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Comércio de bens se recupera,  
de serviços fica estagnado
Início de 2021 deverá trazer queda generalizada

Liderado pelo comércio de 
bens, o comércio global 
se recuperou no último 

trimestre de 2020, reduzindo 
seu declínio geral no ano para 
cerca de 9%, de acordo com o 
novo Global Trade Update da 
Unctad publicado nesta quarta-
-feira.

A agência da ONU destaca 
que a recuperação no quarto tri-
mestre do ano passado foi desi-
gual e amplamente impulsionada 
pelo comércio de mercadorias 
de e para os países em desenvol-
vimento.

As importações e exportações 
de bens cresceram cerca de 8% no 
quarto trimestre. O comércio de 
serviços, porém, ficou estagnado. 
Um dos mais afetados pelas medi-
das de isolamento é o de viagens. 

Os serviços representam dois 
terços da produção econômica e 
mais da metade dos empregos no 
mundo.

O relatório projeta que o pri-
meiro trimestre de 2021 registrará 
uma desaceleração na recuperação 
do comércio de bens (uma queda 
de 1,5% em relação ao quarto tri-
mestre de 2020) e uma queda adi-
cional para o comércio de servi-
ços (uma queda de 7% em relação 
ao quarto trimestre de 2020), em 
grande parte porque de interrup-
ções contínuas no setor de via-
gens.

Países como China, Suíça, 
Taiwan, Turquia, Uganda e Vie-
tnã tiveram desempenho de ex-
portação relativamente melhor 
em 2020, de acordo com a Unc-
tad. Na outra ponta, Colômbia, 

Nigéria, Arábia Saudita e Vene-
zuela tiveram um desempenho 
relativamente pior no ano pas-
sado.

A recuperação do quarto tri-
mestre de 2020 foi em grande 
parte impulsionada pelo comér-
cio de bens de e para os países 
em desenvolvimento, especial-
mente pelo desempenho muito 
forte das economias do Leste 
Asiático.

Na comparação ano a ano, o 
comércio de bens originários do 
Leste Asiático cresceu cerca de 
12% no quarto trimestre de 2020, 
com as importações de bens au-
mentando cerca de 5%, diz o re-
latório. As exportações de merca-
dorias originárias da maioria das 
outras regiões continuaram em 
queda.

Tombo no varejo em dezembro 
impulsiona volta do auxílio
Queda recorde é atribuída à redução do pagamento

O tombo recorde do co-
mércio varejista em 
dezembro aumentou 

a pressão pelo retorno do paga-
mento da renda emergencial. A 
queda de 6,1% frente a novembro 
é em boa parte atribuída à redução 
dos valores pagos e do número de 
beneficiados. Em janeiro, pratica-
mente os pagamentos cessaram, 
só restando alguns beneficiários.

A Frente Parlamentar Mista 
de Renda Básica divulgou nesta 
quarta-feira manifesto pela pror-
rogação do auxílio emergencial e 
ampliação do Bolsa Família. Os 
impactos provocados pela segun-
da onda de contágio – o país vol-
tou à marca de mais de mil óbitos 
e 50 mil infectados por dia – indi-
cam que o Congresso deve atuar 
para atender os mais vulneráveis.

Os parlamentares argumentam 
que, com o fim do auxílio, em de-
zembro de 2020, 12,8% dos brasi-
leiros passaram a viver com menos 
de R$ 246 por mês, de acordo com 
a Pnad Contínua e a Pnad Covid 19.

A Frente é formada por 214 
parlamentares de 23 partidos. 
Não há uma posição consolidada 
sobre valor e extensão do auxílio 
emergencial, segundo a Agência 
Senado.

Inflação também pesou
na retração do comércio

Projeto do setor 
elétrico vai para 
Câmara com 
apoio do PT

O PLS 232/2016, que trata do 
novo marco do setor elétrico, foi 
aprovado de forma terminativa 
pela Comissão de Infraestrutura 
(CI) do Senado e agora segue para 
análise da Câmara dos Deputados. 
O projeto de lei abre caminho 
para ampliar o mercado livre de 
energia, com a possibilidade de 
portabilidade da conta de luz en-
tre diferentes distribuidoras.

O substitutivo do senador Mar-
cos Rogério (DEM-RO) foi apro-
vado em março de 2020, mas o 
senador Jean Paul Prates (PT-RN) 
apresentou recurso para discutir 
presencialmente, em Plenário. No 
início deste ano, Prates desistiu e 
requereu acelerar a tramitação do 
projeto em razão da continuidade 
da pandemia e da falta de previsão 
para o retorno dos trabalhos pre-
senciais.

“Quero deixar consignado aqui 
que o Partido dos Trabalhadores, 
nós mesmos, acreditamos que este 
projeto é, de fato, bastante impor-
tante e vai permitir que os consu-
midores escolham seus fornece-
dores de energia. Há, com certeza, 
algumas alterações a fazer, mas 
passado esse período mais longo 
da pandemia do que esperávamos, 
consideramos apropriado que vá 
à Câmara para a sua apreciação”, 
declarou Jean Paul Prates, segun-
do a Agência Senado.

O mercado livre de energia é 
apontado por especialistas como 
uma das causas das distorções no 
setor elétrico brasileiro, que fazem 
com que os consumidores pa-
guem uma das maiores tarifas de 
energai elétrica do mundo.

Número de 
clientes de 
planos cresce 
na pandemia

Mesmo com a instabilidade em 
toda a economia nacional, o setor 
de planos de saúde médico-hos-
pitalares encerrou 2020 com mais 
de 47,5 milhões de beneficiários 
em todo o país. De acordo com 
a Nota de Acompanhamento de 
Beneficiários (NAB), do Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar 
(Iess), esse número não era ultra-
passado desde o primeiro semes-
tre de 2017. O total de vínculos 
avançou 1,2% em 12 meses, o que 
representa aproximadamente 555 
mil novas vidas no período.

Para José Cechin, superinten-
dente executivo do Iess, os núme-
ros mostram que o setor amargou 
perdas no primeiro semestre, mas 
conseguiu se recuperar na segun-
da metade do ano. “Entre feverei-
ro e junho de 2020, aproximada-
mente 297 mil pessoas deixaram 
de contar com planos de saúde 
médico-hospitalares, resultado 
do elevado número de demissões, 
interrupção de atividades, fecha-
mentos de empresas ou ainda 
da perda de poder aquisitivo por 
conta da crise econômica desen-
cadeada pela Covid-19”, aponta o 
especialista.

BC: aprovada 
autonomia, 
que aumenta 
desigualdade

A Câmara dos Deputados apro-
vou, por 339 votos a 114, o projeto 
de autonomia do Banco Central 
(PLP 19/19, do Senado Federal), 
definindo mandatos do presidente 
e dos diretores do BC com vigên-
cia não coincidente com o manda-
to de presidente da República.

A aprovação contou com vo-
tos da oposição, especialmente 
do PSB. A maioria do PDT votou 
contra, assim como a totalidade 
do PT e do PSOL. Foi visto co-
mo surpresa o voto contrário do 
deputado tucano Aécio Neves 
(PSDB-MG).

Também tucano, o senador 
paulista José Serra alertara na vés-
pera que a independência política 
de um banco central aumenta a já 
enorme barreira que separa ricos 
e pobres. Citou o estudo do Ban-
co Mundial “Does Central Bank 
Independence Increase Inequali-
ty?”, que demonstra a existência 
de correlação entre a independên-
cia do BC e a desigualdade social.

As vendas do comércio varejista 
tiveram um tombo recorde em de-
zembro. A queda foi de 6,1% frente 
a novembro, descontada a inflação 
e com ajuste sazonal. No conceito 
ampliado, que inclui veículos e ma-
terial de construção, a retração foi 
de 3,7%. O Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Industrial 
(Iedi) lembra que em novembro o 
desempenho já havia sido ruim.

Mesmo com a perda de dina-
mismo no final do ano, o desem-
penho do varejo foi positivo no 

acumulado de 2020: alta de 1,2% 
frente a 2019.

“Na origem desta evolução es-
tão a deterioração do quadro sa-
nitário no final do ano passado, 
a redução do auxílio emergencial 
pago às famílias e a perspectiva de 
seu fim em 2021 e a aceleração da 
inflação, que atingiu sobretudo os 
produtos alimentícios. Nada disso 
traz bons sinais para a indústria, 
já que o varejo é um importante 
canal de escoamento da produção 
nacional”, analisa o Iedi.

Najara Araujo/Câmara dos Deputados
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Será que o ‘plano de resgate’ pode salvar os Estados Unidos?
Por Yi Li

O Depar tamento 
de Comércio dos 
EUA divulgou 

seu relatório preliminar do 
PIB para o quarto trimestre 
de 2020 em 28 de janeiro 
deste ano. A taxa de cres-
cimento anual do PIB dos 
EUA foi de 4%, inferior aos 
4,3% esperados. Ao mesmo 
tempo, o PIB dos EUA caiu 
3,5% em 2020.

Durante a crise financei-
ra de 2009, o PIB dos EUA 
caiu 2,5%, a queda no PIB 
dos EUA de 2020 é a pri-
meira queda desde então, 
tendo atingido uma nova 
baixa desde 1946. Este rela-
tório preliminar é uma nota 
de rodapé para a turbulenta 
economia dos EUA no ano 
passado e serve de alerta ao 
Governo Biden de que a re-
cessão econômica causada 
pela epidemia está longe de 
terminar.

