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ANS não tem
poder de mudar
entendimento
sobre Rol
Ao anunciar a revisão do Rol
de Procedimentos e Eventos em
Saúde, nesta quarta-feira (24), a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) adotou novo
entendimento, de que o Rol não
é mais considerado de cobertura mínima obrigatória, mas sim
de cobertura taxativa e exaustiva;
exames, procedimentos e medicamentos previstos na lista são tudo
o que os planos de saúde terão a
obrigação de cobrir.
No entendimento de Diana
Serpe, sócia do escritório Serpe Advogados e especialista em
ações relacionadas a negativas dos
planos de saúde, o posicionamento não tem validade na justiça, já
que a ANS não tem poder de legislar.
“Embora haja uma pequena
corrente na Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que
entende que se trata de rol taxativo, a maioria esmagadora dos magistrados de todo o país segue o
entendimento unânime da Terceira Turma do STJ de que o Rol da
ANS é exemplificativo”, esclarece
Diana.
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FREIXO PERTO DE
INGRESSAR NO PDT

O PENSADOR
CRISTOVAM BUARQUE

FERROVIAS PARA
POUCOS

Partido quer filiação já, mas há
risco de perder mandato. Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Neste momento de ameaça à educação,
é importante conhecer o grande
educador. Paulo Alonso, página 2

Marco regulatório abre a porteira
da boiada também nos trilhos. José
Manoel Ferreira Gonçalves, página 2

Entre executivos, ganho de
presidente da Petrobras é fichinha
CEOs recebem em média 663 vezes mais que funcionários

R

oberto Castelo Branco
deixa a Petrobras em
meio a discussão sobre
preços e venda de ativos. Mas os
ganhos da diretoria também chamaram atenção. A média de bônus foi de R$ 1,4 milhão aos diretores. No total, a estatal previu
desembolsar R$ 43,3 milhões para
pagar salários, benefícios, bônus
por desempenho e encargos a
seus administradores no período
entre abril de 2020 e março de
2021. No ano anterior, foram R$
34,2 milhões.
Os valores chamam a atenção
por serem em uma empresa estatal, mas a remuneração ainda estaria abaixo da média das principais

empresas do Ibovespa, que foi de
R$ 11,3 milhões para os CEOs
das companhias. Levantamento
feito por Filipe Ferreira, diretor
da Comdinheiro, com exclusividade para o Monitor Mercantil,
mostra que, em 2019, o presidente da Petrobras teria recebido R$
2,7 milhões de remuneração anual
(incluindo bônus), na 62ª posição
entre as S/As abertas.
O presidente do Itaú Unibanco, que recebeu R$ 52 milhões em
2019, ficou com a remuneração
mais elevada entre as companhias
de capital aberto. Por mês, o presidente do Itaú teria recebido, em
média, R$ 4 milhões.
No top5, quatro são empresas

do setor financeiro. Além do Itaú,
B3 (Bolsa), que pagou R$ 51,25
milhões ao CEO; Santander (R$
45,32 milhões) e Bradesco (R$
30,65 milhões). Completa a lista,
em 4º lugar, o JBS (R$ 32,14 milhões).
Um levantamento publicado
em outubro de 2020 pelo ex-diretor da Previ Renato Chaves revelou que um CEO de capital aberto
no Brasil tinha uma remuneração
663 vezes maior que a média paga dos funcionários. Um dado
assustador se comparado com
a realidade de outros países; nos
Estados Unidos, a diferença máxima já é de espantosas 434 vezes.
Página 6

Yang Wenbin/Xinhua

Inflação pelo
IGP-M é de
quase 30%
em 12 meses
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
registrou inflação de 2,53% em
fevereiro deste ano. Em janeiro, a
taxa ficou em 2,58%. Segundo a
Fundação Getulio Vargas (FGV),
com o resultado, o índice acumula
taxas de inflação de 5,17% no ano
e de 28,94% em 12 meses.
De acordo com a Federação do
Comércio (Fecomércio-SP), “para quem é locatário de um imóvel
hoje no Brasil e, assim, está sujeito
ao indexador, há pelo menos quatro fatores negativos imediatos:
além da média muito superior aos
demais indicadores, há a vulnerabilidade perante qualquer alta do
dólar, o benefício expressivo concedido ao proprietário e, enfim, a
injustiça de pagar por um contrato cujos reajustes são dobrados, já
que a composição do IGP faz com
que, muitas vezes, um aumento de
preço seja computado duas vezes:
no IPA e no IPC que o compõe”,
conclui a entidade.

