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Militares ocupam 15% 
dos cargos na Presidência

Ajuste fiscal exigido por Guedes anula 
impacto do auxílio emergencial

Percentual de comissionados aumentou 6 vezes

O pelotão de militares lo-
tados na Presidência 
da República saltou de 

2,6%, em 2010, para 15,1% do 
total de comissionados, em 2020. 
Os dados são do Portal da Trans-
parência e foram levantados pelas 
assessorias da deputada federal 
Tabata Amaral (PDT-SP) e do 
senador Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE). Os dados vão desde 
janeiro de 2013 até setembro de 
2020.

Em Minas e Energia, os milita-
res ocupam 10,8% dos cargos co-
missionados. Nas Comunicações, 
são 10,1%. O contingente também 
é expressivo no Meio Ambiente 
(8,3%) e na Saúde. Após a nome-
ação do general Eduardo Pazuello 
para o comando da pasta, o per-
centual de militares no ministério 
pulou de 2,7% para 7,3%.

A menor presença está nos mi-
nistérios da Agricultura (0,9%), 
Direitos Humanos (0,6%) e Rela-
ções Exteriores (0,5%). O levan-
tamento excluiu o Ministério da 
Defesa.

A ocupação dos ministérios por 
militares aumentou após a deposi-
ção da presidente Dilma Rousseff. 
Em 2013, quando Lula assumiu o 
Planalto, os integrantes de Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica ocu-
pavam cerca de 4,5% dos cargos 
comissionados na Infraestrutura, 
2,6% na Presidência e 1,4% na 
Cidadania. Os demais ministérios 
tinham nenhum ou poucos mili-
tares.

Quando Dilma foi afastada, a 
Presidência tinha 2,3% dos car-
gos comissionados ocupados por 
militares; na Infraestrutura, eram 
1,6%. Nos demais ministérios, 
menos de 1%. A proporção foi 

crescendo no Governo Temer, 
alcançando 7,8% na Presidência, 
3,5% na Justiça e 2,3% em Ciên-
cias e Comunicações. O maior 
salto ocorreu no Governo Bolso-
naro.

Há vários níveis e tipos de car-
gos comissionados. Direção e As-
sessoramento Superiores (DAS), 
dos mais concorridos, paga grati-
ficações que vão de R$ 2.701,46 a 
R$ 16.944,90. O maior valor, Car-
go Comissionado de Presidente 
(CPAGLO), tem remuneração de 
R$ 22.100,00. Em junho de 2020, 
existiam 84.470 cargos e funções 
comissionados no Executivo fe-
deral.

Ipea aponta 
recuo da 
inflação para 
menor renda

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada divulgou o Indica-
dor Ipea de Inflação por Faixa de 
Renda referente a janeiro. A taxa 
de inflação para as famílias de ren-
da mais baixa (cujo rendimento 
familiar mensal é menor que R$ 
1.650,50) apresentou um recuo de 
1,58%, em dezembro, para 0,21% 
no primeiro mês de 2021. A análi-
se revelou ainda que, na faixa que 
representa as famílias de renda 
mais alta (com rendimento domi-
ciliar superior a R$ 16.509,66), a 
taxa de inflação passou de 1,05% 
para 0,29% no mesmo período.

Em janeiro, embora a pressão 
no preço dos alimentos ainda te-
nha sido registrada, esse impacto 
foi menor do que em dezembro. 
Dos 16 itens que compõem o sub-
grupo de alimentação, 11 apresen-
taram desaceleração da inflação, 
com destaque para arroz (recuo 
de 3,84% para 0,24%) e carnes 
(3,58% para -0,08%).

Em comparação com janeiro 
de 2020, somente as famílias de 
renda muito baixa e renda média 
alta (com rendimentos entre R$ 
8.254,83 e R$ 16.509,66) apre-
sentaram taxas de inflação um 
pouco menores, com redução de 
0,23% para 0,21% e de 0,28% 
para 0,27%, respectivamente. A 
classe com a maior variação nesse 
período foi a de renda mais alta, 
passando de 0,18 % em janeiro de 
2020 para 0,29% no primeiro mês 
de 2021. No entanto, entre feve-
reiro de 2020 e janeiro de 2021, 
a inflação das famílias mais ricas 
(2,9%) segue bem abaixo da ob-
servada no segmento mais pobre 
(6,2%).

Ex-banqueiro  
aceita ser chefe 
do governo
da Itália

O ex-presidente do Banco Cen-
tral Europeu (BCE) Mario Draghi 
aceitou oficialmente o mandato 
como novo primeiro-ministro da 
Itália, afirmou nesta sexta-feira o 
secretário-geral da Presidência da 
República, Ugo Zampetti.

Draghi recebeu a tarefa em 3 
de fevereiro do presidente italiano, 
Sergio Mattarella, após o colapso 
do governo anterior liderado por 
Giuseppe Conte, depois que um 
aliado menor se retirou da coalizão.

Antes de confirmar o mandato, 
Draghi consultou todos os par-
tidos no Parlamento para ouvir 
suas prioridades e determinar se 
eles estavam dispostos a apoiar o 
governo. Todas as partes o apoia-
ram, exceto uma, segundo a agên-
cia de notícias Xinhua.

Draghi formará uma nova equi-
pe de gabinete antes de passar pe-
la Câmara baixa e pelo Senado por 
um voto duplo de confiança.

União acumula 
7,7 milhões de 
barris em áreas 
do pré-sal

Do total produzido em 2020 
em contratos em regime de par-
tilha no Polígono do Pré-sal, a 
União teve direito a 2,9 milhões 
de barris de petróleo e a 32,2 mi-
lhões de metros cúbicos (m³) de 
gás natural. Dos 17 contratos que 
atuam em regime de partilha, três 
estão em produção, segundo a 
Pré-Sal Petróleo (PPSA).

No ano passado, a produção 
total desses contratos somou 16,3 
milhões de barris de petróleo e 
89,7 milhões de m³ de gás natu-
ral disponíveis para comercializa-
ção. Nas três áreas, a Petrobras é 
a operadora, com participação de 
40% em Mero, 45% em Sapinhoá 
e 100% em Tartaruga Verde Su-
doeste.

A Empresa Brasileira de Admi-
nistração de Petróleo e Gás Natu-
ral, ou Pré-Sal Petróleo, é o braço 
da União na gestão e controle das 
atividades de exploração e produ-
ção de óleo e gás natural na área 
do pré-sal. Desde o início da pro-
dução do regime de partilha, em 
novembro de 2017, até dezembro 
de 2020, a União acumula produ-
ção de 7,7 milhões de barris de 
petróleo e 52,4 milhões de m³ de 
gás natural.

Cortes prejudicarão serviços e frearão a economia

O presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, 
espera a implantação 

de um novo auxílio emergencial 
já em março, com duração até 
maio, mas podendo ser prorro-
gado mais um mês. O valor segue 
indefinido. O anúncio veio após 
reunião entre Pacheco, o presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, e os ministros Pau-
lo Guedes, da Economia, e Luiz 
Eduardo Ramos, da Secretaria de 
Governo.

Guedes exige como contra-
partida a inserção de uma “cláu-
sula de calamidade” na proposta 
de emenda constitucional para 
o novo pacto federativo (PEC 
188/2019). O dispositivo per-
mitiria abrir espaço fiscal e or-
çamentário para as despesas 
decorrentes do novo auxílio. Pa-
checo quer ver a PEC aprovada 
no início de março.

As contrapartidas pedidas 

por Guedes aprofundam o 
ajuste fiscal, corte em gastos 
públicos que vai na contramão 
do que é preciso ser feito para 
atender ao momento de pande-
mia. Além do novo Pacto Fede-
rativo, o ministro quer a apro-
vação das PECs emergencial 
(PEC 186/2019, que permite o 
corte de despesas obrigatórias) 
e dos fundos constitucionais 
(PEC 187/2019, que desvincu-
la recursos ligados a fundos) no 
Senado. Pelo lado da Câmara, 
avançariam as reformas tribu-
tária (PEC 45/2019) e adminis-
trativa (PEC 32/2020).

O resultado será cortar venci-
mentos do funcionalismo e ser-
viços necessários para os contri-
buintes, tirando das classes média 
e pobre para atender aos que 
estão abaixo da linha de pobre-
za. O resultado dessa equação 
é manter a economia do país em 
marcha lenta.