O presidente do Federal 
Reserve (Fed, banco central 
dos Estados Unidos), Jero-
me Powell, reiterou que a 
recuperação da economia 

dos EUA depende do con-
trole eficaz da epidemia. 
Atualmente, as comunida-
des nos Estados Unidos 
ainda estão sob diferentes 
graus de bloqueio, manten-
do pressão nas atividades 
econômicas.

Economistas americanos 
afirmam que mesmo com 
o controle da epidemia, a 
economia não voltará ao 
normal no curto prazo. “À 
medida que entramos no 
segundo trimestre, a econo-
mia dos EUA deve começar 
a se recuperar”, disse Ha-
mrick, da empresa listada na 
Nasdaq nos Estados Uni-
dos. “Mas é óbvio que tudo 
isso leva muito mais tempo 
do que o esperado. Pode le-
var algum tempo para que 
tudo se recupere.”

Para piorar as coisas, os 
problemas crônicos de de-
sigualdade racial e de gêne-
ro na sociedade americana 
fizeram coexistir o ideal 
de igualdade e as múltiplas 
contradições e, por muito 
tempo, afetaram a econo-
mia americana como um 
fantasma.

De acordo com a Bloom-

berg News, um estudo con-
duzido por Mary Daly, pre-
sidente do Federal Reserve 
Bank de San Francisco, 
mostrou que a desigualdade 
de raça e gênero tem causa-
do perdas econômicas cres-
centes nos Estados Unidos, 
que chegaram a US$ 2,6 
trilhões em 2019. Pesquisa-
dores estimam que o custo 
da desigualdade de raça e 
gênero nos últimos 30 anos 
chegou a US$ 70,8 trilhões.

A recente segunda onda 
da Covid-19 também cau-
sou impacto na economia 
dos Estados Unidos. Em 
termos de emprego, embo-
ra mais da metade dos 22 
milhões de empregos per-
didos na primavera passada 
tenham sido restaurados, 
o aumento de novas infec-
ções obrigou empresas a 
fechar e dispensar trabalha-
dores, afetando gravemente 
o lazer e hotelaria mais uma 
vez, e frustrando a recupe-
ração da economia, segun-
do noticiou o New York Ti-
mes.

O Departamento de Tra-
balho dos EUA informou 
que na primeira semana 

do ano novo, o número de 
pessoas que se candidata-
ram ao seguro-desemprego 
do estado pela primeira vez 
aumentou significativamen-
te, atingindo 1,15 milhão, 
sendo a primeira vez desde 
julho do ano passado a ul-
trapassar 1 milhão.

O número médio de 
novos pedidos do auxílio-
-desemprego nos Estados 
Unidos em uma única se-
mana chegou a 848.250 em 
janeiro deste ano. Antes do 
surto, o número total era de 
cerca de 200 mil solicita-
ções semanais.

A epidemia derrubou se-
tores baseados no contato 
social, e o setor de serviços 
sofre com o choque da re-
cessão. O impacto da epide-
mia sobre as pessoas de bai-
xa renda é particularmente 
grave. A fraqueza contínua 
do mercado de trabalho le-
vará à chamada recuperação 
em forma de k, ou seja, os 
trabalhadores com rendas 
mais altas têm um bom de-
sempenho, enquanto aque-
les de baixa renda estão em 
desvantagem.

Para aliviar a sociedade 

americana, que foi dura-
mente atingida pela epide-
mia, Biden anunciou em 
14 de janeiro um “Plano 
de Resgate Americano” no 
valor de US$ 1,9 trilhão, 
com a intenção de injetar 
um “impulso no coração” 
da economia e da sociedade 
americana.

O plano de Biden englo-
ba três aspectos principais: 

– Mais de US$ 400 bi-
lhões serão usados para 
combater a epidemia, pro-
mover a produção e distri-
buição de vacinas e reabrir 
escolas no prazo de 100 
dias;

– Cerca de US$ 440 bi-
lhões serão usados para 
auxiliar as comunidades e 
empresas americanas, dos 
quais US$ 350 bilhões fo-
ram fornecidos por gover-
nos estaduais e locais para 
compensar o déficit orça-
mentário;

– E mais de US$ 1 tri-
lhão serão destinados para 
assistência direta de famílias 
americanas, incluindo paga-
mentos diretos de US$ 1,4 
mil à maioria dos america-
nos.

No entanto, assim que 
o plano foi divulgado, en-
frentou dúvidas de todos 
os lados. O plano é “muito 
caro”, “não direcionado” e 
“não suficientemente cla-
ro”, avaliaram alguns parla-
mentares.

Um fenômeno foi apon-
tado pela revista americana 
Commercial Observer, que ob-
servou que desde os anos 
1990, sempre que o Parti-
do Republicano chegava ao 
poder, a economia entrava 
em recessão, e então o Par-
tido Democrata chegava ao 
poder para resgatar.

Embora essa conclusão 
seja inevitavelmente aciden-
tal, os fenômenos de calú-
nia entre políticos, gastos 
de campanha exacerbados e 
pouca continuidade das po-
líticas econômicas causadas 
pelo sistema político ameri-
cano são reais.

É fácil “quebrar”, mas é 
difícil “consertar”. Será que 
“Plano de Resgate Ameri-
cano” de US$ 1,9 trilhão 
pode salvar a economia dos 
EUA?

Yi Li, Diário do Povo Online.

Tabela de Imposto de Renda precisa de respirador
Por Sandro 
Rodrigues

Não é só a Co-
vid-19 que exige 
respiradores para 

o tratamento, nossa tabela 
de Imposto de Renda está 
sufocada há 6 anos sem re-
ajuste, não fazendo trocadi-
lho, mas é um fato. Embora 
as regras para a entrega da 
declaração do imposto de 
renda ainda não tenham 
sido liberadas pela Recei-
ta Federal do Brasil, o que 
deve acontecer ao final do 
próximo mês, já sabemos 
através fontes oficiais que a 
tabela de imposto de renda 
não será atualizada.

Assim sendo, deduzimos 
que pouquíssimas altera-
ções devem ocorrer compa-
rado a 2020, ou seja, salvo 
os gastos previdenciários 
que naturalmente são ma-
jorados todo ano, no mais 
entendemos que as normas 
permanecerão iguais ao ano 
passado.

Dessa forma, a conta da 
pandemia, claro que nin-

guém é insensível a ela, pe-
lo contrário, mas boa parte 
dela será custeada pelos 
que recebem valores tribu-
táveis, melhor dizendo, os 
trabalhadores vinculado à 
CLT, os autônomos, os que 
recebem rendimentos de 
pensões e aposentadorias, 
alugueis etc, que também ti-
veram suas vidas totalmente 
alteradas nesse momento.

Estes contribuintes, já 
com pouco e reduções sen-
síveis em seus rendimentos, 
estão fazendo todo o possí-
vel para manterem suas ren-
das, mesmo que reduzidas, 
assim, também teriam que 
ter essa situação tributaria 
ajustada com toda a justiça, 
para igualmente enfrentar os 
inúmeros problemas advin-
dos da pandemia, não só fi-
nanceiros como emocionais.

Como é de conhecimen-
to, o reajuste da tabela do 
imposto de renda conti-
nua sem alteração deste de 
2015, bem como os limi-
tes de deduções não foram 
convertidos e se mantém 
em R$ 2.275,08 para cada 

dependente, R$ 3.561,50 
para gastos com educação 
do contribuinte ou para ca-
da dependente, e as diretri-
zes para pagamento do im-
posto também continuaram 
as mesmas. A correção da 
tabela parece que ficou no 
esquecimento e teria virado 
regra de não atualizá-la.

Não podemos deixar de 
atentar que uma das pro-
messas de campanha do 
novo governo seria a re-
novação dela já no início 
do mandato, que mais um 
ano não se concretiza, dian-
te de uma inflação anual 
de 4,52%, a tabela atinge a 
defasagem de praticamente 
110% segundo dados do 
Sindifisco Nacional. Por-
tanto, a faixa de isenção do 
imposto deveriam alcançar 
todas as pessoas que ga-
nham aproximadamente até 
R$ 4.060,00 mensais, algo 
em torno de 10 milhões de 
contribuintes que atualmen-
te pagam Imposto de Ren-
da ficariam isentos. Dessa 
maneira, mais recursos para 
os cofres públicos e natu-

ralmente menos aos contri-
buintes, que evidentemente 
com mais dinheiro no bol-
so, acabaria em última aná-
lise, gerando receitas para o 
erário através do consumo e 
investimentos que são gera-
dores de tributos.

Mediante este cenário o 
contribuinte deve ajustar 
suas contas com o Fisco, 
até o prazo a ser estabele-
cido pela RFB que tende a 
voltar a ser até 30 de abril, 
observando que a multa 
para quem apresentar a de-
claração depois do prazo é 
de 1% ao mês-calendário 
ou fração de atraso, lançada 
de ofício e calculada sobre 
o imposto sobre a renda de-
vido, e não sobre o imposto 
de renda a pagar, com o va-
lor mínimo de R$ 165,74 e 
máximo de 20%.