População rural: quase 100 milhões deixaram a miséria para trás

China declara eliminação de pobreza extrema

A

China declarou sucesso
absoluto na eliminação
da pobreza extrema. O
presidente Xi Jinping saudou a retirada de 850 milhões de pessoas
da miséria como uma “conquista
sem precedentes”.
Em um discurso em uma cerimônia em Pequim nesta quinta-feira para elogiar os combatentes
da pobreza, Xi Jinping disse que
sua campanha contra a pobreza
extrema melhorou a vida 100 milhões de pessoas nos últimos oito
anos.
“Não há outro país que poderia
alcançar um progresso tão notável no alívio da pobreza em tão
pouco tempo”, O presidente da
China disse também que seu país
promoveu um “milagre” ao erra-

dicar a pobreza extrema, e que a
“vitória completa entraria para a
história”, escreve o portal South
China Morning Post.
Xi disse que todas as pessoas
pobres nas áreas rurais foram tiradas da pobreza. Com isso, a China
atingiu a meta da ONU de erradicação da pobreza dez anos antes
do prazo de 2030, afirmou.
O país entende por pobreza extrema pessoas que ganham menos
de US$ 620 por ano (R$ 3.408,95).
Em seu discurso, Xi Jinping disse
que “a árdua tarefa de erradicar a
pobreza extrema foi cumprida”.
O limite estabelecido pela China para definir a pobreza extrema
chega a US$ 1,69 (R$ 9,29) por
dia. Em comparação, o limite do
Banco Mundial é de US$ 1,90 (R$

10,45). “De acordo com os critérios atuais, todos os 98,99 milhões
da população rural e pobre foram
retirados da pobreza, assim como
832 condados e 128.000 aldeias”,
enfatizou o presidente da China.
A erradicação da pobreza rural
foi uma das principais campanhas
de Xi Jinping desde que ele assumiu o poder, em 2012. Na cerimônia de quinta-feira, o presidente entregou medalhas às principais
personalidades na luta contra a
pobreza.
Na tarde desta segunda-feira
(23), autoridades de uma das províncias mais pobres da China,
Guizhou, anunciaram que os últimos nove condados restantes foram removidos da lista de regiões
pobres do país.

Na campanha,
Bolsonaro
era contra
privatização
Durante a campanha eleitoral
de 2018, o candidato Jair Bolsonaro foi taxativo ao se manifestar sobre a privatização de empresas como Eletrobras e Caixa: “Fiquem
tranquilos servidores, aqueles que
trabalham no Banco do Brasil
Caixa Econômica, setor energético… Isso é, no meu entender, estratégico para uma nação, que não
pode abrir mão disso daí.”
Esta semana, o compromisso
com os eleitores foi quebrado duas vezes, ao editar medida provisória para privatizar a Eletrobras e
entregar ao Congresso projeto de
lei que acaba com o monopólio
dos Correios no envio de cartas,
telegramas e outras mensagens.
O projeto ainda estabelece que a
empresa, hoje 100% pública, seja transformada em sociedade de
economia mista.
Os Correios devem alcançar
lucro líquido de mais de R$ 1,5
bilhão em 2020 (o balanço ainda não foi divulgado). “Ao vender uma empresa que tem lucro
bilionário, com possibilidade de
demissão de milhares de trabalhadores, para em tese dar mais
opções ao consumidor, na verdade, o Governo Bolsonaro destrói
a mais antiga empresa pública do
país, que completa, no dia 20 de
março, 358 anos”, protesta a Central única dos Trabalhadores.
A privatização dos serviços
postais foi um desastre na Argentina e Portugal, de acordo com a
CUT. Tanto que o país vizinho
reestatizou seu serviço. Portugal
estuda uma forma de rever o processo de privatização.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5365
R$ 5,6630
R$ 6,7405
R$ 0,8568
R$ 310,00

ÍNDICES
IGP-M

2,58% (janeiro)
0,96% (dezembro)

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

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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O pensador Cristovam Buarque
Por Paulo Alonso

C

ristovam Buarque
continua sendo um
dos grandes pensadores da educação nacional. Sua vasta obra pode ser
pesquisada nos livros que
vem publicando e que servem para reflexões sobre o
caminho da educação, ainda
não reconhecida pelos governos federais como prioridade do Estado.
Neste momento, inclusive, parlamentares míopes,
e que não enxergam que,
sem educação, não há nação desenvolvida, querem
retirar da Constituição os
percentuais destinados à
expansão da educação. Os
países que constituem os
Tigres Asiáticos são o que
são hoje porque seus governos investiram na educação
como prioridade. No Brasil,
país continental, a educação vem sendo nos últimos
anos renegada, o que demonstra de forma clara a
falta de visão dos governos
que se sucedem.
Dentre tantos trabalhos
de igual importância, Buarque, ao representar o Brasil na Conferência Mundial
de Educação Superior, na