Em reunião quinta-feira com 
Rodrigo Pacheco, Paola Carva-
lho, diretora de Relações Insti-
tucionais da Rede Brasileira de 
Renda Básica e uma das porta-
-vozes da campanha “auxilio-
ateofimdapandemia”, apresen-
tou a pauta da campanha e os 
argumentos para a manutenção 
do valor do benefício em R$ 
600 e R$ 1.200 para mãe-solo. 
Entre os motivos, o valor atual 
da cesta básica, o aumento do 
desemprego e da fome neste 
período.

Para o Mitsubishi UFJ Finan-
cial Group (MUFG), a provável 
retomada do auxílio emergencial 
mensal pode compensar um pou-
co o impacto socioeconômico, 
mas o gatilho para uma recupera-
ção mais sólida à frente depende 
do ritmo de vacinação no Brasil e 
no exterior e da melhora gradual 
das condições do mercado de tra-
balho.
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Por Paulo Metri

Quem escolhe nossos 
heróis? Quais os critérios 
usados para julgar um can-
didato a herói? Por que o 
povo não pode participar 
da escolha de seus heróis? 
Para que serve a existência 
de heróis?

Os definidores dos heróis 
e das heroínas buscam dar à 
sociedade os exemplos de 
cidadãos e cidadãs que são 
valorizados e, portanto, de-
vem ser seguidos. E quem 
são estes definidores? Cer-
tamente, são membros da 
elite política conservadora, 
da elite econômica e inte-
lectuais de direita, enfim, 
grupos pouco identificados 
com o povo.

Os heróis e as heroínas 
assim escolhidos podem 
fazer parte de um proces-
so de dominação do nos-

so povo. Mas, de qualquer 
forma, não estou pregan-
do a eleição direta para 
eles, senão um jogador de 
futebol com grande habi-
lidade para este esporte e 
pensamento político de-
sastroso poderia ser o es-
colhido. Prego uma maior 
participação, nestas esco-
lhas, de entidades e per-
sonalidades socialmente 
comprometidas.

Este aprisionamento do 
processo de escolha dos 
heróis nacionais pelo con-
servadorismo é idêntico 
ao da escolha dos vilões 
nacionais. Após estas esco-
lhas serem feitas, elas são 
disseminadas e amplificadas 
pela mídia comercial, que 
pertence ao mesmo grupo 
de direita do país, servin-
do como fator de conven-
cimento preponderante do 
pensamento nacional.

Assim, tenho dúvida 
se heróis nacionais estão 
sendo injustiçados, em 
perseguições udenistas a 
supostas corrupções de ad-
versários políticos, quando 
seus próprios corruptos são 
protegidos. Getúlio Vargas 
foi a maior vítima da sanha 
udenista, que o levou ao 
suicídio.

A versão do desvio de 
recursos públicos pelo 
almirante Othon Luiz Pi-
nheiro da Silva lembra as 
acusações udenistas. Ele 
tinha sido o coordenador 
de um grupo de técnicos 
altamente capacitados que 

conseguiram sucesso no 
desenvolvimento de uma 
tecnologia de ponta, a ul-
tracentrifugação de urâ-
nio, não disponível para 
compra no mercado inter-
nacional e imprescindível 
para o projeto do subma-
rino de propulsão nuclear. 
E, sem este tipo de sub-
marino, a defesa da nossa 
zona econômica exclusiva 
não seria eficiente.

Não li os autos do pro-
cesso e não busquei en-
tendê-lo. Só acompanhei 
pela imprensa com a des-
confiança que este veículo 
sempre acarreta. Contudo, 
sentia-me insatisfeito ape-
sar de toda explicação e 
depoimentos de felizes de-
latores. Não encontrava ne-
xo na história oficial. Senão, 
vejamos.

Um jovem militar é cha-
mado por sua chefia hie-

rárquica para ir a uma das 
melhores universidades dos 
Estados Unidos da área tec-
nológica, o MIT, para fazer 
o mestrado e o doutorado 
com o objetivo de, ao vol-
tar, desenvolver no Brasil 
para a Marinha a tecnolo-
gia da ultracentrifugação, 
que só um número de paí-
ses contados nos dedos das 
mãos possuía.

Retornando ao Brasil, 
com o auxílio da Marinha 
e da Universidade de São 
Paulo, enfrentando o boi-
cote do fornecimento de 
suprimentos indispensá-
veis, atuando no mercado 
negro para o Brasil poder 
ter a tecnologia (não se 
presta conta formal ao 
se participar de mercado 
negro), vigiado pela CIA, 
segundo a Wikipédia, e 
sabem-se lá quantos ou-
tros órgãos de inteligên-

cia, o almirante Othon 
dedicou-se à sua missão, 
teve êxito e não ficou mi-
lionário.

O assessoramento a pos-
síveis países que gostariam 
muito de ter esta tecnologia 
para produzir bombas atô-
micas, o que seria uma in-
sanidade, apesar de muito 
lucrativo, ele não o fez. Mas 
o assessoramento, à época, 
a empresas de produção de 
ultracentrífugas para con-
sumo próprio seria muito 
atrativo. Ele continuou co-
mo funcionário do Estado 
brasileiro.

Desculpem, mas não faz 
nexo, ele está mais para he-
rói do que para vilão. Ainda 
mais agora que foi inaugu-
rada a temporada de juízes 
não justos.

Paulo Metri é conselheiro  
do Clube de Engenharia.
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Desculpem, mas 
almirante Othon 
está mais para 
herói do que  

para vilão

Nossos heróis e heroínas

O salto da Indústria 4.0 em 2020
Por Alexandre 
Pierro

Se houve um lado po-
sitivo na pandemia, 
foi a grande acelera-

ção na transformação digi-
tal das empresas. Embora 
já falássemos sobre Indús-
tria 4.0 há muitos anos, só 
agora ela encontrou mais 
espaço entre as empresas 
brasileiras.

O termo, que foi usado 
pela primeira vez pelo go-
verno alemão em 2012, en-
globa uma série de tecnolo-
gias que utilizam conceitos 
de sistemas cyber-físicos, 
Internet das Coisas e Com-
putação em Nuvem. Seu 
principal atributo é a cria-
ção de fábricas inteligentes, 
que criam uma cooperação 
mútua entre seres humanos 
e robôs.

E, num contexto de 
tantas restrições nas inte-
rações humanas, os robôs 
não poderiam ser mais 
bem-vindos. Tanto é que 
uma pesquisa feita pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), reve-
lou que 54% das indús-
trias que adotaram de uma 
a três tecnologias digitais 
em 2020, registraram um 
lucro igual ou maior que 
no período pré-pandemia. 
Esse resultado é sete pon-

tos percentuais maior que 
o registrado pela indústria 
analógica.

Dentre as tecnologias 
mais adotadas no Brasil, 
estão o Big Data, impresso-
ras 3D e simulações com-
putacionais. Essas e outras 
ferramentas são capazes de 
interligar o ciclo da empre-
sa, promovendo agilidade 
na comunicação de modo a 
aumentar a eficácia do pro-
cesso, tornar os funcioná-
rios mais produtivos e for-
necer informações precisas 
para uma melhor tomada de 
decisão.

As vantagens ficaram 
ainda mais evidentes dian-
te da necessidade de afas-
tar trabalhadores do grupo 
de risco e manter o distan-
ciamento social dentro das 
fábricas e escritórios. As 
indústrias automatizadas e 
inteligentes conseguiram 
manter o ritmo de produ-
ção mais próximo do nor-
mal, galgando um grande 
diferencial competitivo em 
especial em um momen-
to em que começa a faltar 
matéria-prima no mercado.

Soma-se a isso tendên-
cias como o home-office e 
o paperless – substituição 
do uso de documentos físi-
cos por digitais – que rece-
beram grande notoriedade 
durante os últimos meses. 
As startups que promo-

vem soluções automatiza-
das para desburocratizar 
atividades rotineiras em di-
versos segmentos, também 
registraram um expressivo 
desempenho em 2020. A 
perspectiva é que a adoção 
dessas facilidades se man-
tenha e continue crescendo 
no pós-pandemia.

O fato nos remete a ou-
tros acontecimentos histó-
ricos que também propor-
cionaram grandes avanços 
na história da humanida-
de. Muitas oportunidades 
e inovações surgiram logo 
após épocas de grandes cri-
ses humanitárias, como a 
peste bubônica, em meados 
do século XIV, que culmi-
nou na criação da medicina 
moderna, ou a pandemia 
de cólera na Inglaterra, em 
meados do século XIX, que 
impulsionou a Revolução 
Industrial. Isso mostra que 
passados tempos difíceis, 
muitas oportunidades ten-
dem a surgir.

