
do correntista pessoa física, 
do crédito individual. 

O Itaú Unibanco não 
deve fechar agências ban-
cárias em 2021, afirmou o 
novo presidente-executivo 
do banco, Milton Maluhy, 
em teleconferência nesta 
terça-feira sobre os resulta-
dos do último trimestre de 
2020 divulgados na noite 
de segunda-feira. O banco 
fechou 203 agências no ano 
passado.

Antes da pandemia, o 
Itaú abria em média 250 
mil a 270 mil novas contas 
por mês por meio de canais 
eletrônicos. No segundo 
trimestre, o número atingiu 
o recorde de 645 mil, an-

tes de cair para 512 mil no 
terceiro trimestre de 2020, 
conforme o banco com se-
de em São Paulo. O exe-
cutivo também disse que 
a taxa de inadimplência de 
90 dias deve aumentar em 
2021, atingindo o pico nos 
últimos três meses do ano, 
mas ainda abaixo de níveis 
recordes passados.

O banco apresentou na 
noite de segunda-feira, após 
o fechamento dos merca-
dos no Brasil e nos EUA, o 
balanço anual e do quarto 
trimestre de 2020. O Itaú 
encerrou 2020 com lucro 
líquido de R$ 18,9 bilhões, 
queda de 28,9% na compa-
ração com o ano anterior 
(R$ 26,583 bilhões). No 
quarto trimestre, a compa-
nhia reportou lucro de R$ 
7,592 bilhões, pouco acima 
do verificado no mesmo 
período de 2019 (R$ 7,482 
bilhões).

Na avaliação do Valor In-
veste, os resultados do Itaú 
no quarto trimestre não ani-
maram os investidores e as 
ações preferenciais do ban-
co operavam nesta terça-
feira em queda de 0,10%, 

bem atrás dos seus pares na 
bolsa, por volta das 11h40. 
No mesmo horário, a ação 
preferencial do Bradesco 
subia 0,666%; a ordinária 
avançava 1,33%; Banco do 
Brasil tinha alta de 0,70%, 
e as units de Santander ga-
nhavam 0,74%.

De acordo com Hen-
rique Esteter, analista de 
investimentos da Guide, o 
balanço do 4º trimestre foi 
importante para ajustar as 
expectativas de investido-
res. “O que o mercado viu 
é que a situação ainda é de 
recuperação muito lenta no 
setor”, disse Esteter. “Não 
diria que o resultado foi 
ruim, apenas não foi sufi-
ciente para revisões positi-
vas ao setor.”

Na opinião dos analis-
tas do Safra, os resultados 
do Itaú ficaram um pouco 
abaixo do esperado em al-
gumas de suas principais 
linhas (provisões para per-
da em empréstimos, taxas e 
Opex). Com isso, o resulta-
do final ficou aquém da ex-
pectativa do Safra em 3,4%.

“Ainda assim, esperamos 
números mais animadores 

para 2021, sustentados prin-
cipalmente pela redução do 
custo do crédito, mas tam-
bém pela recuperação da 
atividade econômica. Por-
tanto, mantemos o rating de 
outperform (desempenho aci-
ma da média) para ITUB4 
com preço-alvo de R$ 37”.

Os analistas do BTG 
Pactual disseram que os 
resultados foram pouco 
inspiradores, apesar de al-
guns números positivos. Os 
empréstimos tiveram bom 
desempenho, apoiados pela 
carteira de crédito individu-
al. A receita líquida de juros 
(NII) teve um desempenho 
um pouco melhor do que 
esperávamos, enquanto as 
taxas e o seguro foram um 
pouco pior, dizem. “O con-
trole de custos foi um des-
taque positivo, tendência 
que esperamos que todos 
os bancos brasileiros fo-
quem nos próximos anos”, 
citaram. Eles acrescentaram 
que o custo do crédito foi 
apenas 2% melhor na rela-
ção trimestral e 3% pior na 
comparação anual, quando 
a covid-19 ainda não afeta-
va o mundo.

PagSeguro PagBank é a primeira 
a ter BDRs negociados na B3

O PagSeguro PagBank, que 
promove soluções em ser-
viços financeiros e meios de 
pagamento, é a primeira em-
presa brasileira listada na bolsa 
de Nova York (NYSE) a ter 
BDRs (recibos de ações) nego-
ciados na B3. Desde esta terça-
feira (2) as negociações com os 
papéis sob o código PAGS34 
(PagSeguro) estão disponíveis 
para investidores brasileiros.

O PagSeguro PagBank 
possui capital aberto na 
maior bolsa dos Estados 
Unidos, a de Nova York 
(NYSE), desde janeiro de 
2018. Na época também 
realizou a maior abertura 
de capital (IPO) de uma 
empresa brasileira naque-
le mercado. Desde o seu 
IPO, as ações do PagSegu-
ro PagBank registraram va-
lorização de mais de 140% 
em dólares, considerando 
o preço de fechamento de 
mercado do dia 1 de feve-
reiro último.