Unesco, em Paris, proferiu
a palestra “A Universidade
na Encruzilhada”, na qual
ressaltou ser a universidade a instituição mais bem
preparada para reorientar
o futuro da humanidade,
defendendo a refundação
da própria universidade,
devendo ser mais dinâmica, com a atualização dos
programas de doutoramentos, maior flexibilização no
tempo de duração dos cursos superiores, bem como
diplomas com prazos de
duração, para obrigar a todos à reciclagem.
A universidade é um
portal da esperança, por
nos permitir compreender
a encruzilhada com a qual
nos defrontamos em meio
a nosso processo civilizatório. Um dos caminhos
leva a um mundo unido,
enquanto o outro conduz a
um mundo socialmente cindido. Faz-se mister, assim,
conceber ideias para a criação de um futuro melhor,
que venha a beneficiar toda
a humanidade, com uma
globalização que não inclua
de forma alguma a exclusão
social.
Na conferência, Buarque,
que foi reitor da Universida-

de de Brasília (1985/1989),
governador do Distrito Federal (1995/1998), ministro
da Educação (2003/2004)
e senador pelo Distrito
Federal (2003/2018), fez
um apelo às universidades
dos países mais ricos, para
que elas assumam, na prática, a globalização: “Não
façam isso apenas exportando produtos e ideias,
mas também importando
engajamento. Façam mais
do que desenvolver técnicas, desenvolvam, também,
maneiras de converter a ética numa parte essencial do
compromisso para com um
mundo melhor”.
Para ele, conhecer com
mais profundidade a realidade das universidades africanas e das universidades de
países mais pobres e endividados é uma necessidade.
Dessa forma, apelou para
que os países ricos cooperem com a sobrevivência e
com a qualidade dos programas de formação oferecidos por essas universidades, colaborem na criação
de uma consciência mundial capaz de interromper
nossa bárbara marcha rumo
a uma sociedade cindida e
alienada, que acabará por

separar os seres humanos
em dois campos tragicamente opostos.
Fez, da mesma forma,
um apelo às universidades
dos países emergentes, que
já contam com uma massa
crítica de pensadores e com
centro de ensino superior
de peso. Pediu que olhassem
para a pobreza que os cercam e quebrassem o círculo
vicioso das reivindicações
corporativas e entendessem
a universidade como parte
de uma rede social de seres
humanos em busca de um
futuro melhor: “Comprometam-se a colaborar com
a erradicação da pobreza
e entendam que, apesar da
crise, ainda há muito a ser
oferecido a universidade
ainda mais pobres, principalmente na África”.
Ele se dirigiu aos seus
colegas professores e lhes
solicitou que percebessem
o que seus métodos de ensino têm de incorporar as
imensas possibilidades dos
novos equipamentos que
permitirão ampliar enormemente os números dos
alunos atendidos, seja qual
for o país em que eles se
encontram. Para ele, é imprescindível que os docen-

tes aceitem o risco de ser
professores num tempo em
que o conhecimento muda
a cada instante, exigindo dedicação para acompanhar as
mudanças contínuas. Aceitar, com audácia esse desafio, e seguir rumo à criação
de novas maneiras de conhecer, por mais efêmeras
que sejam, é o melhor caminho.
Buarque que, desde o
ano passado, é membro do
Grupo Científico da Justiça Penal da Itália, se dirigiu
aos jovens e lhes solicitou
que assumissem o papel
que sempre lhes coube
ao longo de toda história,
pedindo-lhes rebeldia. “Isso é de importância fundamental, principalmente no mundo de hoje, no
qual, em termos globais e
não importa em que país,
vocês se converteram nos
órfãos do neoliberalismo.
Vocês são a primeira geração a se deparar com
um futuro menos propício
que o que seus pais tinham
diante deles.”
Ao se reportar aos governos, Buarque conclamou os
governos a não permitirem
que as universidades sejam
transformadas em fábricas,

nem que o conhecimento se
converta em uma mercadoria, que é a prática proposta
pelos tecnocratas de algumas instituições internacionais. Aceitar tais situações
significaria, segundo ele,
trair o que há de mais nobre
no projeto humano.
Ao encerrar sua fala, se
focou à Unesco, pedindo
que a organização se mantenha firme na sua luta pela
cultura, pela ciência e pela educação, conclamando
que a instituição defenda
a universidade e faça com
que ela mude, adaptando-se
a uma realidade na qual o
conhecimento é volátil e o
ensino paira no ar, onde os
diplomas perdem seu valor
e a universidade se coloca à
distância.
Na Era do Conhecimento em que vivemos, mesmo
que atravessando um período de pandemia, faz-se mister se ter sempre em mente
que a universidade continua
sendo a esperança, por sua
importância social e política, para a transformação de
pessoas e de vidas neste século XXI.

mor dos caminhoneiros para movimentar a economia.
O Governo Federal tem
a obrigação de olhar para
as ferrovias com uma visão
mais ampla. Não pode ser
míope a ponto de simplesmente lavar as mãos e deixar
a ampliação da infraestrutura ferroviária submetida à
vontade das empresas.
Entendemos que a legislação atual é engessada
e inapropriada. Mas daí a
institucionalizar um modelo de ferrovia para poucos,
existe um longo caminho.
O remédio poderá matar de
vez o paciente.
Ferrovias ativas induzem o crescimento. São um
investimento sustentável
Precisamos de uma política
pública que as contemple
como fator de desenvolvimento nacional. Há muito o
que se fazer: não há integração com outros modais e,
conforme já assinalamos, o
transporte de passageiros é
pífio, enquanto o transporte
de mercadorias praticamente se resume a grãos e minérios, com poucas empresas
explorando o serviço.