Outro mito que cai por 
terra é o de que a Indústria 
4.0 provoca desemprego. 
A pesquisa da CNI aponta 
que 30% das indústrias que 
adotaram até três tecnolo-
gias digitais tinham amplia-
do os quadros de funcioná-
rios em relação ao período 
pré-pandemia. No entanto, 
cabe destacar que trata-se 
de uma mão de obra mais 

qualificada, capaz de operar 
os sofisticados softwares e 
hardwares da robotização. 
Um gargalo com o qual as 
empresas precisarão lidar 
por meio de investimentos 
massivos em educação.

A mesma tendência é ob-
servada quando se avaliam 
dados internacionais da 
Indústria 4.0 pelo mundo. 
Não é possível notar uma 
correlação entre a maior 
adoção da tecnologia digital 
com o avanço nas taxas de 
desemprego. O que se per-
cebe é uma busca por mais 
qualificação, revelando que 
quando uma porta se fe-
cha, várias janelas se abrem. 
Quem tiver empenho para 
se preparar, certamente irá 
encontrar melhores opor-
tunidades no mercado de 
trabalho. Cabe lembrar que, 
um dia, os carros também 
ocuparam o lugar de cava-
los e cocheiros.

Embora tenhamos da-
do um salto importante no 
tema em 2020, esses são 
apenas os primeiros passos 
de uma longa maratona. 
Segundo dados da Agência 
Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI), 
menos de 2% das nossas in-
dústrias estão prontas para 
a Indústria 4.0. Na China, 
Estados Unidos e União 
Europeia estima-se que esse 
número chegue a 50%. Na 

Índia e Paquistão são cerca 
de 25%. Mesmo tendo me-
lhorado quatro posições no 
Índice Global de Inovação 
(IGI) entre 2019 e 2020, o 
Brasil ainda ocupa a 62ª po-
sição do ranking, com uma 
adesão relativamente baixa 
à Indústria 4.0.

Apesar de estarmos tão 
atrás, essa é uma corrida 
que está apenas começan-
do. Com a chegada do 5G 
– prevista para 2021 – o 
processo de automatiza-
ção das indústrias certa-
mente ganhará um novo 
patamar. Engana-se quem 
pensa que teremos apenas 
uma internet mais veloz. 
O 5G é a base para termos 
trilhões de dispositivos 
conectados à rede, como 
carros autônomos, eletro-
domésticos inteligentes, 
sensores diversos e manu-
fatura preditiva, com fá-
bricas muito mais eficien-
tes do que é possível hoje.

O lado bom é que temos 
tempo para avançar. E não 
são só as indústrias que 
precisam se modernizar. O 
conceito de Indústria 4.0 se 
estende também a empresas 
dos segmentos de comércio 
e serviços, que vem adotan-
do tecnologias como o self  
check-out, estoques autô-
nomos, inteligência artifi-
cial, realidade virtual e au-
mentada e até a adoção de 

QR Codes e criptomoedas 
para pagamento de produ-
tos ou serviços.

Outro ponto importante 
é que não necessariamente 
a adoção à Indústria 4.0 está 
atrelada a altíssimos investi-
mentos. Muitas dessas tec-
nologias têm baixo custo e 
promovem grandes ganhos 
de produtividade, eficiência 
e até em segurança da in-
formação. A chave está em 
fazer uma implementação 
adequada e inteligente das 
tecnologias certas para cada 
tipo de operação. Sair com-
prando e implementando 
tecnologias sem um prévio 
planejamento certamente 
não é o melhor caminho.

As empresas que desejam 
melhorar sua competitivi-
dade em esfera internacio-
nal precisam investir, acima 
de tudo, em gestão para a 
inovação. Assim como em 
toda maratona, o corredor 
precisa de um bom prepa-
ro, como o planejamento da 
rota, as métricas e as estraté-
gias certas para conseguir o 
melhor desempenho. Ado-
tar tecnologias da Indústria 
4.0 sem um conceito claro 
de realização de valor, com 
foco em resultado, é andar 
para trás.

Alexandre Pierro é  
engenheiro mecânico, físico nuclear e 

fundador da Palas.
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Europa obriga farmacêutica 
a cortar preços em 73%

Após adquirir medicamentos essenciais contra o 
câncer de outra farmacêutica, em 2012, o laboratório 

Aspen começou a aumentar progressivamente os seus 
preços em toda a Europa. Os preços da Aspen excediam 
os seus custos relevantes em quase 300%, em média, 
mesmo levando em consideração uma taxa de rentabili-
dade razoável, calcula a Comissão Europeia.

Agora, a Aspen, uma empresa farmacêutica global 
sediada na África do Sul e com filiais em vários países, 
inclusive no Brasil, se comprometeu a reduzir os preços 
na Europa desses seis medicamentos em 73%, em média, 
ficando abaixo dos valores de 2012. Além disso, a Aspen 
tem de assegurar a continuidade do fornecimento desses 
remédios durante um período que vai de 5 a 10 anos, 
determinou a Comissão Europeia.

Há 50 anos que os medicamentos da Aspen não são 
protegidos por patentes, o que significa que qualquer in-
vestimento em P&D relativamente aos medicamentos foi 
já totalmente compensado.

A vice-presidente executiva Margrethe Vestager, re-
sponsável pela política da concorrência, afirmou: “Em 
resultado da decisão de hoje (10/2), a Aspen tem de 
reduzir radicalmente, em toda a Europa, os seus preços de 
seis medicamentos que são essenciais para o tratamento 
de certas formas graves de câncer do sangue, incluindo o 
mieloma e a leucemia.” E completou: “A decisão de hoje 
dá um forte sinal a outras empresas farmacêuticas domi-
nantes no sentido de não praticarem preços abusivos com 
vista a explorar os nossos sistemas de saúde.”

ASG

Como costuma fazer o professor Paulo Márcio de 
Mello na coluna Empresa-Cidadã, fomos ao site da Aspen 
entender os compromissos de “Cidadania Corporativa 
Responsável” do laboratório:

“A visão de Aspen, ‘entregar valor a todas as nossas 
partes interessadas como um cidadão corporativo re-
sponsável que fornece medicamentos de alta qualidade a 
preços acessíveis globalmente’, resume a abordagem iner-
ente do grupo de conduzir os negócios de forma ética, 
com integridade e com sabedoria comercial que se esforça 
para melhorar o bem-estar social de seus investidores, 
funcionários, clientes e parceiros de negócios.”

Torture os números

Menon, colunista do UOL, sobre o dono do jornal Lance: 
“Encomendou um ranking de clubes brasileiros. Foi feito e 
não deu Flamengo. Mandou refazer, dando peso enorme a 
campeonatos regionais, para que o Flamengo liderasse.” Se 
fazem isso no Esporte, imagina o que fazem na Economia.

Rápidas

Já está em cartaz a Nova Exposição de Fotos de Niterói, 
promovida pela Fundação Cesgranrio e Portal Consultoria 
em Turismo, com o apoio da Nice Via Apia Turismo e cu-
radoria de Viviane Fernandes. O evento online é fruto de 
um passeio feito por Bayard Boiteux ao município flumi-
nense: facebook.com/Exposicão-virtual-de-fotos-Sobre-
Niteroi-by-Bayard-Do-Coutto-Boiteux-102991368494788 
*** A produtora cultural Jana Souto se reuniu com o 
secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, 
Marcus Faustini, e com Mônica Luiz, presidente da Asso-
ciação Palcos do Rio. O grupo está planejando a retomada 
do empreendedorismo cultural.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Operadores de Telemarketing e Empregados em
Empresas Prestadoras de Serviço de Telemarketing e Similares
ou Conexos do Município do Rio de Janeiro e Região-RJ - CNPJ
04.972.137/0001-69 - Código Sindical 913.005.562.90974-0 - convoca a
categoria para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua
sede – Rua do Riachuelo, 191/B/3º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ, no
dia 26 de Fevereiro de 2021 (Sexta-feira), às 10h, em primeira convo-
cação, e às 10h30, em segunda e última convocação, para discutir e
deliberar, com qualquer número de presentes, sobre a seguinte Ordem
do Dia: a) Mandato da Atual Diretoria; b) Instauração do Processo Eleitoral;
c) Aprovação da Comissão Eleitoral; c) Aprovação do Regimento Eleitoral;
d) Aprovação de prazos para inscrição e impugnação de chapas; d) As-
suntos Gerais. Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2021.