Esperamos que, como no 
ano anterior, a restituição 
seja em cinco lotes, ao me-
nos para minimizar a situa-
ção entre os dias 31 de maio 
e 30 de setembro, segura-
mente um benefício para 
o bolso do contribuinte. 

Isto posto, sugerimos que 
o declarante entregue a sua 
DIRPF o quanto antes, cla-
ro com todos os cuidados e 
prudência para seu correto 
preenchimento.

Importante ressaltar que 
no caso de algum erro, bas-
ta efetuar a sua retificação, 
pois ocorrendo antes do 
prazo final de entrega o 
contribuinte poderá alte-
rar inclusive o modelo de 
opção entregue de anual 
completa para anual simpli-
ficada ou vice-versa, contu-
do tendo erros podem ser 
constatados pelos próprios 
contribuintes ou mesmo 
mediante acesso ao e-CAC 
(Centro Virtual de Atendi-
mento) no site da Receita 
Federal do Brasil.

Esta consulta poderá ser 
efetuada em normalmente 
até 24 horas após a entrega, 
visto que frequentemente 
é o prazo para saber se a 
declaração foi ou não pro-
cessada. Havendo qualquer 
incongruência ou equívoco, 
verificado diretamente pelo 
declarante ou mesmo atra-

vés de acesso ao e-CAC, a 
solução necessária e eficaz 
será corrigir as divergências 
o quanto antes.

Fundamental que o con-
tribuinte possua pleno co-
nhecimento e precaução de 
que após o envio à RFB da 
sua DIRPF deverá dar toda 
a atenção a eventuais im-
precisões nas informações 
repassadas ao Fisco, acom-
panhando o processamen-
to da declaração logo após 
a sua entrega e havendo 
quaisquer inexatidões nos 
dados proceda rapidamente 
a correção, assim escapa-
rá de futuros transtornos, 
como: intimações, notifica-
ções enviadas pela Receita 
Federal, bem como custos 
pecuniários, uma vez que 
as multas podem chegar em 
até 150%, além de impedir 
que a declaração fique reti-
da na incomoda e descon-
fortável malha fina.

Sandro Rodrigues é economista, 
contabilista e fundador da  

Attend Assessoria  
Consultoria e Auditoria S/S.
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Agronegócio paga imposto?

Agricultura sempre foi beneficiada com isenções de 
impostos. Nada mais justo para um pequeno produ-

tor que batalha contra incertezas: clima, preços na col-
heita, demanda. Mas não se justifica para o agronegócio, 
que movimenta bilhões e consegue superar essas incerte-
zas com sofisticados produtos financeiros e tecnologia de 
ponta.

“Toda a receita tributária do país, se a gente colocasse 
numa cesta, o setor agropecuário e de celulose, represen-
taria 0,2% dos tributos arrecadados”, calculava em 2018 o 
defensor público e ex-coordenador do Fórum Paulista de 
Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos 
Marcelo Novaes.

“O Brasil noticia que o agronegócio exportou US$ 96 
bilhões no ano de 2017. A um câmbio de R$ 3,50 isso vai 
dar, praticamente, R$ 340 bilhões, sendo que o imposto 
de exportação foi de R$ 38 mil, o preço de um carro 
popular seminovo. Um escândalo, porque nós estamos 
subsidiando a produção de alimentos no país”, analisa o 
defensor público.

Em 2019, a situação foi ainda mais escandalosa: 
foram arrecadados apenas R$ 16,3 mil em imposto de 
exportação, segundo Novaes e Thomaz Ferreira Jensen, 
em texto que compõe o livro Direitos Humanos no Brasil 
2020.

Segundo o IBGE, em 2018, todas as cadeias do 
agronegócio recolheram R$ 489 bilhões em tributos, 
21,5% de tudo o que foi arrecadado no Brasil. Valor 
significativo, paralelo ao peso do setor no PIB, mas que 
engloba industrialização, vendas etc. A produção agrícola, 
em si, segue pagando muito pouco imposto.

Salva vidas

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, 
presidida por Cláudio Castro, iniciou uma campanha em 
defesa da vacinação contra a Covid-19. O vídeo A Vacina 
Salva Vidas contém depoimentos de Ana Botafogo, 
Bayard Boiteux, Cocco Barçante, Milton Cunha, Nísia 
Trindade e Sávio Neves, entre outras personalidades, pode 
ser visto no YouTube (youtube.com/watch?v=MfeOXMq
PzRI&feature=youtu.be)

Pense em mim, liga pra mim

Três semanas após a posse, Joe Biden ainda não ligou 
para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. 
Israel já mandou sinais de desconforto. Biden já contatou 
os líderes de Canadá, Reino Unido, México, Rússia e Ale-
manha, entre outros. Bolsonaro nem deve ter esperanças.

Rápidas

Principal evento na agenda cultural do Nordeste, o Car-
naval não terá festas nas ruas, devido à pandemia, mas a 
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) marcará a festividade 
com a realização do Carnaval de Todos os Tons. Montada 
pela Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte 
(Dimeca), a programação será realizada de 8 a 17 deste 
mês. Reunirá exposições, lançamento de concurso de 
frevo, exibição de filmes e oficina de fantasia de papel *** 
O Ibef  Rio de Janeiro lança o treinamento online “Tribu-
tação sobre Energia Elétrica (Módulo Completo)”, em 
23, 24, 25 de fevereiro e 2, 3, 4 de março, sempre das 18h 
às 20h30. Mais informações em agenda.ibefrio.org.br *** 
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) aderiu ao movi-
mento Unidos pela Vacina, que visa a apoiar a vacinação 
contra a Covid-19 de todos os brasileiros até setembro.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i) Remane-
jamento e Eleição de Diretores para complementar o mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraor-
dinária do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; ii) Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários res-
ponsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face do item “i” 
da Ordem do Dia, e iii) Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir 
desta data até a realização da Assembleia. São Paulo/SP, 05 de fevereiro de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
18 (dezoito) de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i) Eleição de Diretor 
para complementar o mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022 que delibe-
rar sobre o mesmo assunto; ii) Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante a Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face do item “i” da Ordem do Dia, e iii) Assuntos Gerais. 
Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta con-
vocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 05 de fevereiro de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

General revela articulação  
do Alto Comando contra Lula
Comandante do 

Exército nos go-
vernos Dilma 

Rousseff  e Michel Temer, 
o general Eduardo Villas 
Bôas revelou que posta-
gens polêmicas feitas no 
Twitter na véspera do jul-
gamento, em 2018, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) de habeas corpus do 
ex-presidente Lula para re-
correr da condenação em 
liberdade, em 2018, foram 
articuladas e “rascunha-
das” em conjunto com o 
Alto Comando da insti-
tuição. Também revelou 
o que seria o componente 
militar do golpe de 2016. 

As declarações fazem 
parte do livro “General 
Villas Bôas: conversa com 
o comandante”, recém-
lançado pela Editora FGV, 
a partir de depoimentos 
concedidos pelo general ao 
longo de cinco dias entre 

agosto e setembro de 2019, 
por mais de 13 horas de du-
ração, comandada pelo pro-
fessor e pesquisador Celso 
de Castro. Vítima de uma 
rara doença neuromoto-
ra de caráter degenerativo, 
Villas Bôas atualmente res-
pira com ajuda de aparelho 
e se locomove em cadeira 
de rodas.

Na véspera do julgamen-
to, Villas Bôas afirmou, no 
Twitter, que a instituição 
“julga compartilhar o an-
seio de todos os cidadãos 
de bem de repúdio à impu-
nidade”. Acrescenta que o 
Exército também defende 
o “respeito à Constituição, à 
paz social e à Democracia”, 
e que a instituição “se man-
tém atenta às suas missões 
institucionais”. Na época, 
a postagem foi interpreta-
da, principalmente no PT, 
como uma pressão sobre o 
STF.

Segundo o militar, as 
mensagens postadas por 
ele via Twitter em 2018, na 
véspera do julgamento do 
Supremo Tribunal Federal 
que poderia soltar o ex-
presidente Lula, foram ar-
ticuladas e “rascunhadas” 
em conjunto com o Alto 
Comando da instituição. 
Ele afirma que dois moti-
vos principais moveram o 
Alto Comando do Exérci-
to a adotar a ofensiva. Um 
deles foi o aumento de 
pedidos por intervenção 
militar por parte de em-
presários e pessoas da so-
ciedade civil. Em sua ver-
são, as mensagens tiveram 
o objetivo de conter uma 
possível convulsão social.

Narra no livro que, com 
vistas nas eleições, “con-
videi os candidatos para 
conversar. Essa rodada de 
entrevistas aconteceu antes 
que as candidaturas fos-

sem oficializadas. Nelas eu 
expunha temas relativos à 
importância de reconstru-
ção de um projeto nacional. 
Discorria sobre a Amazô-
nia, os problemas e as so-
luções cabíveis e, por fim, 
tratava de defesa, das For-
ças Armadas e de questões 
importantes que lhes dizem 
respeito. Minha expectativa 
de que esses assuntos fos-
sem discutidos por ocasião 
dos debates eleitorais aca-
baram frustradas [acabou 
frustrada]. Nos poucos que 
ocorreram, esses temas não 
foram provocados pelas 
emissoras.”.