Ferrovia no Brasil é uma
matriz logística subutilizada.
A situação é de abandono.
Estão hoje, infelizmente, na
mesma situação das fábricas
fechadas que se acumulam a
cada dia no relato econômico do país. Não é preciso
ir muito longe para constatar a penúria das poucas
ferrovias que continuam
a operar. Em São Paulo, a
empresa Rumo, ao renovar
sua concessão, comprometeu-se a recuperar trechos
abandonados de Bauru a
Panorama e de Araraquara,
Barretos e Colômbia. Nada
foi feito.
No estado, os trens trafegam a velocidade de navio:
média de 22 quilômetros
por hora. De Paratinga, na
Baixada Santista, até o porto de Santos, um trecho de
cerca de 30 quilômetros,
uma composição pode levar mais de oito horas para
cumprir o trajeto. E essa é
apenas uma amostra da situação vexaminosa das ferrovias em operação. É esse
cenário com o qual teremos
que nos conformar nos
próximos 20, 30 anos?

Trazendo à baila a questão dos portos, outra área
abandonada de nossa infraestrutura (basta circular pela
Baixada Santista e verificar
o quanto estamos relegando o potencial da atividade portuária), cumpre-nos
estabelecer a necessidade
de o Brasil buscar parcerias
estratégicas que possam revigorar não apenas as ferrovias, mas também outros
modais de transporte, cuja
deficiência operacional significa atraso e custos inconcebíveis para o país.
Dilapidada e até mesmo
ridicularizada pelo Governo
Bolsonaro, em mais um de
seus atos inconsequentes,
a relação Brasil-China seria
uma via natural e sólida para
construirmos uma política
consistente de reconstrução
e retomada de crescimento.
O que significa, no caso das
ferrovias, dotar o país de
um transporte de um lado
eficiente para toda a sorte
de mercadorias e, de outro,
apto para receber a bordo
uma camada cada vez maior
da população.
A China e suas indústrias

são referência nos grandes
projetos de infraestrutura,
contando inclusive no passado com a experiência de
construtoras brasileiras, que
levaram sua expertise para o outro lado do mundo,
quando nossa engenharia
era motivo de orgulho nacional. Por que não contemplar e resgatar a parceria
sino-brasileira para construirmos um futuro diferente desse cenário sombrio
que se avizinha, com Estado omisso e um reduzido
número de empresas se beneficiando dessa situação?
O tema precisa ser amplamente discutido com a
sociedade. Um novo marco
legal deveria contemplar de
forma cristalina os interesses públicos para que não
tenhamos enorme prejuízo
com nossas ferrovias nas
próximas décadas. Precisamos assegurar que todos,
indistintamente, possam fazer uso delas!

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Ferrovias para poucos
Por José Manoel
Ferreira Gonçalves

E

stá em curso no
Congresso, de forma quase silenciosa,
mais um atentado à soberania brasileira: o malfadado
Projeto de Lei 261, do Senado, que deixa de exigir a
concessão para novos projetos de ferrovias, os quais
poderão ser feitos, segundo
a proposta, por meio de
simples autorização a qualquer investidor privado.
É tudo aquilo que as grandes empresas que dominam
o setor desejam: utilizar nossos trilhos de acordo com
seus únicos propósitos, sem
se importar se o modal permanecerá restrito ao transporte de outras mercadorias
e à população. É a continuidade, com o carimbo oficial,
daquilo que essas empresas
estiveram fazendo nas últimas décadas: explorando as
ferrovias sem qualquer contrapartida de interesse nacional.
Tratado como o novo
marco regulatório do setor,

o PL 261/18 é uma tragédia para quem deseja ver
as ferrovias ocuparem aqui
novamente o devido espaço
como vetor de integração.
Aprová-lo será dar carta
branca à iniciativa privada
para executar o papel que
deveria ser exercido pelo
Estado – o de induzir a recuperação e melhor utilização
da nossa combalida malha
ferroviária. Obviamente, interesses comerciais ficarão
acima de qualquer projeto
de interesse público. Um
marco regulatório, enfim,
que abre a porteira da boiada também nas ferrovias.
O Brasil sepultou nas últimas décadas o transporte
de passageiros em trens de
média e longa distância, algo inadmissível num país
de dimensões continentais.
Enquanto as concessões
estiverem concentradas nas
mãos de poucos operadores, teremos frustrada a
possibilidade de transportar mercadorias e produtos
agregados (com exceção de
grãos, açúcar e minérios).
Dependeremos cada vez
mais das rodovias e do hu-
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NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

É proibido proibir

N

a terça-feira, um dos lagos da Quinta da Boa
Vista, bucólico local no Rio de Janeiro, estava
repleto de crianças nadando. Sem os pais e com placa
de proibição, se divertiam, sem serem incomodadas.
Aglomeradas, sem máscara, viviam um momento especial e nos demos conta que proibir por proibir não
adianta nada.