Maria Bernadete B. dos Santos – Presidente.

Prévia do PIB mostra queda de apenas 4,05%
IBC-Br, dessazonalizado, mostrou expansão de 0,65% em dezembro 

A atividade econô-
mica brasileira 
registrou alta em 

dezembro do ano passado, 
de acordo com dados divul-
gados nesta sexta-feira pelo 
Banco Central (BC). É o 
oitavo mês consecutivo de 
crescimento, após as que-
das de março e abril, devido 
às medidas de isolamento 
social necessárias para o en-
frentamento da pandemia 
de Covid-19.  

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-

tral (IBC-Br), dessazonali-
zado (ajustado para o perí-
odo), apresentou expansão 
de 0,64% em dezembro 
em relação a novembro. Na 
comparação com dezembro 
de 2019, também houve au-
mento de 1,34% (sem ajus-
te para o período, já que a 
comparação é entre meses 
iguais). No acumulado do 
ano de 2020, o indicador fi-
cou negativo em 4,05%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativida-
de econômica brasileira, uma 

referência prévia do Produto 
Interno Bruto (PIB), calcula-
do pela Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE). Ele ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida atu-
almente em 2% ao ano. O ín-
dice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos 
três setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volu-
me de impostos.

O indicador foi criado 
pelo Banco Central para 

tentar antecipar, por apro-
ximação, a evolução da ati-
vidade econômica. Entre-
tanto, o indicador oficial é 
o Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), 
calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que ain-
da será divulgado. Segundo 
agência Brasil, a estimati-
va da equipe econômica 
do governo federal é que 
o PIB deve registrar queda 
por volta de 4,5%, em 2020.

DEM amarga primeira virada após acerto com o Planalto
Após os acertos para 

conseguir base aliada no 
Congresso Nacional, o pre-
sidente Jair Bolsonaro esco-
lheu o deputado João Roma 
(Republicanos-BA), onde 
é filiado desde 2016, pa-
ra assumir o Ministério da 
Cidadania, no lugar Onyx 
Lorenzoni, que irá para a 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República. Roma, 
que antes, foi do PFL (atual 
DEM), entre 1993 e 2016, 
é aliado do ex-prefeito de 
Salvador Antônio Carlos 

Magalhães Neto, de quem 
foi chefe de gabinete. Pelo 
Twitter, ACM Neto mos-
trou incômodo com a no-
meação.

“Se a intenção do Palácio 
do Planalto é me intimidar, 
limitar a expressão das mi-
nhas opiniões ou reduzir as 
minhas críticas, serviu antes 
para reforçar a minha cer-
teza de que me manter dis-
tante do governo federal é 
o caminho certo a ser trilha-
do, pelo bem do Brasil.” E 
acrescentou: “A decisão me 

surpreende porque descon-
sidera a relação política e a 
amizade pessoal que cons-
truímos ao longo de toda a 
vida.”

Aproveitando a inspe-
rada nomeação, o deputa-
do federal Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) voltou a criti-
car o presidente nacional 
do seu partido, ACM Ne-
to. “ACM Neto mostrou 
hoje o seu caráter”, es-
creveu o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados no 
Twitter, ao compartilhar a 

notícia da nomeação pelo 
presidente Bolsonaro (sem 
partido).

Na semana passada, 
Maia declarou que se sen-
tia traído por ACM Neto 
por causa da derrota do seu 
candidato na eleição para 
a presidência da Câmara. 
O deputado apoiava Baleia 
Rossi (MDB-SP), que aca-
bou derrotado por larga 
diferença pelo candidato 
apoiado por Bolsonaro, Ar-
thur Lira (PP-AL), vitorioso 
por 302 votos a 145.

Sete em 10 usuários de cartão de crédito parcelam compras
A pandemia do novo co-

ronavírus mudou os hábitos 
de compra do consumidor 
brasileiro. Foi o que apon-
tou pesquisa realizada pelo 
Datafolha encomendada 
pela Associação Brasileira 
de Internet (Abranet). De 
acordo com o levantamen-
to, 75% dos usuários de 
cartão de crédito respon-
deram que tem o costume 
de efetuar suas compras de 
produtos ou serviços par-
celadas. O hábito é maior 
entre as mulheres (78%) do 
que entre os homens (71%).

As compras de vestuá-
rios/joias (54%), bens du-
ráveis (39%) e farmácias 
(34%) destacam-se entre 
as categorias nas quais o 
entrevistado mais utiliza 
o parcelamento no cartão 
de crédito. A categoria de 
bens duráveis, como carros, 
móveis e eletrodomésticos, 
é a que apresenta a maior 
diferença entre o índice de 

parcelamento habitual e 
compras à vista. Somente 
16% dos entrevistados res-
ponderam que têm condi-
ções de comprar um bem 
durável à vista.

A pesquisa apontou ain-
da que 73% dos entrevista-
dos começaram a usar, ou 
intensificar o uso, de formas 
de pagamento durante a cri-
se sanitária. Meios de paga-
mento como parcelamento 
no cartão de crédito sem 
juros (33%), transferência 
entre contas (33%) e boleto 
bancário (29%) ganharam 
espaço, em detrimento ao 
dinheiro ou cartão de débi-
to, que exigem a presença 
física do consumidor.

Segundo o Datafolha, 
60% dos entrevistados atri-
buem notas 9 e 10, em esca-
la de 0 a 10, para a impor-
tância do parcelamento sem 
juros para a vida financeira. 
Ou seja, dependem da prá-
tica para a aquisição de bens 

e serviços. A valorização 
do parcelamento sem juros 
é maior entre a mulheres 
(67% de notas 9 e 10 ante 
54% dos homens) e inte-
grantes das classes C (62%) 
e D/E (66%), frente a 55% 
entre as classes A/B.

O Datafolha ouviu 840 
pessoas, entre os dias 8 e 
14 de dezembro, com 18 
anos ou mais, integrantes 
de todas as classificações 
econômicas, possuidoras 
de cartão de crédito. O le-
vantamento foi realizado 
nas regiões metropolitanas 
(47%) e em cidades do inte-
rior (53%) das cinco regiões 
do país. A margem de erro 
máxima é de três pontos 
percentuais, para mais ou 
para menos, considerando 
nível de confiança de 95%.

Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs), os brasileiros 
realizaram R$ 2 trilhões em 

pagamentos com cartões de 
crédito, débito e pré-pagos 
em 2020, o que representa 
um crescimento de 8,2% 
em comparação com 2019. 
O resultado supera as ex-
pectativas de desempenho 
do setor, que, apesar dos 
impactos econômicos da 
pandemia no Brasil, mos-
trou forte recuperação no 
segundo semestre.

O levantamento mostra 
que a recuperação do setor 
atingiu seu ápice no último 
trimestre de 2020, período 
em que as transações com 
cartões cresceram 15,3%, 
movimentando R$ 609,6 bi-
lhões. Com o resultado, os 
pagamentos digitais elevaram 
para 46,4% sua participação 
no consumo das famílias 
brasileiras, ante 43% no 4º 
trimestre de 2019. Da mesma 
forma, cresceu de 28% em 
2019 para 30,9% em 2020 a 
representatividade do setor 
em relação ao PIB.
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O ‘ponto de não retorno’ 
da Floresta Amazônica

Entre 2019 e 2020, houve um aumento de desmata-
mento na Amazônia Legal em relação ao mesmo pe-

ríodo do ano anterior, sendo que o mês de julho de 2020 
registrou 1.654km² desmatados segundo dados do Inpe. 
Ao total já foram desmatados cerca de 17% da cobertura 
total da floresta, o que equivale a 700 mil km² de sua área.

Com o desmatamento, a floresta perde a capacidade 
de estocar carbono e regular o clima, há uma perda da 
biodiversidade – que é a verdadeira riqueza de poucos pa-
íses e ainda mal explorada – não tem mais como evitar a 
proliferação de doenças e deixa de oferecer oportunidades 
econômicas de baixo impacto.