Em outro trecho, afirma 
que “Bolsonaro deu ênfa-
se ao combate ao politica-
mente correto, do qual a 
população estava cansada. 
A Globo, o reino do po-
liticamente correto, foi o 
mais importante cabo elei-
toral do presidente eleito.”

Cai confiança do empresário, diz CNI
O Índice de Confiança 

do Empresário Industrial 
(ICEI) caiu pelo segundo 
mês consecutivo e regis-
trou 59,5 pontos em fe-
vereiro, em uma escala de 
0 a 100. O indicador, que 
mostra a avaliação dos em-
presários sobre as condi-
ções de seus negócios, foi 
divulgado nesta quarta-
feira (10) pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) e acumula queda de 

3,6 pontos entre janeiro e 
fevereiro deste ano.

Apesar da aparente pio-
ra, o índice está acima da 
linha divisória de 50 pon-
tos, que separa confiança 
da falta de confiança, indi-
cando que os empresários 
seguem confiantes. A mé-
dia histórica do índice é de 
53,8 pontos.

De acordo com a CNI, a 
percepção do estado atual 
da economia brasileira e das 

empresas é de melhora na 
comparação com os últimos 
seis meses, mas essa visão já 
foi mais forte e disseminada 
entre os empresários.

O Índice de Condições 
Atuais se tornou menos po-
sitivo, registrando queda de 
3,5 pontos e ficou em 53,2 
pontos. “A manutenção do 
sentimento de otimismo é 
importante para estimular 
o aumento da produção, a 
geração de empregos e o 

aumento do investimento, 
elemento essencial para o 
Brasil voltar a crescer”, diz 
o documento.

Segundo a agência Bra-
sil, já o Índice de Expec-
tativas se manteve estável, 
com variação negativa de 
0,4 ponto para 62,6 pon-
tos, o que, segundo a CNI, 
indica ainda elevado oti-
mismo para os próximos 
seis meses da economia 
brasileira e das empresas.

Para deputado, autonomia do BC vira ‘bolsa banqueiro’
A autonomia do Banco 

Central, aprovada às pres-
sas nesta quarta-feira pela 
Câmara dos Deputados foi 
severamente criticada pe-
los políticos da oposição. 
O deputado federal Ivan 
Valente (PSOL) chamou o 
projeto de lei (PLP 19/19) 
de “bolsa banqueiro”.  “É 
uma verdadeira captura das 
decisões de política mone-
tária, de política fiscal, de 
política de crédito, a favor 

do capital financeiro e dos 
bancos”, ressaltou.

Já a representante da 
Rede, deputada Joenia 
Wapichana, afirmou que 
a medida diminui o poder 
de atuação do presidente 
da República eleito. “Is-
so abre a possibilidade de 
uma política econômica 
eleita pelo voto popular 
não ser seguida pelo Ban-
co Central”, alertou.

O líder do PT, deputado 

Enio Verri (PT), afirmou 
que a autonomia não vai 
resolver os problemas do 
país. “Como é que fica se o 
Banco Central começa a to-
mar uma política que diver-
ge da política do governo? 
Como é que resolve esse 
choque?”, questionou.

A ex-deputada Manuela 
d’Ávila (PCdoB), nas re-
des sociais, criticou: “De-
sastroso! Autonomia do 
Banco Central.” O proje-

to de lei, que caba de ser 
aprovado em plenária, 
não foi submetido a deba-
te  em audiência pública, 
tanto na Câmara dos De-
putados como no Senado. 
“A raposa não pode tomar 
conta do galinheiro!”, res-
saltou. Já o deputado fede-
ral Paulão (PT) disse que 
a autonomia do BC é um 
“projeto de lesa-pátria” e 
reafirmou que votou con-
trário à medida. 
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Plataforma Os Leiloeiros 
no Linkedin

Felipe Bignardi, leiloeiro na Leiloei.com, fez uma pos-
tagem no Linkedin sobre o lançamento da plataforma 

Os Leiloeiros, que visa trazer mais relevância para todos 
leiloeiros oficiais, além de evitar fraudes. Felipe argumenta 
que “já não é novidade que a pandemia do novo coro-
navírus ampliou as compras e operações realizadas pela 
internet. E, sem dúvida, um dos setores atingidos foi o 
de leilões virtuais. As vítimas dão seus lances e acreditam 
estar comprando bons produtos por excelentes preços, 
mas, em alguns casos, adquirem bens que não existem e 
que nunca irão receber.”

“Pensando em acabar com esse tormento, foi lançada a 
plataforma Os Leiloeiros, que visa trazer mais relevância 
para todos os leiloeiros oficiais e casas leiloeiras. A ideia é 
conectar todos os envolvidos na cadeia de leilões, propor-
cionando sinergia e ações positivas em conjunto, além de 
evitar fraudes” destaca. E finaliza “As informações são 
autênticas, confiáveis e transparentes, garantidas pelo uso 
da identidade digital da tecnologia Blockchain.” Acesse 
lnkd.in/dg97gbK e conheça.

Os leilões do Santander

Felipe Bignardi, da Leiloei.com, divulga que o Santan-
der irá leiloar dezenas de imóveis em várias cidades do Rio 
de Janeiro, com lances iniciais abaixo das avaliações e com 
taxa de financiamento imobiliário do mercado de apenas 
6,99% + TR, preço reduzido e essas condições especiais: 
possibilidade de financiamento de até 80% do imóvel e 
em até 35 anos.

Sala em São Gonçalo

Henri Zylberstajn (sold.com.br) anuncia leilão da sala 
1112, na Estrada Raul Veiga, 500. Tem área de 39m², com 
vaga de garagem. Imóvel comercial com melhoramentos 
públicos e inserido no comércio local.

Prédio em Niterói

Leilão do prédio 32, localizado na rua Vinte e Dois de 
Novembro, em Fonseca, Niterói. O imóvel está situado 
em terreno com 10m de largura na frente por 40m de ex-
tensão e frente a fundos. Está avaliado em R$ 500.000,00. 
Detalhes em hastavip.com.br/home

Apartamento no Centro

Rodrigo Costa (rodrigocostaleiloeiro.com.br) realiza 
leilão de apartamento no Centro do Rio, na Rua Santana, 
24, no edifício de nominado 26 de Agosto, que possui 11 
andares, com total de 136 unidades, sendo de utilização 
residencial. O espelho do IPTU informa que o prédio foi 
construído no ano de 1950, sua fechada é de alvenaria na 
cor bege, com grades de ferro e esquadrias de alumínio no 
acesso à portaria principal. A entrada e portaria possuem 
piso frio, quatro elevadores e mesa/balcão onde ficam os 
porteiros. Na frente e no corredor de entrada do imóvel 
são encontradas 12 lojas.

Casa em Jacarepaguá

Leandro Duas Brame (brameleiloes.com.br) divulgando 
leilão de casa em Jacarepaguá na Rua José Carlos Pace, 
438, antigo lote 19 da quadra L, Condomínio Eldorado. 
O imóvel fica no condomínio de casas de luxo com via 
asfaltada, segurança particular, com algum comércio e 
transporte público próximo, aparenta ser uma mansão, 
com muro alto. Avaliação: R$ 2.150.000,00

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL 
SECURITIZADORA S.A. No edital de 2ª Convocação publicado pela 
Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora 
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª emissão 
da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), no jornal Monitor 
Mercantil, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de fevereiro de 2021, para 
Assembleia Geral de Titulares do CRI, a ser realizada em 2ª convocação 
no dia 24 de fevereiro de 2021, às 10h00, de forma exclusivamente 
digital através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, onde lê-se na 
Ordem do Dia: Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do CRI 
no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e 
três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular 
do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, para pagamentos 
das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento 
dos honorários do Agente Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão 
extrajudicial realizado, conforme material disponibilizado no site da Emissora 
na data da convocação; leia-se: Deliberar sobre o aporte adicional pelos 
Titulares do CRI no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos 
e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida 
por cada Titular do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, em 
até 10 dias corridos contados da data da deliberação, para pagamentos 
das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento 
dos honorários do Agente Fiduciário da Emissão e despesas com o 
leilão extrajudicial realizado, conforme material disponibilizado no site da 
Emissora na data da convocação. Todos os demais termos, informações 
e condições do Edital de 2ª Convocação, que não expressamente 
alteradas por esta rerratificação, permanecem válidas e inalteradas. 
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021.  Polo Capital Securitizadora S.A.

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
LEILÃO JUDICIAL
Somente Online

15ª VC da Comarca da Capital/RJ -
Avenida Erasmo Braga, 115, Centro/RJ

Proc. nº 0111149-18.2008.8.19.0001
EXEQUENTE: ROGÉRIO FRANCISCO ANGELO EXECUTADO:
SHOPING DOS AQUECEDORES E BOILERS LTDA – CNPJ
002.970.052/0001-60; MARIA DE LURDES PEREIRA PINTO
ALVES – CPF 631.509.487-20 E AMILTON ROSA ALVES –
441.205.757-72 Encerramento 1º Leilão: 24/02/2021 - 14h30min
– Lance Mínimo: R$ 1.900.000,00  Encerramento 2º Leilão: 02/
03/2021 - 14h30min - Lance Mínimo: R$ 950.000,00 BEM: IMÓVEL
LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARLOS PACE, 438, ANTIGO LOTE
19 DA QUADRA L, CONDOMÍNIO ELDORADO, JACAREPAGUÁ,
CUJA MATRÍCULA NO 9º RGI É 56.724 E A INSCRIÇÃO NO IPTU É
1.380.894-4. CONSTA ÔNUS.