Restaurante da Quinta
Uma surpresa é o restaurante da Quinta, perto do
jardim zoológico. Serviço nota dez. As espinhas do
delicioso bacalhau são retiradas minuciosamente pelo
garçom, que serve com delicadeza e um sorriso atrás da
máscara. O antigo dono, Manoelzinho, para os íntimos,
que já nos deixou, tem em seu filho o novo gestor.
Passa em todas as mesas no almoço, cumprimentando
os clientes. Exemplo!

Diário da bailarina
Claudia Mota lança, em marco, em seu youtube, um
projeto que vai falar sobre sua carreira e curiosidades da
vida de uma primeira bailarina. Vamos conhecer verdades
e mitos.

Adoção de animais
Um dos veterinários mais conceituados da atualidade e
de uma solidariedade ímpar, João Wassita criou um projeto no Instagram para adoção de animais portadores de
deficiências. Iniciativa que merece apoio e aplausos no @
esperancawst

Arte em Málaga
O pintor francês Philippe Seigle tem trabalhado muito
durante a pandemia. Radicado na Espanha, acaba de
inaugurar uma nova exposição, em Málaga, cheia de cores
e novas emoções.

Arrecadação começa 2021
com queda real de 1,5%
A

arrecadação
de
impostos e contribuições federais
alcançou a R$ 180,221 bilhões em janeiro. A Receita Federal informou nesta
quinta-feira que esta é a segunda maior da série histórica, atrás apenas de janeiro
de 2020, quando somou R$
174,991 bilhões. Mas o resultado, já descontado a inflação pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), registrou
um recuo real de 1,5% na
comparação anual entre os
dois meses, também interrompeu uma sequência de
cinco meses seguidos de
crescimento.
Mesmo assim, ao divulgar os números nesta quinta-feira, o chefe do Centro
de Estudos Tributários

e Aduaneiros da Receita,
Claudemir Malaquias, disse que “a avaliação geral da
arrecadação de janeiro é extremamente positiva”.
As projeções de mercado indicam expectativa
de retomada da atividade
econômica, acrescentou o
coordenador de Modelos e
Projeções Econômico-Fiscais da Secretaria de Política
Econômica, Sérgio Gadelha. O resultado da arrecadação de janeiro ficou 0,6%
acima do previsto, o menor
erro nos últimos 12 meses.
As incertezas da pandemia
fizeram com que o erro das
projeções ficasse em média
em 10,7% no período de
agosto a dezembro de 2020.
De acordo com a Receita,
o resultado foi influenciado
por pagamentos atípicos e

compensações tributárias,
feitas por empresas que pagaram tributos a mais no passado, que somaram R$ 23,097
bilhões em janeiro. Sem esses
pagamentos, o Fisco disse
que haveria um aumento real
de 3,72% da arrecadação no
mês de janeiro de 2021.
Esse desempenho seria
explicado pelo comportamento da economia e pelo
crescimento da arrecadação
do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e
da Contribuição Social Sobre Lucro Liquido (CSLL),
especialmente, das empresas que fecharam seus balanços no mês de dezembro
de 2020. Juntos, os dois
tributos somaram uma arrecadação de R$ 57.591 milhões, com crescimento real
de 5,78%.

O Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) apresentou uma arrecadação de
R$ 3,5 bilhões, representando crescimento real de
63,75%. Segundo a Receita
Federal, o Imposto sobre
a Importação e o IPI Vinculado arrecadaram, em
conjunto, R$ 7,34 bilhões,
representando crescimento
real de 20,26%.
“Esse resultado é explicado pela conjugação dos
seguintes fatores: elevação
de 29,08% na taxa média
de câmbio, de 11,71% na
alíquota média efetiva do
Imposto Importação e de
27,99% na alíquota média
efetiva do IPI-Vinculado,
combinada com a redução
de 16,76% no valor em dólar (volume) das importações”, disse a receita.

Debate da PEC Emergencial foi mais uma vez adiado
Sem consenso e em meio
a pressões de vários partidos, a Proposta de Emenda
à Constituição 186/2019, a
chamada PEC Emergencial,
continuou na pauta da sessão
plenária da tarde desta quinta-feira no Senado, mas apenas para que a discussão da
matéria tivesse início. “Hoje
(o texto) vai ser lido para que
na terça ele possa ser vota-

do”, informou o relator, senador Márcio Bittar (MDBAC). A PEC Emergencial cria
mecanismos de ajuste fiscal
para União, estados e municípios. O nó do debate está no
trecho da proposta que acaba
com os mínimos constitucionais para gastos com saúde e
educação.
A solução apresentada na
última segunda-feira (22) pe-

lo relator, com aval da equipe econômica para garantir
recursos voltados ao auxílio,
gerou reação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. Se essa desvinculação de receitas for aprovada,
como sugeriu Bittar, o Congresso Nacional terá que
definir os repasses mínimos
para saúde e educação a cada ano.