A perda de vegetação na Amazônia pelo desmatamento 
tem implicações graves para as emissões globais de gases 
de efeito estufa e a perda da biodiversidade. A degradação 
florestal está ligada a surtos de doenças infecciosas como 
resultado do maior contato entre humanos e a vida selva-
gem desabrigada. Especialistas alertam que a Amazônia 
pode ser a fonte da próxima pandemia.

Além do desmatamento, importa também o alto índice 
de degradação da floresta. A degradação se apresenta por 
perturbações decorrentes da influência humana e é mais 
difícil de ser percebida do que o desmatamento, já que 
não se apresenta pela remoção ou queima da vegetação 
local, mas por uma devastação lenta em diferentes locais 
decorrente do empobrecimento do solo pelo excesso de 
áreas descobertas e alteração do ciclo das chuvas, com 
pouca chance de recuperação.

O solo da Amazônia é protegido pela sombra de suas 
árvores e não possui uma estrutura que permita a sua fácil 
recomposição ou regeneração das espécies a exemplo de 
outras florestas que foram recompostas. A Floresta Ama-
zônica possui um solo dotado de fina e sensível cobertura 
vegetal sobre terreno arenoso que facilmente se expande 
quando há uma perturbação em sua estrutura provoca-
da pela ação humana, especialmente com a abertura de 
clarões por onde penetra com intensidade os raios solares. 
Por esse motivo, dizem os cientistas, a Amazônia está cada 
dia mais próxima de atingir o que os cientistas chamam de 
“ponto de não retorno”.

O climatologista Carlos Nobre adverte que se esse 
ritmo de devastação for mantido o “ponto de não retor-
no”, ou seja, o ponto em que a floresta não consegue mais 
se regenerar diante das agressões sofridas, pode chegar 
entre 15 e 30 anos. Existem dados sobre o aumento da 
temperatura nas regiões sul e leste da floresta, nas quais a 
estação seca do ano está mais longa.

É necessário compreender que a Floresta Amazôni-
ca necessita ser preservada em prol da sustentabilidade 
econômica e de uma economia sustentável. Sem ela, 
perderemos nossas riquezas oriundas do aproveitamento 
da biodiversidade e a chance de mostrarmos ao mundo 
a possibilidade do desenvolvimento sustentável capaz de 
elevar uma nação ao rol dos países desenvolvidos. Regula-
mentar atividades de exploração energética e garimpo em 
terras indígenas, a exemplo do Projeto 192/2020, pode ser 
uma solução, mas sem uma regulamentação rígida sobre a 
exploração sustentável, a floresta pode ser consumida pelo 
mercúrio e óleo jogado nos rios e que certamente respin-
garão em todos nós.

A capacidade humana de alterar as funções vitais do 
planeta é imensurável. As consequências desse “ponto de 
não retorno” na Amazônia afetarão a vida de todos no 
Brasil e no mundo. A substituição do modelo predatório 
da atividade econômica hoje presente na Amazônia por 
uma atividade sustentável não é mais uma necessidade, é 
uma urgência. Quando a Constituição de 1988 atribuiu à 
Floresta Amazônica a qualidade de patrimônio nacional, 
não teve em vista um valor meramente simbólico, mas de 
concretude na sua defesa.

Por isso a importância em superar os retrocessos e 
avançar com atores vigilantes, de combater os efeitos no-
civos que atingiram o sistema nacional do meio ambien-
te, da necessidade de espaço de participação social para 
produzir informações pró-sociedade, da importância do 
desempenho do Brasil no contexto das conferências do 
clima. Mais do que tudo, é necessária a fé no espírito de 
solidariedade da espécie humana e o despertar da cons-
ciência ambiental que permeia a existência de cada um. 
Afinal, como diz Almir Sater, é preciso chuva para florir, e 
cada um de nós carrega o dom de ser feliz. Vamos tocan-
do em frente.

MPEs participam em 38% 
das licitações em 2020
Em 2020 as micro e 

pequenas empre-
sas (MPE) tiveram 

participação em 38% das li-
citações públicas realizadas 
pelo sistema de compras 
eletrônicas governamentais, 
Comprasnet, o que equivale 
a R$ 21 bilhões. O merca-
do de compras públicas é 
considerado ainda pouco 
explorado pelos pequenos 
negócios, mas o Sebrae 
tem apoiado iniciativas 
do governo para que cada 
vez mais empreendedores 
tornem-se fornecedores de 
bens e serviços da Adminis-
tração Pública. 

Uma delas é a moderni-
zação do próprio sistema do 
Comprasnet que está sendo 
modernizado para trazer de 
forma automatiza os be-
nefícios previstos para as 
MPE, de acordo com a Lei 
Complementar 123/2006, 
conhecida como a Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas 
Empresas, que determina 
tratamento diferenciado aos 
pequenos negócios. 

O Governo Federal 
anunciou mais uma inicia-
tiva que deve atrair os do-
nos de pequenos negócios 
a participarem das compras 
públicas com o lançamento 
do programa AntecipaGov. 
A nova solução permite que 
as empresas fornecedoras 
da Administração Pública 
Federal possam solicitar 
a antecipação de até 70% 
dos recebíveis como crédito 
junto a instituições finan-
ceiras credenciadas no pro-
grama. 

Micros podem negociar débitos  
tributários decorrentes da Covid-19

Medida estabelecida pela 
PGFN vale para tributos 
vencidos entre março e de-
zembro de 2020, inscritos 
na dívida ativa até 31 de 
maio de 2021. Prazo para 
negociação começa em 1º 
de março

A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
estabeleceu a negociação 
dos tributos inscritos em 
dívida ativa da União ven-
cidos no período de março 
a dezembro de 2020, que 
não foram pagos em razão 
dos impactos econômicos 
decorrentes da pandemia 
da Covid-19. A medida, 
que foi publicada no Diário 
Oficial da União da última 
quinta-feira, por meio da 
Portaria nº 1.696, é válida 
para empresários individu-

ais, microempresas, empre-
sas de pequeno porte, op-
tantes do Simples Nacional, 
bem como pessoas físicas 
com débitos do Imposto de 
Renda relativos ao exercício 
de 2020.

A negociação, chamada 
de Transação da Pande-
mia”, permite a negociação 
de débitos inscritos em dí-
vida ativa até 31 de maio de 
2021. As condições incluem 
dívidas no valor máximo até 
R$ 150 milhões que pode-
rão ser negociadas a partir 
de uma entrada de 4% do 
valor total do débito, que 
pode ser parcelada em até 
12 meses, sendo que o sal-
do restante pode ser par-
celado em até 133 meses, 
com parcela mínima de R$ 
100. A taxa de juros corres-

ponde a Selic mais 1% a.m. 
Para as pessoas jurídicas, o 
desconto será de até 100% 
de juros, multas e encargos-
-legais, observado o limite 
de até 70% sobre o valor 
total de cada crédito objeto 
da negociação.

O prazo para negocia-
ção dos débitos previs-
tos na portaria terá início 
em 1º de março de 2021 
e permanecerá aberto até 
as 19h (horário de Brasí-
lia) do dia 30 de junho de 
2021. A adesão às transa-
ções previstas na norma 
deve ser feita por meio do 
Portal Regularize. 

A portaria também per-
mite a negociação pelas 
demais pessoas jurídicas e 
pessoas físicas por meio das 
modalidades de transação 

excepcional e celebração de 
Negócio Jurídico Processu-
al. De acordo com a mo-
dalidade indicada, a PGFN 
avaliará, conforme as in-
formações e documentos 
prestados pelo contribuin-
te, a situação econômica e 
a capacidade de pagamento 
das MPE, considerando a 
queda da receita bruta com-
parada entre os meses do 
exercício de 2020 e do exer-
cício de 2019.

Os créditos sujeitos à 
transação serão submetidos 
a graus de dificuldade de re-
cuperação. As informações 
serão recepcionadas como 
“fator redutor”, condicio-
nando os prazos e descon-
tos a ofertas graduadas de 
acordo com a possibilidade 
de adimplemento.

Na prática, os contratos 
administrativos firmados 
com o Governo Federal 
servirão como garantia para 
fazer empréstimos e finan-
ciamentos nas instituições 
financeiras credenciadas ao 
AntecipaGov. Dessa forma, 
o programa também é con-
siderado uma alternativa de 
acesso ao crédito aos pe-
quenos negócios ao facilitar 
a vida dos empreendedores 
que enfrentam dificuldades 
por falta de garantias, geral-
mente exigidas. 