Edital Completo no site do leiloeiro (Art. 887, § 2º, CPC) -
www.BRAMELEILOES.com.br - Cadastre-se antecipadamente
para participar do leilão online - Leandro Dias Brame - Leiloeiro
Oficial - JUCERJA 130 - Trav. do Paço, 23, sala 1212, Centro/RJ -
Tel. 21-2533-2400.

Senado aprova US$ 200 
milhões para micros
Senado aprovou, nes-

ta quarta-feira, au-
torização para con-

tratação da operação de 
crédito externo, no valor de 
até US$ 200 milhões, pelo 
governo federal junto ao 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
Os recursos serão destina-
dos ao financiamento do 
Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito, que é 
executado pelo Ministério 
da Economia e pelo Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES).

De acordo com a Secre-
taria do Tesouro Nacional, 
o objetivo principal do pro-
grama é “prover garantias 
parciais de crédito por meio 
do Fundo Garantidor para 
Investimentos (FGI), para 
aumentar a oferta de finan-
ciamento por intermediá-
rios financeiros para as pe-
quenas e médias empresas, 
apoiando o acesso a crédito 
e suavizando efeitos sobre 

emprego e sobrevivência de 
empresas apoiadas, no con-
texto da crise provocada pe-
la covid-19”.

O relator da mensagem 
que trata dessa autorização 
(MSF 1/2020), senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), destacou que 
o programa foi criado em 
junho do ano passado por 
uma medida provisória (a 
MP 975/2020), que acabou 
sendo convertida na Lei 
14.042, de 2020.

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN) disse que, ape-
sar de o PT ter uma posição 
contrária ao empréstimo 
internacional, o partido le-
vou em consideração o atu-
al contexto de pandemia e 
decidiu apoiar a contratação 
desse crédito com o BID.

- Nós tínhamos até uma 
vontade de encaminhar 
pela rejeição, mas estamos 
considerando um contexto 
específico de pandemia, de 
discussão sobre recursos fe-
derais para montar progra-

mas sociais. Portanto, enca-
minhamos voto favorável. 
Em vez de emitir títulos pa-
ra capitalizar bancos, vamos 
tomar empréstimo interna-
cional em dólar, mas que 
seja para servir de porta es-
cancarada, não porta aber-
ta, para que nós façamos 
nosso auxílio emergencial 
ser prorrogado, criemos um 
programa de renda mínima 
que seja compatível com is-
so - justificou o senador.

De acordo com o texto 
aprovado, a operação de 
crédito terá prazo total de 
300 meses, carência de até 
66 meses e prazo de desem-
bolso de 12 meses. Os juros 
aplicáveis são os da taxa 
referencial Libor (London 
Interbank Offered Rate) de 
três meses denominada em 
dólares, mais margem de 
captação do BID em rela-
ção à Libor denominada em 
dólares, acrescida de spread 
de crédito variável de capi-
tal ordinário do BID. A taxa 
da abertura é de 0,75%.

O texto também esta-
belece que as datas de pa-
gamento do principal e 
dos encargos financeiros e 
as datas dos desembolsos 
previstos poderão ser al-
teradas em função da data 
de assinatura do contrato 
de empréstimo, bem como 
os montantes estimados 
dos desembolsos em cada 
ano poderão ser alterados 
conforme a execução con-
tratual. O devedor poderá 
solicitar conversão de mo-
eda e de taxa de juros em 
qualquer momento durante 
a vigência do contrato.

Previamente à assinatura 
do contrato, e como requisi-
to indispensável para tanto, 
o Ministério da Economia 
verificará o cumprimento 
das condições prévias ao 
primeiro desembolso, in-
clusive com manifestação 
prévia do credor.

O prazo máximo para o 
exercício da autorização é 
de 540 dias, contados a par-
tir de sua publicação.

Informações de 100 milhões de contas  
de celular podem ter sido vazadas

Em sua busca e monito-
ramento contínuo da dee-
pweb, o dfndr enterprise, 
solução de proteção empre-
sarial contra vazamento de 
dados, desenvolvido pela 
PSafe, identificou uma no-
va base de dados que po-
tencialmente põe em risco 
informações de mais de 
100 milhões de contas de 
celular. O banco de dados 
encontrado deepweb, inclu-
sive para comercialização, 
reuniria número de celular, 
nome completo do assinan-
te da linha e endereço de 
quase metade da população 
do país.

Marco DeMello, CEO 
da PSafe, alerta para os 
riscos cada vez mais fre-
quentes para incidentes de 
segurança de dados em-
presariais: “A maneira com 
que os dados foram obti-
dos ainda não são claras 
para nossa equipe. O que 
podemos afirmar é que os 

vazamentos de dados em-
presariais têm sido cada 
vez mais frequentes e os 
colaboradores em home 
office têm sido o principal 
alvo dos cibercriminosos. 
É uma briga injusta para as 
empresas, basta um dispo-
sitivo desprotegido e uma 
ameaça bem sucedida para 
que um vazamento ocor-
ra. A proteção aos dados 
precisa ser ativa em tempo 
integral”, explica.

Os criminosos alegam 
que os dados teriam si-
do obtidos a partir de du-
as companhias telefônicas 
brasileiras. DeMello, no 
entanto, pede cautela sobre 
qualquer conclusão pre-
cipitada: “Não podemos 
tomar como evidência as 
alegações de um cibercri-
minoso. As autoridades já 
foram comunicadas, temos 
um relacionamento próxi-
mo com a ANPD. Estamos 
à disposição para colaborar 

nas investigações que levem 
à identificação dos respon-
sáveis”. 

A “Internet profunda” é 
amplamente utilizada por 
cibercriminosos para co-
mercializar informações, 
dados, serviços e produtos 
ilegais, o que movimenta 
bilhões de dólares todos os 
anos. As bases verificadas 
pelo dfndr enteprise, esta-
vam à venda pelo valor de 
0.026 Bitcoins cada, o que 
seria equivalente a pouco 
mais de R$ 6.200. DeMello 
explica o porquê dessas 
transações serem realizadas 
por meio da moeda virtual: 
“A preferência pelas transa-
ções em Bitcoins está rela-
cionada a uma dificuldade 
maior de rastrear a origem 
das movimentações. O ci-
bercriminoso muitas vezes 
nem mesmo tem o banco 
de dados que alega ter e 
aplica golpes em interes-
sados, que pagam o valor 

requerido por bancos de 
dados gigantescos, mas 
que não entregam nada do 
que se propõe”, esclarece o 
CEO.

Para verificar a veracida-
de das informações detecta-
das pelo dfndr enterprise, a 
equipe da PSafe entrou em 
contato com o criminoso e 
solicitou uma amostra do 
banco de dados oferecido 
para venda: “obviamente 
não compactuamos com a 
venda de informações si-
gilosas e jamais comprarí-
amos um banco de dados 
ilegal. A amostragem que o 
criminoso nos disponibili-
zou para acesso temporário, 
continha informações que 
pudemos verificar. Nosso 
papel nessa operação é bem 
claro: identificar, apurar e 
alertar. Temos hoje meca-
nismos que nenhuma outra 
empresa possui para detec-
tar vazamentos de dados”, 
conclui DeMello.
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EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2021

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO
E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E
PESQUISAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Em cumprimento ao
Art. 605 da CLT, ficam NOTIFICADOS todos os EMPREGADORES das
categorias profissionais de agentes autônomos do comércio e em
empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas, que
prestam serviço no Município do Rio de Janeiro/RJ, devendo as empresas
descontar em favor do SINDAUT - Sindicato dos Empregados de
Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no Município do Rio de Janeiro – CNPJ
nº 27.903.715/0001-00 – Código Sindical nº 913.005.562.878003, a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no art. 578 e seguintes da CLT, de
seus empregados a importância correspondente à remuneração de 01
(um) dia de trabalho na folha de pagamento no mês de março de 2021 (CLT,
art. 580) e recolher os valores descontados através da Guia de
Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, junto a
Caixa Econômica Federal, durante o mês de abril de 2021. O
comprovante de depósito e relação nominal dos empregados com
respectivos salários, funções e valores descontados, deverão ser
remetidos a este Sindicato (CLT, art.583) no prazo de até 30 dias após o
recolhimento (Nota Técnica da SRTE n° 202/2009). O recolhimento após 30
de abril (CLT, art.600) será acrescido de multa de 10% (dez por cento) no
primeiro mês de atraso, acrescida de mais 2% (dois por cento) por mês
subseqüente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária. Registre-se que Assembleia Ordinário realizada
no dia 23/12/2020 autorizou prévia e expressamente o Desconto e
recolhimento da contribuição Sindical, sendo que esta decisão
tem validade para todos os membros das categorias
representadas pelo SINDAUT, nos termos do Artigo 513, 545 a 610,
da CLT, e Enunciado n° 38 da ANAMATRA (Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho). O SINDAUT estará procedendo à
distribuição das Guias de Contribuição Sindical dos empregados referente
ao exercício de 2021. Rio de Janeiro, 08 de Fevereiro  de 2021.