Através da B3, os BDRs 
de PagSeguro PagBank (PA-

GS34) podem ser negocia-
dos de maneira simples, em 
reais, estando sujeitos, claro, 
às oscilações cambiais. O 
preço inicial do recibo é por 
volta de R$ 50, o que o tor-
na acessível a grande parte 
dos investidores brasilei-
ros “Vale destacar o nosso 
pioneirismo em já ter sido a 
primeira companhia brasi-
leira 100% listada na bolsa 
de Nova York e, agora, a 
primeira a ter os BDRs lis-
tados na B3”, avalia o CEO 
do PagSeguro PagBank, Ri-
cardo Dutra.

Conhecidos pela sigla 
BDR, os Brazilian Deposi-
tary Receipts são certifica-
dos que representam ações 
emitidas por empresas em 
outros países, mas que são 
negociados aqui como, por 
exemplo, no pregão da B3. 
Os certificados de depósito 
no Brasil podem ser emiti-
dos tanto por bancos, agen-
tes originadores, quanto 
pelas próprias companhias 
estrangeiras e brasileiras 

que desejam ofertar os cer-
tificados na B3.

O PagSeguro PagBank 
é uma empresa do Grupo 
UOL. Atua como emissor, 
adquirente e oferece contas 
digitais, além de fornecer 
soluções completas para pa-
gamentos online e presen-
ciais (por aparelhos mobile 
e dispositivos POS). Possui 
uma grande variedade de 
meios de pagamento, como 
cartões de crédito, débito 
e refeição, além de transfe-
rências bancárias, pagamen-
tos por boleto, saldo em 
conta, entre outros.

A companhia é regula-
da pelo Banco Central do 
Brasil como instituição de 
pagamento emissora de 
moeda eletrônica e adqui-
rente, tendo parcerias com 
as principais bandeiras de 
cartões. Sua controlado-
ra, PagSeguro Digital, tem 
capital aberto nos EUA 
(NYSE: PAGS) e é regula-
da pela SEC (Securities and 
Exchange Commission).

Pagamento móvel continua a crescer na China

ETF desenvolvido 
pela XP tem cotas 
negociadas na B3

Desde segunda feira (1) 
está disponível para nego-
ciação na B3 o ACWI11, o 
sexto ETF (Exchange Tra-
ded Fund) Internacional. O 
produto replica o desem-
penho da carteira teórica 
de ativos do índice MSCI 
ACWI. O ETF é um fundo 
considerado investimento 
em renda variável.

Desenvolvido pela XP 
Inc., o ETF tem suas cotas 
negociadas na B3 de forma 
semelhante às ações. Po-
rém, ao adquirir tais cotas, 
o investidor, indiretamente, 
passa a deter todos os ativos 
que compõem a carteira te-
órica do MSCI ACWI. Des-
sa forma, o ACWI11 pro-
porciona mais eficiência aos 
investidores que buscam 
diversificação no setor.

“O ACWI11 é um ETF 
que replica ações de em-
presas ao redor do mundo 
todo, dando aos investido-

res a possibilidade de, com 
um único ativo, se expor a 
empresas em diversos pa-
íses, trazendo ainda mais 
diversificação aos seus in-
vestimentos e conhecimen-
to para esse tipo de instru-
mento financeiro.”, explica 
Felipe Paiva, diretor de Re-
lacionamento com Clientes 
e Pessoas Físicas da bolsa 
brasileira.

Segundo ele, o ACWI11 
oferece uma série de vanta-
gens aos investidores, tais 
como liquidez, uma vez que 
pode ser negociado em bol-
sa e pode ser comprado e 
vendido como se fosse uma 
ação; diversificação, já que 
com apenas uma transação 
o ETF proporciona o in-
vestimento em uma carteira 
variada de ativos; e transpa-
rência, pois possui divulga-
ção diária da composição da 
carteira do índice e forma-
ção de preço em bolsa.

O pagamento móvel con-
tinua a crescer na China. Os 
consumidores aderem cada 
vez mais a tecnologia, segun-
do uma pesquisa recente da 
China UnionPay. Em 2020, 
98% das 65 mil pessoas pes-
quisadas consideraram paga-
mento móvel como o seu ca-
nal mais usado, aumento de 

5 pontos percentuais face ao 
ano anterior, de acordo com 
o relatório divulgado em con-
junto pela China UnionPay e 
17 bancos comerciais e insti-
tuições de pagamento.

A proporção de usuários 
de pagamento com código 
QR atingiu 85%, um aumen-
to de 6 pontos percentuais 

em relação ao ano anterior, 
mostrou o relatório. Afeta-
dos pela epidemia, mais ce-
nários de pagamento offline 
se transformaram em online. 
O relatório da pesquisa mos-
trou que 30% dos entrevis-
tados frequentemente fazem 
compra via comércio eletrô-
nico de transmissão ao vivo.
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