De acordo com o Minis-
tério da Economia, o valor 
total dos contratos vigentes 
celebrados com órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Federal que utilizam 
a plataforma Comprasnet é 
de aproximadamente R$ 65 
bilhões. O Governo Fede-
ral estima que aproximada-
mente R$ 45 bilhões serão 
injetados na economia, se 
todos os fornecedores soli-
citarem a antecipação máxi-
ma de créditos a partir dos 
recebíveis. 

O gerente da Unidade 

de Políticas Públicas do Se-
brae, Silas Santiago, avalia 
de forma muito positiva o 
lançamento do Antecipa-
Gov como uma ferramenta 
permanente. “É uma ini-
ciativa que vai ajudar nes-
te cenário de crise e, com 
certeza, vai incentivar tam-
bém que mais donos de pe-
quenos negócios passem a 
vender para o governo. Isso 
vai contribuir para que eles 
consigam receber os seus 
recursos de forma antecipa-
da para ajudar as empresas a 
cumprirem o contrato, con-
tinuar crescendo e gerando 
emprego e renda para o pa-
ís”, ressaltou. 

O empresário Luiz An-
dresson Pereira é dono de 
uma gráfica na região do 
Setor de Indústrias Gráfi-
cas, em Brasília. Há dois 
anos, a empresa é fornece-
dora de serviços para a In-
fraero. Ele está interessado 
em solicitar o adiantamento 
do que tem a receber pelo 
contrato, que tem previ-
são de acabar no ano que 
vem. Durante a pandemia, 

ele tentou tomar um em-
préstimo para enfrentar as 
dificuldades de falta de ca-
pital de giro, mas não con-
seguiu. “Acredito que vai 
ajudar muitos empresários 
que têm dificuldade de con-
seguir crédito porque não 
possuem as garantias exigi-
das. Acredito que a partir 
do momento em que o meu 
contrato com o governo 
vira uma garantia, vai ficar 
mais fácil”, contou. 

A analista do Sebrae, 
Denise Donati, explica que 
para contratos em vigor há 
a necessidade de termo adi-
tivo prevendo a possibilida-
de de cessão dos créditos 
decorrentes da contratação. 
Já os novos editais de licita-
ção e respectivos contratos 
celebrados deverão prever 
essa possibilidade de anteci-
pação. “É preciso que o em-
presário avalie com cautela 
as propostas oferecidas pe-
las instituições financeiras 
para analisar a real necessi-
dade da antecipação, pois - 
na realidade - trata-se de um 
empréstimo”, alertou. 
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JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança que move
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CICERO em face de
GEÓRGIA MARIA NOGUEIRA (Processo nº 0307287-
55.2008.8.19.0001). A Dra. KATIA CILENE DA HORA MACHADO
BUGARIM, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a GEÓRGIA MARIA NOGUEIRA e ao ESPÓLIO DE
DEISY DE LIMA NOGUEIRA, na pessoa de seu inventariante, de
que no dia 08/03/2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões
on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER
(www.rymerleiloes.com.br),  pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 119.137,99; ou no dia 11/03/2021, no mesmo horário e
local, a quem mais der independente da avaliação, o DIREITO E
AÇÃO sobre o Apartamento 113, situado na Rua do Matoso, nº
125, Praça da Bandeira/RJ. Cf. o 11º RI, o imóvel encontra-se
matriculado sob o nº 136250 e registrado em nome de Deisy de
Lima Nogueira, constando no R.3, penhora oriunda do presente
feito. Cf. certidões, há débitos de IPTU de R$ 3.881,30, mais
acréscimos legais (2001 a 2009 e de 2016 a 2019 – FRE: 0939568-
2). Cf. Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o
imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 194,25,
referentes a 2015 a 2019 (Nº CBMERJ: 407348-2). A alienação
será livre de ônus desde que, após a satisfação do crédito
executado, o produto restante seja suficiente para quitar todas as
dívidas, inclusive de condomínio e impostos incidentes sobre o
bem. Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente
edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC.
Arrematação, adjudicação ou remição: à vista; mais 5% de
comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo
permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado
no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 03/02/2021. – Eu, Marcos
Wilson Rodrigues da Silva, Mat 01-28061. - Chefe de Serventia, o
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Katia Cilene da Hora Machado
Bugarim – Juíza de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARUAMA
AV. GETULIO VARGAS, 59, CENTRO, FÓRUM

Tel.: (22) 2665-9225 - E-mail: ara02vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO

COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL

em face de LUIS PAULO CAMPELLO DE SOUZA, ELIZABETH
ALVES CORREA CAMPELLO DE SOUZA e SOLIDA EMPREENDI-
MENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROCESSO

Nº 0001262-33.2014.8.19.0052, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) RODRIGO LEAL MANHAES DE SA – Juiz(a) de Direi-
to da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interes-
sados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) -
LUIS PAULO CAMPELLO DE SOUZA, ELIZABETH ALVES CORREA
CAMPELLO DE SOUZA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS CONSTRU-
ÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - que será realizado o público Lei-
lão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA 
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br,
na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do
art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ
nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antece-
dência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avalia-
ção, que será encerrado no dia 20/04/2021 às 14:00h, e, o Se-
gundo Leilão, por valor igual ou superior a 1/3 da avaliação, será
encerrado no dia 27/04/2021 às 14:00h. DO BEM A SER LEILOA-
DO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 192e) : Sala 308,
situada no prédio número 137 (Edificio Central), na Rua Henrique
de Macedo Soares, Centro – Araruama/RJ. Matriculado no 1º RGI
sob o nº 40.210. (...) AVALIO O IMÓVEL EM R$100.000,00 (Cem mil
reais) E para que chegue ao conhecimento de todos os interessa-
dos, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (LUIS PAULO CAMPELLO DE SOU-
ZA, ELIZABETH ALVES CORREA CAMPELLO DE SOUZA e SOLIDA
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s)
por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC,
sendo uma das vias afixadas no local de costume do Fórum.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janei-
ro, em 28 de janeiro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) RODRIGO LEAL MANHAES DE
SA – Juiz de Direito.

Três perguntas: o Marco 
Legal das Startups
Por Jorge Priori

O Senado divulgou no último dia 10 que deverá votar o 
chamado Marco Legal das Startups, PLP 146/2019, em 23 
e 24 de fevereiro. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, 
o projeto altera uma série de regimes jurídicos considera-
dos como obstáculos ao avanço do empreendedorismo no 
país.

Conversamos com Rafael Brunati Pereira da Silva, só-
cio de Silveiro Advogados, sobre a importância do Marco 
Legal das Starups, os problemas atualmente enfrentados 
por esse tipo de empresa e como ficarão suas vidas com a 
provável aprovação do Marco.

Qual a importância do Marco Legal das Startups 
que será votado pelo Senado?

São vários pontos relevantes. Entre os principais, de-
stacaria que finalmente se tem uma definição clara e obje-
tiva na legislação brasileira do que é uma startup. Ter uma 
definição do que é uma startup baseado em tempo de ex-
istência e faturamento anual são dois bons critérios obje-
tivos. A definição pode não ser perfeita, mas é melhor do 
que não ter nenhuma.

Outro ponto de destaque é a possibilidade de receber 
apoio financeiro sem a obrigação de que os investidores 
participem da gestão ou tenham qualquer poder de decisão 
no negócio. Como contraponto, esses investidores não 
terão que arcar com nenhuma dívida da empresa, ficando 
com seu patrimônio protegido. Foi um avanço importantís-
simo, principalmente em relação à segurança jurídica. Com 
a aprovação do Marco Legal, esses investidores ficam isen-
tos de responsabilidade, o que deve refletir em um estímulo 
de investimentos em startups no país. Além disso, sob o 
ponto de vista do negócio, mantém-se a autonomia dos 
fundadores e a garantia de que o planejamento estratégico 
da empresa será mantido. Ainda há espaço para melhorias, 
mas é outro avanço importante.

Por fim, destacaria a questão da modalidade especial de 
concorrência. De acordo com o texto encaminhado ao Se-
nado, determinadas licitações poderão ser ofertadas apenas 
para startups, desde estejam sendo procuradas “soluções 
inovadoras” e com o valor máximo de R$ 1,6 milhão por 
contrato. Na minha visão é um passo importante para a 
valorização da inovação pelo setor público. Há um poten-
cial muito grande para avanços tecnológicos no serviço pú-
blico brasileiro.

Sem o Marco Legal, quais são os problemas enfren-
tados pelas startups?