Fernando Bandeira – Presidente.

MEDICINAE HOLDING S.A.
CNPJ 28.573.254/0001-18 - NIRE 33.3.0032755-0

EXTRAVIO DE LIVROS
Declaramos que foram extraviados: LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DE 
DIRETORIA / ATA DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS, com 100 folhas eletroni-
camente numeradas de 1 a 100, com número de ordem 1, registrado na 
JUCERJA sob o nº 00003243680. Data: 15/08/2018. Fernanda Peixoto 
Serra Siquara - Matr. 07000771; e LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS 
GERAIS, com 100 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 100, com 
número de ordem 1, registrado na JUCERJA sob o nº 00003243679. Data: 
15/08/2018. Fernanda Peixoto Serra Siquara - Matr. 07000771

Startup Cliente Agente desenvolve 
parceria com a Porto Seguro

O Marketing de In-
dicações é uma 
ferramenta es-

tratégica, que tem o intuito 
de melhorar os processos 
e implementar uma jorna-
da de sucesso, para que o 
cliente tenha suas expectati-
vas superadas e passe a dar 
espaço.A Startup Cliente 
Agente foi criada com um 
propósito claro: dar supor-
te aos corretores de seguros 
ao identificar e engajar seus 
clientes promotores. Na 
parceria com a Porto Segu-
ro, os corretores que efe-
tuarem a adesão, terão 30 
dias de teste gratuito e 20% 
de desconto na plataforma 
que, sem o seu preço nor-

mal, custa R$99,00 mensais 
e não há cobrança de setup.

Segundo Kleber de Paula, 
fundador da Startup, todos 
os corretores sem exceção 
contam com as indicações 
para o crescimento de sua 
carteira, mas são raros os que 
tratam o assunto como uma 
estratégia. “Os corretores de 
seguros não planejam rece-
ber indicações, não medem 
sua efetividade e não estimu-
lam os clientes a indicarem. 
Com isto, não obtém a pre-
visibilidade de receitas que 
este canal pode oferecer. O 
marketing de indicações, em-
bora tenha semelhanças, não 
é o mesmo que o marketing 
de afiliados”, explicou.

Os Afiliados são aqueles 
que enxergam no Corre-
tor de Seguros uma forma 
de garantir receita extra. 
Exemplos como lojas de 
automóveis e imobiliárias 
são comuns na vida de 
muitos corretores que fa-
zem parcerias para anga-
riar novos clientes. Já o 
marketing de indicações é 
algo estratégico e que vi-
sa melhorar os processos 
e implementar uma jorna-
da de sucesso para que o 
cliente tenha suas expec-
tativas superadas e passe 
a indicar. Mesmo assim, é 
preciso engajar para que 
indicar torne-se mais habi-
tual. A plataforma Cliente 

Agente atende as duas estra-
tégias, mas o foco é na indi-
cação do Cliente satisfeito. 
Ao pensar em satisfação do 
cliente, permeamos todo o 
processo, onde quem quer 
ser lembrado, sempre dá o 
seu melhor.

Segundo uma pesqui-
sa realizada pela  Wharton 
Schoolof  Business, 83% 
dos clientes satisfeitos es-
tão dispostos a indicar, 
sendo que apenas 29% o 
fazem.  Os interessados 
em contratar pela parceria 
devem ser corretores ca-
dastrados na Porto Seguro 
e podem se inscrever pela 
página www.clienteagente.
com.br/portoseguro

Qualicorp ultrapassa a mil corretores 
auxiliados pelo fundo destinado à Covid-19 

Criado pela Qualicorp, 
administradora de planos 
de saúde coletivos, para 
amparar os corretores de 
seguros parceiros impacta-
dos pela Covid-19, o Fun-
do Solidário TamoJunto 
superou recentemente a 
marca de mil profissionais 
de venda auxiliados desde 
o lançamento da iniciativa, 
em maio de 2020. O auxí-
lio, no valor de R$ 1 mil, 
é destinado aos corretores 
que contraíram a doença 
e ficaram impossibilitados 
de trabalhar.

“Desde o início da pan-
demia nos preocupamos 
muito com a saúde e as 
condições de trabalho do 
nosso corretor parceiro e 
de seus familiares. Sabe-
mos que esse profissional 
pode ter um impacto mui-
to grande em sua renda se 
estiver impedido de traba-
lhar. Nosso objetivo desde 
o lançamento do Fundo 
Solidário TamoJunto é 

contribuir com o corre-
tor, pois passamos por um 
momento de união e de 
ressignificarmos valores. 
Temos muito orgulho em 
ter ajudado mais de 1 mil 
profissionais de vendas até 
o momento, mas não va-
mos parar por aí. O fundo 
continua ativo e ajudando 
aqueles que mais preci-
sam. Com certeza saire-
mos dessa fortalecidos”, 
afirma Bruno Blatt, CEO 
da Quali.

Entre os corretores já 
contemplados está Denil-
son Lima, do Rio Gran-
de do Norte. “Agradeço à 
Quali pelo que vem fazen-
do com quem contraiu a 
Covid-19, uma doença que 
vem para acabar conosco. 
Uma iniciativa dessas não 
tem preço. Muito obrigado, 
Quali, por este auxílio tão 
importante neste momen-
to”, reconhece Denilson.

Para Josenilce Franceli-
no, da Paraíba, o auxílio é 

de grande valia neste mo-
mento de crise para todos 
os corretores. “Meu muito 
obrigada a esta equipe. As-
sim como eu, outros cole-
gas também foram assisti-
dos pela mesma ajuda. O 
que nos resta é a gratidão 
por terem sido presentes 
quando nós, corretores, 
mais precisamos”, afirma 
Josenilce.

Já Gislene Cavalcanti, 
de São Paulo, destaca a 
importância da iniciativa: 
“Só tenho a agradecer pela 
parceria e cuidado conos-
co, corretores de seguros. 
Estou fazendo um traba-
lho social revertendo parte 
das minhas comissões em 
cestas básicas, pois temos 
que ajudar aos mais neces-
sitados, e esse auxílio foi 
muito importante nesse 
processo! A Quali, além de 
me ajudar, também parti-
cipou dessa ação social. 
Fica aqui o meu registro 
de gratidão e reconheci-

mento pela linda iniciativa! 
TamoJunto, Quali.”

Para solicitar o auxílio, 
os corretores de seguros 
parceiros da Quali e diag-
nosticados com Covid-19 
devem acessar o endereço 
eletrônico http://fundo-
tamojunto.com.br/ e se-
guir as instruções determi-
nadas no portal. É preciso 
enviar um atestado médi-
co recente e o resultado 
positivo referente ao exa-
me do novo coronavírus 
para que a equipe médica 
da Quali avalie os docu-
mentos. O corretor pode 
acompanhar o andamento 
de cada etapa de sua soli-
citação e, caso exista algu-
ma informação pendente, 
será notificado pela Quali. 
Após a análise da empre-
sa, o pagamento de R$ 1 
mil é feito diretamente em 
sua conta no Social Bank 
(se ele ainda não tiver uma 
conta, precisará abrir pelo 
App).

CNseg já está na plataforma do Instagram

Como evitar furtos nas 
residências de veraneio

A pandemia fez com que o 
brasileiro ficasse em casa por 
mais tempo. Mesmo ado-
tando essa prática, há uma 
preocupação com os furtos 
nas residências de veraneio. 
Com o fim do ponto facul-
tativo em algumas cidades, o 
expediente será uma rotina 
durante o período de carna-
val. Com isso, aumenta a pre-
ocupação no que diz respeito 
à casa de veraneio, que per-
manece sem a visita frequen-
te, por conta da quarentena. 
Com base nos casos mais 
comuns, a Vieira Corretora 
de Seguros preparou uma re-
lação com diversas dicas para 
proteger a casa que é voltada 
para os momentos de lazer.

De acordo com Fernando 
Vieira, fundador da corre-
tora, evitar furtos e roubos 
nesse tipo de residência é 
essencial, por questões de se-
gurança. “Nós da Vieira Cor-
retora de Seguros orientamos 
frequentemente os nossos 

clientes, em relação a como 
manter o local seguro. Para 
quem tem casa na praia, na 
serra, que utilize como for-
ma de entretenimento, pre-
cisa ter o hábito de planejar 
uma ida ao lugar, nem que 
seja por uma inspeção.”

Segundo expicou, não 
tem condições de não pla-
nejar a visita, com o intui-
to de verificar os pertences 
e até mesmo o estado do 
imóvel. Somos especialis-
tas no auxílio e suporte a 
proteção. Tanto que a nos-
sa equipe na corretora sabe 
que essas orientações ne-
cessárias precisam chegar 
aos segurados da melhor 
forma. E compartilhamos 
com todos, por ser de muita 
utilidade.” Para mais infor-
mações em relação a uma 
cotação dessa modalida-
de de seguro, é só entrar 
em contato através do (21) 
9624-2480 ou no contato@
vieiraseguros.com.br

Com o objetivo de 
aproximar o setor segura-
dor do consumidor final, 
a Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg) 
está presente no Insta-
gram, com o endereço @
cnseg_oficial, aprovei-
tando a plataforma para 
apresentar de forma leve, 
informal e didática, como 
os produtos e serviços do 
setor segurador estão pre-
sentes em todos os mo-
mentos da vida das pes-
soas. Curiosidades sobre 
o seguro, suas inovações, 
sua história e pautas ins-

titucionais também farão 
parte do perfil.