Na manhã desta quintafeira, em reunião com o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
líderes partidários pressionaram para que o tema não
seja votado nesse mesmo
dia. Bittar não participou
diretamente do encontro e
deu sinais de que não pretende recuar na ideia da
desvinculação.

IGP-M avançou 2,53% em fevereiro e chega a 28,94%
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M),
divulgado nesta quinta
pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV), subiu 2,53% em fevereiro de
2021. Com este resultado
o índice acumula alta de
5,17% no ano e de 28,94%
em 12 meses. Em fevereiro de 2020, o índice havia
caído 0,04% e acumulava
alta de 6,82% em 12 meses. O índice é usado pelo
mercado imobiliário para
reajuste do aluguel.
“Nesta apuração do IGPM, o IPA, indicador com
maior influência no índice
geral, registrou variação de

3,28%, muito próxima da
apurada em janeiro de 2021,
que foi de 3,38%. Apesar
da similaridade, o resultado mostrou que a pressão
exercida pelas matériasprimas brutas se espalhou
pelas demais classes do IPA
favorecendo o acréscimo
das taxas dos grupos bens
intermediários (de 2,54%
para 4,67%), influenciada
por materiais e componentes para a manufatura
(de 1,98% para 4,16%), e
bens finais (de 1,09% para
1,25%), este influenciado
pelo aumento da gasolina,
cujo preço subiu 17,43%,
ante 6,63% no mês anterior”, afirma André Braz,

Coordenador dos Índices
de Preços da FGV Ibre.
O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) variou 3,28% em fevereiro,
ante 3,38% em janeiro.
Na análise por estágios
de processamento, a taxa
do grupo Bens Finais variou 1,25% em fevereiro.
No mês anterior, o índice
havia registrado taxa de
1,09%. A principal contribuição para este resultado
partiu do subgrupo combustíveis para o consumo,
cuja taxa passou de 5,08%
para 12,68%, no mesmo
período. O índice relativo a Bens Finais (ex), que
exclui os subgrupos ali-

mentos in natura e combustíveis para o consumo,
variou 0,75% em fevereiro, ante 0,77% no mês anterior.
A taxa do grupo Bens
Intermediários passou de
2,54% em janeiro para 4,67%
em fevereiro. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo materiais e
componentes para a manufatura, cujo percentual passou de 1,98% para 4,16%.
O índice de Bens Intermediários (ex), obtido após a
exclusão do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, subiu 4,38%
em fevereiro, contra 2,00%
em janeiro.

Carnaval 2022
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ
vai aumentar sua presença no Carnaval carioca. Além da
badalada feijoada, que promove anualmente, terá uma
ala numa escola de Samba, um camarote na Avenida dos
Desfiles e um baile pós Carnaval.

BLTA
A Brazilian Luxury Travel Association acaba de
eleger sua nova diretoria, na última segunda-feira no
Hotel Fasano. Alex da Riva, do Cristalino Lodge, é o
novo presidente. Na nova diretoria, Michael Nagy, do
Fairmont Rio. O jovem Nagy, sempre low profile, deixa
marcas de trabalho e ação por onde passa. É o segmento que tem demonstrado maior crescimento no mundo
e despontado no Brasil como uma alternativa viável de
crescimento.

CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CABERJ
CNPJ: 42.182.170/0001-84 - ANS nº 32.436-1
Assembleia Geral Ordinária - Prestação de Contas Exercício 2020
Convocação
O Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, em
conformidade com o inciso V do artigo 27 do seu Estatuto em vigor, convoca
seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia
26 de agosto de 2021 na sede da CABERJ, situada na rua do Ouvidor, 91,
7º andar - Centro – Rio de Janeiro - RJ, às 10 horas, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: Apuração dos votos dos associados referentes à
prestação de contas do exercício social findo em 31.12.2020. Este edital
adia a data estabelecida no inciso II do artigo 29 do seu Estatuto em vigor,
que previa a data de 30 de abril de 2021, por motivo de pandemia do novo
coronavirus-COVID-19. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.
Sergio Vinicius de Paula e Silva - Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CITAÇÃO - Com o prazo de vinte dias.O MM. Juiz de Direito, Dr.(a)
Sergio Wajzenberg - Juiz Titular, do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca da
Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 sala 202, 204, 206
D - CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2588-2382 - e-mail:
cap02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial
- Duplicata, nº 0104957-54.2017.8.19.0001, requerida por MAR COMÉRCIO
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA EPP, em face de FILDAN CAR
AUTO CENTER LTDA ME. Assim, pelo presente edital, CITA o executado
FILDAN CAR AUTO CENTER LTDA ME, que se encontra em lugar incerto
e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da
quantia de R$ 33.571,42 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e um reais
e quarenta e dois centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes
serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito.
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, cinco de março de dois
mil e vinte. Eu, (as) Viviane de Fatima P. Araujo - Analista Judiciário - Matr.
01/14847, digitei. E eu,(as) Valmir Ascheroff de Siqueira - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/23139, o subscrevo.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
WASSER FARMA LTDA – CNPJ: 01.564.260/0001-52 torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação
e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 14/200.742/2012, a
renovação da Licença Municipal de Operação no 002742/2021 com validade
de 120 meses para Fabricação e Manipulação de Fármacos Injetáveis
para uso Hospitalar em substituição a Licença Municipal de Operação
no 001054/2013 (SMAC) para o endereço Rua José Bonifácio 29,29 A, 43 e 43
A. – Todos os Santos – RJ CEP: 22.770-240.
COOPERATIVA CENTRAL DE TÁXI DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO – CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 15.150.415/0001-19 - NIRE nº3340005186-6
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 20/03/2021
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca as suas associadas, para reunirem-se em Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada em 20 de março de 2021, sito à Rua
Vieira Bueno, nº68 – São Cristóvão – Rio de Janeiro/RJ, nesta
Cidade, com Primeira convocação às 08:00h, com a presença de 2/3 de
Delegados das associadas, com segunda convocação às 09:00h, com a
presença de metade mais um dos Delegados das associadas e em terceira
e última convocação às 10:00h com a presença de um mínimo de 3(três)
Delegados das associadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I – Prestação e Aprovação das Contas dos órgãos de administração
– Exercício 2020 – acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a)Relatório de gestão; b)Balanço; c) Demonstrativo das
Sobras Apuradas ou das Perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade. II – Destinação
das Sobras Apuradas ou rateio das Perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. III – Eleição
dos membros do Conselho Fiscal. IV – Eleição dos membros do Conselho
de Ética e Disciplina. V – Eleição para membros da Diretoria.
Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2021.
José Carlos Moreira Rodrigues
Diretor Presidente
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Marcelo Freixo está perto
de ingressar no PDT

O

deputado federal
Marcelo Freixo
(PSOL) está diante de
uma “escolha de Sofia”.
Eleito pelo PSOL, ele
está muito próximo de
migrar para o PDT, que
está lhe oferecendo a
chance de se candidatar
a governador nas eleições do ano que vem.
O problema é que o líder máximo do PDT, Carlos Lupi,
quer a filiação imediata de Freixo. Mas se ele fizer isso
agora, o PSOL toma o seu mandato. A legislação atual
diz que o mandato também é do partido, e ao trocar de
legenda, o parlamentar fica sem o cargo.

PDT quer nome forte
Marcelo Freixo é a aposta de Lupi para levar o PDT
de volta ao Palácio Guanabara, o que não acontece
desde a época de Leonel Brizola. O dirigente tem pressa
em definir um nome para a disputa. Uma vez no PDT,
Freixo deve percorrer todos os municípios fluminenses fechando apoios e alianças políticas O partido tem
outros pré-candidatos, como o ex-prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves, mas Lupi acredita na popularidade de
Freixo.

Sem perder o mandato
Sem coligações proporcionais, os partidos estão em
busca de nomes fortes para disputar o Governo do
Estado e para compor a lista de candidatos a senador,
deputado federal e estadual. Pelas regras eleitorais, seis
meses antes das eleições, ou seja, em março de 2022,
os parlamentares poderão mudar de partido sem correr
o risco de perderem o mandato. É a chamada “janela
partidária”.
Dionísio Lins

Sem pedágio dentro do
mesmo município
Se depender do deputado Dionísio Lins, a cobrança
do pedágio na Linha Amarela não voltará a ser realizada.
Ele é o autor do projeto de lei que proíbe a cobrança de
pedágio em rodovias dentro de um mesmo município. A
proposta, no entanto, preserva os contratos já firmados
com o poder público. É exatamente o caso da Linha
Amarela, cuja concessão foi suspensa, e a Prefeitura do
Rio prepara uma nova licitação para o ano que vem. Se
o projeto de Dionísio Lins for aprovado e sancionado
antes, a cobrança de pedágio na via não será possível.

Deputado sofre
ameaças de morte
O deputado Filippe Poubel (PSL) comunicou aos órgãos de Segurança Pública do Rio de Janeiro esta semana
ter recebido novas ameaças de morte. A presidência da
Alerj e a Comissão de Segurança da Casa também foram
informadas. Desde 2019, o deputado anda com escolta
armada, após a Polícia Civil identificar, através de escutas, alto risco contra a sua vida. Esta semana, mensagens
foram enviadas por três diferentes perfis às redes sociais
do deputado após ele solicitar à polícia que impedisse
a realização de um show em Cabo Frio, na Região dos
Lagos.