Os principais problemas enfrentados pelas startups hoje 
estão principalmente ligados à questão tributária e de in-
centivos para investimento. Hoje, o investidor, em regra, 
prefere a Bolsa às startups, porque os incentivos são maio-
res. Recebimentos de dividendos e ganho com venda de 
ações até R$ 20 mil estão isentos de Imposto de Renda, 
por exemplo. Saber que os investidores poderão descon-
tar perdas e contrabalancear seus investimentos é algo ex-
tremamente positivo com a aprovação do Marco Legal. Is-
so diminui riscos e fomenta a entrada de novos players no 
mercado. Neste contexto, abre-se uma nova possibilidade 
de investimento para muitos investidores que não estão sat-
isfeitos com retornos em um mercado com taxa de juros 
baixa e com grande volatilidade na Bolsa de Valores. Sem a 
aprovação do Marco Legal, isso dificilmente ocorrerá.

Outro ponto a ser destacado é a retenção de talentos. 
Hoje há uma dificuldade muito grande das startups nessa 
questão, visto que dificilmente conseguem equiparar o sa-
lário pago aos seus funcionários em relação a grandes play-
ers do mercado. A possibilidade de que startups ofereçam 
aos funcionários a opção de compra de ações em troca de 
um salário menor, trazida com o texto-base encaminhado 
ao Senado, é uma novidade interessante e permite que as 
startups tenham uma maior competitividade em relação à 
retenção de talentos.

Com o Marco Legal, como ficará a vida das start-
ups?

Essa pergunta é sempre difícil de responder em se tratan-
do de Brasil, mas a tendência é que se tenha uma segurança 
jurídica maior em todos os pontos mencionados em de-
staque no Marco Legal e, consequentemente, haja um au-
mento nos investimentos em startups. Ou seja, viabilizam-
se as duas pontas da operação: de um lado, a startup, que 
precisa de capital de giro para muitas vezes tornar o negó-
cio escalonável e, do outro, o investidor, que agora teria 
mais segurança e mais opções de investimento. Com isso, 
há uma inclinação de que cada vez mais apareçam novos 
players no mercado de tecnologia nacional, em que há uma 
enorme oportunidade para expansão.

É sempre importante destacar que devemos aguardar 
a análise do texto-base pelo Senado, pois é sempre pos-
sível que novas alterações (para melhor ou pior) possam 
ser feitas ao texto final a ser sancionado pelo presidente da 
República.

Fusões e aquisições caem 27% em janeiro
Segmento de tecnologia segue o mais ativo com 29 transações

No primeiro mês de 
2021 o mercado 
transacional bra-

sileiro registrou 68 fusões 
e aquisições, das quais 39 
tiveram valores divulgados 
que somam BRL 56,3bi,  
segundo dados do TTR. O 
volume registrado em ja-
neiro é 27% inferior ao do 
mesmo mês de 2020.

Com referência aos se-
tores mais ativos, o de em-
presas de Tecnologia sai na 
frente mais uma vez, porém 
com uma redução de 9% em 
relação ao mesmo mês do 

ano anterior. Os segmentos 
financeiro e distribuição e 
varejo também apresentam 
redução no volume.

No âmbito Cross-Bor-
der, empresas dos Estados 
Unidos realizaram 13 aqui-
sições no Brasil e mantive-
ram a posição como as que 
mais adquiriram empresas 
brasileiras. A Argentina 
aparece na segunda posi-
ção com quatro aquisições. 
No sentido contrário, fo-
ram mapeadas em janei-
ro quatro transações onde 
empresas brasileiras realiza-

ram aquisições no exterior, 
sendo uma em cada um dos 
países Colômbia, Estados 
Unidos, Moçambique e Paí-
ses Baixos.

As transações envolven-
do fundos de Venture Ca-
pital realizadas em janeiro 
representaram uma dimi-
nuição de 6% no volume 
com um total de 29 inves-
timentos. Deste total, 20 
tiveram valores divulgados 
que somaram BRL 3,4bi. 
O setor mais ativo do pe-
ríodo foi o de Tecnologia 
com 20 transações, segui-

do pelo setor Financeiro 
e seguros com seis transa-
ções.

A transação destacada 
pelo TTR no mês de Janei-
ro foi a conclusão da aqui-
sição da Dupatri pela Elfa 
por R$ 185 mlhões. A Du-
patri desenvolve atividades 
de comércio atacadista e de 
distribuição de medicamen-
tos de uso humano e mate-
riais médicos hospitalares. 
A transação contou com a 
assessoria dos escritórios 
Lefosse Advogados e Na-
ves Advogados Associados.

China: Cai taxa de empréstimo inadimplente de bancos 
A taxa de empréstimos 

inadimplentes dos bancos 
comerciais chineses caiu 
ligeiramente no final do 
quarto trimestre de 2020, 
segundo dados da Comis-
são Reguladora de Bancos e 
Seguros da China.

A taxa ficou em 1,84% 
no final do quarto trimes-
tre, queda de 0,12 ponto 
percentual em relação ao 
final do terceiro trimestre, 
informou a Comissão. Os 
empréstimos ruins penden-
tes de bancos comerciais 
totalizaram 2,7 trilhões de 
iuanes (US$ 418,4 bilhões).

Os dados também mos-
traram que os ativos totais do 
setor bancário da China alcan-
çaram 319,7 trilhões de iuanes 
no final do ano passado, um 
aumento anual de 10,1%. O 
índice de adequação de capi-
tal e o índice de cobertura de 
provisão dos bancos chegaram 

a 14,7% e 184,5%, respecti-
vamente. Ao final do quarto 
trimestre, os empréstimos 
pendentes a pequenas e micro-
empresas concedidos pelo se-
tor bancário totalizavam 42,7 
trilhões de iuanes.

Finanças verdes

A China disse que intensi-
ficará os esforços para apoiar 
as indústrias verdes com pro-
dutos e serviços financeiros 
inovadores, anunciou nesta 
terça-feira o banco central 
do país. O Banco Popular da 
China (PBOC, em inglês) im-
pulsionará o desenvolvimen-
to de empréstimos, títulos e 
seguros verdes, assim como 
derivativos como parte dos 
esforços para ajudar a atingir 
o pico das emissões de dió-
xido de carbono e a neutrali-
dade de carbono, disse Wang 
Xin, funcionário do banco, 

em uma coletiva de impren-
sa.

No final do ano passa-
do, os empréstimos verdes 
pendentes do país atingiram 
quase 12 trilhões de iuanes 
(US$ 1,86 trilhão), lide-
rando o mundo, observou 
Wang. Ele acrescentou que 
a taxa de créditos ruins de 
empréstimos verdes ficou 
muito abaixo da média dos 
empréstimos emitidos pe-
los bancos comerciais.

Para aumentar o apoio 
à transição verde, o banco 
central otimizará as avalia-
ções das instituições finan-
ceiras sobre seus negócios 
de finanças verdes. Tam-
bém fará melhor uso da tec-
nologia digital e financeira 
na divulgação e comparti-
lhamento de informações 
ambientais, assinalou Wang.

Segundo a agência Xi-
nhua, os elaboradores de 

políticas da China prome-
teram maior apoio financei-
ro para o desenvolvimento 
verde durante a importante 
Conferência Central de Tra-
balho Econômico realizada 
em dezembro. Em confor-
midade com a reunião, o 
banco central listou a me-
lhora do quadro de políticas 
para as finanças verdes co-
mo uma de suas principais 
tarefas para 2021.

O PBOC canalizará mais 
recursos financeiros em di-
reção ao desenvolvimento 
verde e promoverá um mer-
cado comercial de emissões 
de carbono com fixação de 
preços razoáveis. Também 
melhorará gradualmente os 
padrões de finanças verdes 
e continuará promovendo a 
cooperação internacional no 
setor, como dito pelo ban-
co durante uma conferência 
anual de trabalho em janeiro.

Contratos para chamada pública do Gasoduto Bolívia-Brasil
A Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Petró-
leo e Gás (ANP) aprovou o 
Edital e os Contratos para 
a Chamada Pública ANP 
nº 02/2020, que tem como 
objetivo a contratação da 
capacidade firme disponível 
no Gasoduto Bolívia-Brasil 
(Gasbol) para os anos de 
2021 a 2025 pelos carrega-

dores interessados (agentes 
econômicos autorizados 
pela ANP a contratar o ser-
viço de transporte dutoviá-
rio de gás natural).