Para Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, diretora-
executiva da CNseg, estar 
no Instagram faz parte da 
estratégia de marketing 
e de comunicação, inte-
grando seu “plano de co-
municação 360 graus”. “É 
sempre importante que a 
nossa marca - represen-
tante de um setor tão re-
levante para o país - tenha 
maior visibilidade e seja 
lembrada, mas a estratégia 
vai além. Com a presença 
no Instagram, fortalece-

mos o papel do setor se-
gurador na perspectiva do 
consumidor, trazendo à 
reflexão a questão da im-
portância da proteção e 
prevenção aos riscos - se-
ja para pessoas, seja para 
empresas - com linguagem 
próxima e atual”, afirma 
Solange Beatriz.

Contando com cerca de 
um bilhão de usuários no 
mundo, sendo 71% com 
menos de 35 anos, o Ins-
tagram é uma plataforma 
jovem, que cresce a cada 
ano, sendo considerada a 
rede social com maior en-

gajamento, segundo a So-
cialbakers - são 4,2 bilhões 
de likes diariamente. Sua 
proposta se diferencia de 
outras plataformas devido 
ao grande foco visual e edu-
cativo que apresenta.

Atualmente, a CNseg está 
presente no Facebook  (ht-
tps://www.facebook.com/
CNsegg/), LinkedIn (ht-
tps://www.linkedin.com/
company/cnseg) e YouTu-
be (@cnseg) e sua entrada 
no Instagram (@cnseg_ofi-
cial) fortalece ainda mais a 
sua missão de disseminar a 
cultura do seguro.

SulAmérica entra para 
anuário de sustentabilidade 
da S&P Global

Reflexo de sua agenda 
ASG (ambiental, social e 
de governança), a SulAmé-
rica foi anunciada entre as 
companhias de melhor de-
sempenho em sustentabili-
dade do mundo e incluída 
no Sustainability Yearbook 
2021, organizado pela agên-
cia de análise de risco Stan-
dard and Poor’s (S&P) Glo-
bal. Para serem listadas no 
anuário global, as empresas 
devem pontuar entre as 
15% melhores em seu setor.

Nesta edição, o anuário 
da S&P Global registrou 
um recorde na quantidade 
de dados sobre sustentabi-
lidade avaliados. Ao todo 
foram analisadas mais de 7 
mil corporações, classificadas 
entre 61 setores da indústria 
em um robusto processo de 
análise de dados e práticas. 
O levantamento oferece para 

acionistas, executivos e toda 
a sociedade informações in-
dependentes e transparentes 
sobre o compromisso dessas 
organizações com a agenda 
ASG.

“Os fatores ASG há anos 
permeiam a estratégia de 
negócios da SulAmérica e o 
relacionamento com a socie-
dade. O reconhecimento por 
instituições de credibilidade 
e que atuam de forma inde-
pendente nos move a ampliar 
sempre mais o compromisso 
com as principais demandas 
da sociedade, sendo parte ati-
va na busca pelas melhores 
práticas e soluções, enquanto 
trabalhamos para entregar 
um cuidado de Saúde Inte-
gral para as pessoas”, afirma 
Patricia Coimbra, vice-pre-
sidente de Capital Humano, 
Administrativo e Sustentabi-
lidade da SulAmérica.
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021

1. Data, Hora e Local Da Reunião: Em decorrência das medidas de prevenção contra 
a Covid-19, esta Reunião do Conselho de Administração é realizada remotamente, 
com participação de seus membros por meio eletrônico, nos termos do Parágrafo 
Segundo da Cláusula 27 do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos S.A. 
(“OceanPact” ou “Companhia”), no dia 10 de fevereiro de 2021, às 14 horas.  
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º da 
Cláusula 26 do Estatuto Social da Companhia, dada a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da OceanPact. 3. Mesa: Presidente: Marcelo 
Fernandez Trindade; Secretário: Thiago Borges Paes de Lima. 4. Ordem do Dia: 
Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa do preço de 
emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da 
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, compreendendo (a) a distribuição primária de  novas Ações a serem 
emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”) e (b) a distribuição secundária de Ações 
de titularidade de certos acionistas vendedores (“Oferta Secundária”, e em conjunto 
com a Oferta Primária, “Oferta”)a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução CVM 
n°400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”) e demais normativos 
aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior de acordo com isenções de 
registro sob o U.S. Securities Act of 1933; (ii) o aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos da cláusula 5ª, § 1º do estatuto 
social da Companhia, mediante a emissão de 71.748.879 (setenta e um milhões 
setecentas e quarenta e oito mil oitocentas e setenta e nove) novas Ações objeto da 
Oferta Primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Primária, 
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
Sociedades por Ações”); (iii) a verificação da subscrição das novas Ações objeto da 
Oferta Primária, bem como a homologação do aumento do capital social da 
Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a determinação da forma de subscrição e 
integralização das novas Ações a serem emitidas, bem como os seus direitos, 
vantagens e restrições; (v) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha 
praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e à listagem no 
Novo Mercado da B3; (vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas 
as providências e pratique todos os atos necessários à realização da Oferta; e (vii) a 
aprovação da proposta de nova redação do caput da cláusula 5ª do estatuto social da 
Companhia a ser submetida à próxima assembleia geral da Companhia.  
5. Deliberação: Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os 
conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer 
ressalva:(i) aprovar a fixação do preço de emissão de R$11,15 (onze reais e quinze 
centavos) por Ação objeto da Oferta da Oferta Primária (“Preço por Ação”). O Preço 
por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de 
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) realizado junto a investidores 
institucionais pelo Banco Itaú BBA S.A., pelo Banco Bradesco BBI S.A. e pelo Banco 
J.P. Morgan S.A., no Brasil, e pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco 
Securities, Inc e pelo J.P. Morgan Securities LLC, no exterior, conforme previsto no 
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. A escolha do critério de 
determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado 
das Ações subscritas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de 
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram 
suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição 
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) aprovar o aumento do capital social 
da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de 
R$800.000.000,85 (oitocentos milhões de reais e oitenta e cinco centavos), o qual 
passará de R$ 42.999.411,44 (quarenta e dois milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) para R$842.999.412,29 
(oitocentos e quarenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e 
doze reais e vinte e nove centavos), mediante a emissão de 71.748.879 (setenta e um 
milhões setecentas e quarenta e oito mil oitocentas e setenta e nove) novas Ações no 
âmbito da Oferta Primária, passando o capital social da Companhia de 128.210.675 
(cento e vinte e oito milhões duzentas e dez mil seiscentas e setenta e cinco) ações 
ordinárias para 199.959.554  (cento e noventa e nove milhões novecentas e cinquenta 
e nove mil quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, com a exclusão do direito 
de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em 
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações; 
(iii) aprovar a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de 71.748.879 
(setenta e um milhões setecentas e quarenta e oito mil oitocentas e setenta e nove) 
novas Ações objeto da Oferta Primária e a consequente homologação do aumento de 
capital social da Companhia, em razão da deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, 
no montante de R$800.000.000,85 (oitocentos milhões de reais e oitenta e cinco 
centavos, mediante a emissão de 71.748.879 (setenta e um milhões setecentas e 
quarenta e oito mil oitocentas e setenta e nove) novas Ações; (iv) aprovar que as novas 
Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em 
recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus titulares os mesmos 
direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares demais ações de emissão da 
Companhia, bem como o direito ao recebimento de dividendos integrais e demais 
distribuições pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a 
partir da data de disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Emissão da OceanPact Serviços 
Marítimos S.A.”, nos termos previstos no estatuto social da Companhia, na Lei das 
Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme vigentes; 
(v) ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e 
exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e à listagem no Novo Mercado da 
B3; (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar 
todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta Reunião. 
Para tanto, a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, 
tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização da 
Oferta, e em especial os poderes de representação da Companhia perante a CVM, a 
B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
– ANBIMA, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com 
que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer 
contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que 
considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta, incluindo, sem 
limitação, a celebração do (a) “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme 
de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da OceanPact Serviços Marítimos 
S.A.”; (b) “Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações 
Ordinárias de Emissão da OceanPact Serviços Marítimos S.A.”; (c) “Placement 
Facilitation Agreement”; e (d) “Contrato de Prestação de Serviços da B3”; e (vii) face ao 
aumento de capital objeto das deliberações acima, aprovar a proposta de nova 
redação do caput da cláusula 5ª do seu estatuto social, a ser submetida à próxima 
assembleia geral da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia 
deliberado nessa reunião,  com a seguinte redação: Cláusula 5ª. O capital social da 
Companhia é de R$842.999.412,29 (oitocentos e quarenta e dois milhões novecentos 
e noventa e nove mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos, dividido em 
199.959.554 (cento e noventa e nove milhões novecentas e cinquenta e nove mil 
quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.  
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se 
lavrou a presente ata, com relação à qual, após lida e achada conforme, todos os 
presentes manifestaram a sua concordância nos termos do Cláusula 7.6 do Regimento 
Interno do Conselho de Administração, o que certificam os ora signatários. Conselheiros 
presentes: Marcelo Fernandez Trindade, Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo Perret 
Simas. 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021.
Thiago Borges Paes de Lima - Secretário

Ministro volta a ‘jogar’ com população
Guedes: gastos com pandemia não podem passar para futuras gerações

Os gastos com o 
enfrentamento 
à pandemia do 

coronavírus (Covid-19) 
não podem ser empurra-
dos para as gerações futu-
ras, disse nesta quarta-feira 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Ele voltou 
a colocar que a economia 
e a saúde precisam “andar” 
juntas, por entender. Esta 
é uma maneira que o mi-
nistro adotou para não se 
responsabilizar totalmente 
qualquer que seja a decisão 
final. O fato até agora é que 
o orçamento do governo 
para este ano ainda não foi 
aprovado, um atraso injus-
tificável para um momento 
de pandemia.

Guedes, que não citou 
valores, defendeu que as 
discussões sobre a reto-
mada do auxílio emergen-
cial sejam acompanhadas 
da responsabilidade fiscal, 
com a busca de uma fonte 
de recursos para financiar a 
recriação do benefício.

O ministro deu a decla-
ração após se reunir com 
a presidente eleita da Co-
missão Mista de Orçamen-
to do Congresso, deputada 
Flávia Arruda (PL-DF), e 
o relator do Orçamento de 
2021, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC). Segundo Gue-
des, o dinheiro para bancar 
uma nova rodada do auxílio 
emergencial terá de vir do 
próprio Orçamento deste 

ano, em vez de ser financia-
do pelo aumento da dívida 
pública.

“Temos o compromisso 
com as futuras gerações 
do Brasil. Temos que pa-
gar pelas nossas guerras. 
Se estamos em guerra com 
o vírus, temos que arcar e 
não simplesmente empur-
rar esse custo para as ge-
rações futuras”, afirmou o 
ministro.

Argumentando que a 
economia e a saúde cami-
nham juntas, Guedes dis-
se que os presidentes da 
Câmara, Arthur Lira, e do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
estão empenhados em con-
ciliar as demandas sociais 
com a responsabilidade 
fiscal. “Esse compromis-
so de sensibilidade social e 
de responsabilidade fiscal é 
justamente a marca de um 
Congresso reformista, de 
um governo determinado, e 
de lideranças políticas cons-
trutivas que temos hoje no 
Brasil”, disse.

Diálogo

Flávia Arruda e Bittar fi-
zeram uma visita ao Minis-
tério da Economia após a 
confirmação nos cargos e a 
instalação da CMO. A presi-
dente da comissão disse que 
terá conversas diárias com 
a equipe econômica até a 
votação do Orçamento de 
2021, enviado ao Congres-

so em agosto do ano passa-
do, mas não aprovado até o 
momento atual..

Ao sair da reunião, a de-
putada reafirmou o com-
promisso com a vacinação 
em massa e a recuperação 
da produção e do consumo. 
“O fundamental neste mo-
mento do país é priorizar-
mos a vacina, a distribuição 
de renda e a retomada dos 
empregos e da economia”, 
afirmou.

A votação do Orçamen-
to deste ano está prevista 
para ocorrer até o fim de 
março, quando vence a 
CMO com presidência da 
Câmara dos Deputados, 
que deveria ter sido ins-
talada em março do ano 
passado. No fim de março, 
a atual CMO dará lugar a 
outra comissão, presidida 
pelo Senado, que discutirá 
a Lei de Diretrizes Orça-

mentárias e o Orçamento 
de 2022.

Em relação ao Orçamen-
to de 2021, Bittar não deu 
detalhes sobre a propos-
ta. O relator disse apenas 
que não fará especulações 
em torno das propostas de 
recriação do auxílio emer-
gencial e que o parecer se-
rá apresentado depois de 
debates, levando em conta 
a responsabilidade fiscal 
defendida pela equipe eco-
nômica.

“O que podemos afirmar 
é temos que aprovar um Or-
çamento nesse momento de 
crise que, ao mesmo tempo, 
continue olhando para os 
brasileiros que permane-
cem precisando do Esta-
do e também acene com a 
retomada da austeridade 
fiscal. Esse é o princípio”, 
declarou Bittar, segundo a 
agência Brasil.

Guedes para a presidente da Comissão  
Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda 
(PL-DF): ‘Responsabilidade fiscal é justamente 
a marca de um Congresso reformista’

MP propõe facilitar acesso ao  
crédito mas não toca nos juros

Barômetros econômicos 
globais refletem dúvidas 
sobre recuperação

Os resultados do Barôme-
tros Globais da Economia 
refletem, em fevereiro, as 
dúvidas com relação à velo-
cidade possível de recupera-
ção da economia mundial no 
primeiro semestre de 2021 e 
uma grande heterogeneidade 
entre as regiões. “O Barôme-
tro Coincidente sobe com 
menor intensidade do que no 
mês anterior enquanto o Ba-
rômetro Antecedente recua e 
se aproxima do nível de neu-
tralidade”, cita a Fundação 
Getulio Vargas que divulgou 
nesta quarta-feira (10) o que 
anda acontecendo pelo mun-
do devido a pandemia. 

O Barômetro Global 
Coincidente sobe 1,3 ponto 
em fevereiro, de 96,3 pontos 
para 97,6 pontos. O Barô-
metro Global Antecedente 
cai 6,9 pontos, para 104,1 

pontos. No horizonte Coin-
cidente, apenas a região da 
Ásia, Pacífico & África evolui 
favoravelmente, enquanto as 
regiões da Europa e Hemisfé-
rio Ocidental contribuem de 
forma negativa para o resul-
tado. No Barômetro Antece-
dente, o Hemisfério Ocidental 
caminhou na contramão das 
demais regiões e contribui de 
forma ligeiramente positiva 
para o resultado agregado.

“Apesar do resultado po-
sitivo vindo da região da 
Ásia, Pacífico e África, nas 
demais regiões o avanço da 
pandemia acarretou o endu-
recimento das condições de 
isolamento social e, em con-
sequência, da desaceleração 
de suas contribuições para o 
Barômetro Coincidente”, ex-
plica Paulo Picchetti, pesqui-
sador do FGV Ibre.

O governo publicou, no 
Diário Oficial da União 
desta quarta-feira, uma 
medida provisória que fa-
cilita o acesso ao crédito 
da população e das em-
presas para abrandar os 
problemas econômicos 
decorrentes da pandemia 
de Covid-19.

A MP 1.28/2021 dis-
pensa as instituições fi-
nanceiras públicas e pri-
vadas, até 30 de junho de 
2021, de exigir dos clientes 
uma série de documentos 
de regularidade na hora 
da contratar ou renegociar 
empréstimos. Mas entre as 
facilidades não existe qual-
quer proposta relacionada 
a taxas de juros.

Entre os documentos 
que não serão cobrados de 
empresas e pessoas físicas 
estão a comprovação de 
quitação de tributos fede-
rais, a certidão negativa de 
inscrição na dívida ativa da 

União, a certidão de quita-
ção eleitoral, a regularida-
de com Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS), a regularidade na 
entrega da Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais) e a comprovação 
de pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade Terri-
torial Rural (ITR), para os 
tomadores de empréstimo 
rural.

Também não será feita 
consulta prévia ao Cadas-
tro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Pú-
blico Federal (Cadin) para 
as operações de crédito que 
envolvam a utilização de re-
cursos públicos.

A liberação de docu-
mentos e consultas não 
poderá ser aplicada apenas 
às operações que têm os 
recursos do FGTS como 
fonte. Além disso, os em-
préstimos e renegociações 
não poderão ser feitos 

com quem possui débitos 
com a Seguridade Social, 
já que essa é uma exigência 
da Constituição.

Em compensação a MP 
acaba, de forma definiti-
va, com a necessidade de 
apresentação da certidão 
negativa de débito (CND) 
pelas empresas que con-
tratarem crédito oriundo 
de recursos captados atra-
vés de caderneta de pou-
pança (o chamado crédito 
direcionado). A medida 
beneficia, por exemplo, a 
construção civil.

O texto também exige 
que, enquanto durar o be-
nefício, os bancos públicos 
e privados encaminhem à 
Receita Federal e à Procu-
radoria-Geral da Fazenda 
Nacional, a cada três meses, 
a relação das contratações e 
renegociações de operações 
de crédito que envolvam re-
cursos públicos com a indi-
cação dos beneficiários, dos 

valores e dos prazos envol-
vidos.

Reedição

A medida é uma reedição, 
com algumas diferenças, da 
MP 958/2020, que flexibili-
zou o acesso ao crédito pa-
ra as operações contratadas 
até 30 de setembro de 2020. 
A MP foi editada em abril e 
perdeu a vigência em 24 de 
agosto, sem que o Senado 
pudesse analisá-la.

Na primeira versão, o 
texto só dispensava a apre-
sentação documental nos 
empréstimos contratados 
com bancos públicos. Na 
época, o governo infor-
mou que a suspensão das 
exigências contratuais era 
uma medida necessária pa-
ra não estrangular o acesso 
ao crédito para as empresas. 
A nova MP amplia a regra 
e inclui as instituições pri-
vadas.

Arquivo/ABr
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