As minutas dos docu-
mentos foram submetidas 
à indústria e ao público em 
geral por meio da Consulta 
Pública em 2020. Com base 
nos comentários e suges-

tões acatadas pela ANP, a 
Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil 
S/A - TBG elaborou ver-
sões revisadas do Edital e 
do Contrato de Serviço de 
Transporte que foram apre-
ciadas pela Diretoria Cole-
giada da ANP.

O acesso ao serviço de 
transporte firme, em capacida-

de disponível, ocorre mediante 
chamada pública realizada pela 
ANP, conforme diretrizes do 
Ministério de Minas e Energia. 
No decorrer deste processo 
são identificados os potenciais 
carregadores, a demanda por 
capacidade de transporte, a 
alocação da oferta de capacida-
de de transporte e a determi-
nação da tarifa de transporte.
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Os jornais brasileiros sempre estiveram 

no combate ao coronavírus. Apurando, 

checando e divulgando informação de 

qualidade sobre a pandemia e as melhores 

formas de enfrentá-la. Agora, os jornais 

se juntam ao movimento Unidos pela Vacina, 

que visa a apoiar a vacinação de todos os 

brasileiros até setembro. Somente pela 

vacinação em massa poderemos todos 

voltar a uma vida normal e retomar 

o pleno funcionamento da economia.

JORNAIS
UNIDOS PELA
VACINA.

tambem

Mercado espera sinalização do Congresso no controle fiscal
Ausência de definições provocará altas mais fortes na Selic 

Há sinalização do 
governo de con-
firmar a prorro-

gação do auxílio emergen-
cial até junho de 2021. O 
valor ainda não está fecha-
do, mas o Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, tem 
aventado para algo em tor-
no de R$ 250. Dois especia-
listas do mercado financeiro 
expressaram à reportagem 
do Monitor Mercantil qual 
seria o impacto da prorro-
gação do auxílio no mer-
cado. São mais de 236 mil 
mortes provocadas pelo 
novo coronavírus no Bra-
sil, de acordo com núme-
ros contabilizados até esta 
sexta-feira.

João Beck, economis-
ta e sócio da BRA, expli-
ca que em todas as atas, o 
Banco Central foi claro em 
dizer que a trajetória da Se-
lic dependeria também da 
sinalização do Congresso 
no controle fiscal. “Se essa 
sinalização não vem, seja 
com a prorrogação do auxí-
lio ou qualquer outro gasto 
sem contrapartida e corte 
em alguma outra área, o 

mercado entende que altas 
mais fortes da Selic virão. O 
discurso não contribui com 
o clima de harmonia e co-
ordenação entre Governo e 
Banco Centra”, acredita ele.

Para o economista, como 
ativo de risco que se benefi-
cia de juros baixos, uma alta 
da Selic acima do que já é 
esperado pelo mercado tem 
impacto negativo no curto 
prazo. “Já o dólar pode ter 
efeito de neutro a alta. A 
notícia da prorrogação do 
benefício traz pressão de 
alta para a moeda. A inten-
ção do Banco Central seria 
em aumentar a Taxa Selic e 
remunerar mais o dinheiro 
para que justamente não 
ocorra esse fluxo de saída 
e, consequentemente, a alta 
do dólar”, explica. Em ren-
da fixa, no curto prazo, com 
altas acima do esperado na 
Taxa Selic, a modalidade de 
Pós Fixado se beneficia mais 
em detrimento dos indexa-
dos à inflação e pré-fixados. 
Beck aconselha o investi-
dor de nunca fazer grandes 
mudanças estruturais na 
carteira por conta de ruí-

dos políticos. O investidor, 
nos tempos de Selic baixa 
em níveis recorde, mais do 
que nunca deve olhar pra-
zos muito longos de inves-
timentos, acima de 5 anos.

“Notícias dessa natureza 
trazem impactos negativos 
de curto prazo em bolsa, mas 
para o investidor de longo 
prazo, uma carteira de bons 
ativos e gestores, assim como 
diversificada, serve justamen-
te para que o investidor esteja 
um pouco imune ao noticiá-
rio local”, ressalta.

Gastos públicos

Na opinião de Rossano 
Oltramari, sócio da 051 Ca-
pital, mais gastos públicos 
fazem com que a dívida 
brasileira aumente. Conse-
quentemente, se coloca em 
xeque o teto de gastos pú-
blicos e se é sustentável em 
médio e longo prazos uma 
taxa de juros tão baixa com 
a dívida crescendo. “Os in-
vestidores que compram tí-
tulos públicos vão continu-
ar emprestando correndo 
mais riscos? Quanto maior 

o risco, mais os investidores 
vão querer cobrar mais ju-
ros”, atesta.
Ele acrescenta que o auxílio 
emergencial impacta a Selic 
nesse ponto. O aumento 
da dívida gera maior risco 
para investidores que vão 
exigir mais para continu-
ar financiando o governo. 
“O benefício deve ser 
acompanhado de disciplina 
fiscal. É fundamental que 
o governo garanta que, por 
mais que seja estendido, 
vamos ter disciplina fiscal, 
cuidado para não fazer a 
dívida crescer, cortar gastos 
de outras áreas, etc”, diz. 
Segundo ele, por um lado, a 
continuação do auxílio pode 
ser positiva para a bolsa por-
que o benefício coloca mais 
dinheiro na economia, que 
está muito fragilizada e se 
recuperando lentamente. Se 
tivermos mais dinheiro cir-
culando, podemos ter uma 
ingestão de ânimo para a 
economia, o que pode ser 
positivo para as empresas. 
Por outro lado, se o gover-
no for irresponsável com 
os gastos, não houver dis-

ciplina fiscal e não buscar 
receita de outras fontes, o 
país pode perder credibi-
lidade, os investidores po-
dem sair do país e a eco-
nomia entrar em colapso. 
 
Dólar

Em relação ao dólar, se o 
governo for irresponsavel e 
furar o teto de gastos, por 
exemplo, a consequência é 
o país perder credibilidade. 
Com a economia em co-

lapso e a saída dos investi-
dores, o dólar é fortemente 
impactado podendo subir. 
A questão do dólar está to-
talmente relacionada à cre-
dibilidade do governo.

“O governo precisa to-
mar cuidado para não pas-
sar a imagem de um gover-
no populista interessado em 
manter o benefício para ga-
nhar popularidade. O mer-
cado espera cuidado e res-
ponsabilidade nos gastos”, 
acrescenta Oltramari.

Texto do marco 
regulatório das startups 
será votado dia 24 

João Beck: ‘A notícia da prorrogação do 
benefício traz pressão de alta para a moeda’

O marco regulatório das 
startups (PLP 146/2019) 
passou por consulta pública 
na quinta-feira (11) na sec-
cional do Rio de Janeiro da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-RJ). Duran-
te o evento, realizado pela 
internet, o relator, senador 
Carlos Portinho (PL-RJ), 
colheu sugestões para apri-
morar a proposta. Segundo 
ele, a expectativa é que o 
texto esteja pronto para vo-
tação no dia 24 de fevereiro.

Segundo a proposta, as star-
tups devem ter receita bruta 
de até R$ 16 milhões no ano 
anterior e até dez anos de ins-
crição no CNPJ. Além disso, 
precisam declarar, em seu ato 
constitutivo, o uso de modelos 
inovadores ou se enquadrarem 
no regime especial Inova Sim-
ples, previsto no Estatuto das 
Micro e Pequenas Empresas 
(Lei Complementar 123, de 
2006).

Entre as sugestões apre-

sentadas durante a consulta 
pública estão a possibilida-
de de enquadramento das 
startups no Simples Na-
cional e pedidos para que a 
tributação sobre essas em-
presas inovadoras permita a 
dedução do capital de risco 
da base de tributação.

De iniciativa do deputado 
JHC (PSB-AL) e outros 18 
parlamentares, o projeto foi 
aprovado pela Câmara, como 
substitutivo, em dezembro de 
2020. A proposta cria medi-
das de estímulo à captação de 
recursos por empresas jovens 
que investem em inovação.

Segundo a agência Se-
nado, entre outros pontos, 
regulamenta a atuação do 
investidor-anjo, que re-
ceberá uma remuneração 
pelo dinheiro que aplicou 
na empresa, mas não será 
considerado sócio e não te-
rá poder de decisão ou res-
ponderá pelas obrigações e 
dívidas do negócio.