Estoques de suco de laranja
registraram queda de 20,5%
L
evantamento realizado por meio de
auditorias independentes junto a cada uma
das empresas associadas à
Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos
Cítricos (CitrusBR) e, posteriormente
consolidado
sigilosamente por auditoria
externa, mostrou que os estoques físicos de suco de
laranja em poder das empresas associadas à CitrusBR em 31 de dezembro
de 2020 somaram 678.967
toneladas. Esse volume indica uma queda de 20,5%
em relação às 853.778 toneladas existentes na mesma data de 2019. O mesmo
levantamento indica que os
estoques globais de suco de
laranja concentrado congelado (FCOJ, por sua sigla em
inglês) equivalente brasileiro

em posse das associadas da
CitrusBR em 30 de junho de
2021, data que marca a passagem de safra, estão projetados em 272.979 toneladas. Se
confirmada, essa estimativa
representará uma redução de
42% em relação às 471.138
toneladas existentes em poder das empresas associadas
à CitrusBR em 30 de junho
de 2020.
“Essa redução já era esperada principalmente por causa da bienualidade negativa,
ou seja, ano de safra pequena, aliado aos efeitos da seca
que assolou o cinturão citrícola ano passado e que resultou numa quebra de 30%
na oferta de fruta”, explica o
diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.
A compilação mostrou
que o processamento total de laranja no Cinturão

Neurotech cresce
40% com soluções
de combate ao
coronavírus
Acostumada a ampliar
sua atuação no mercado,
de acordo com o ciclo de
crescimento da economia,
a Neurotech foi exposta a
um desafio ainda maior em
2020: crescer no contraciclo da atividade econômica, com os consumidores
em isolamento social e as
empresas em um completo
estado de incertezas, diante
da pandemia. O resultado
foi uma demonstração de
forte resiliência, que resultou no crescimento de 40%
do faturamento em relação
ao registrado em 2019.
A empresa, especializada em soluções avançadas
de Inteligência Artificial,
Machine Learning e Big
Data para os mercados de
crédito, varejo, seguros e
financeiro, chegou ao final
de dezembro superando
também as metas de resultados (Ebitda) e de geração
de caixa. Metas que haviam
sido estabelecidas no início
do ano, antes do início do
isolamento social.
O CEO da Neurotech,
Domingos Monteiro, credita o desempenho alcançado
mesmo diante das adversidades à habilidade de auxiliar clientes e parceiros a
se adequarem rapidamente
a novas formas de atuação.
“De uma hora para outra,
empresas de vários setores
que tinham suas operações
totalmente focadas no mundo físico tiveram de migrar
para um modelo híbrido,
no qual físico e digital convivem em harmonia. Este é
o conceito ‘Figital’. E nossas soluções se mostraram
eficazes em proporcionar
esta adequação com a velocidade desejada, a segurança necessária, e os menores
custos”, afirma.
Como exemplos, cita

as parcerias fechadas com
instituições financeiras para a abertura de contas digitais, análise de concessão
de crédito via WhatsApp e
a intensificação do combate às fraudes. Segundo
Monteiro, a estrutura da
Neurotech utiliza as melhores informações disponíveis
no país e ferramentas tecnológicas mais emergentes
para permitir este tipo de
operação com segurança e
com o melhor custo-benefício. “Não é raro entregar
aos nossos clientes e parceiros um retorno próximo a
10 vezes o valor investido
nas nossas tecnologias”,
completa.
Por isso, o executivo acredita ser possível bater a meta para 2021, que é crescer
mais de 30%, alcançando
faturamento superior a R$
90 milhões. Nesse caminho,
a companhia vai lançar mão
de dois pilares estratégicos:
o lançamento de produtos e
a ampliação de um leque de
parcerias para transformar
a Neurotech num hub de
serviços e dados, no qual as
empresas possam encontrar
soluções para todas as suas
necessidades a partir de um
único contato.
“O planejamento estratégico prevê o fortalecimento
das nossas soluções voltadas aos mercados de crédito e seguros, assim como
o lançamento de produtos
para crédito, seguros, saúde
e marketing digital. Também estamos em fase adiantada de entendimentos com
empresas estabelecidas e
startups que em breve se
juntarão ao nosso grupo de
parceiros - Conductor, Fico, Quod, Guiabolso e B3
- para ampliar nosso ecossistema de oportunidades”,
conclui.

Citrícola de São Paulo e
Triângulo Mineiro na safra
2020/2021 está estimado
em 215.641.333 caixas de
laranjas de 40,8 quilos, uma
queda de 33,6% em relação
às 325.077.912 processadas
na safra 2019/20. Desse
volume,198.008 mil caixas
correspondem às empresas associadas à CitrusBR e
17.633.333 caixas a empresas não associadas. Ao se
descontar o total de caixas
produzidas segundo estimado pelo Fundecitrus, ao
redor de 269,01 milhões de
caixas, do total processado
por indústrias associadas e
não associadas à CitrusBR é
possível estimar o mercado
interno de fruta in natura
em cerca de 53,4 milhões
de caixas de 40,8 kg. O rendimento industrial médio
para a safra 2020/2021 es-

tá estimado em 263,70 caixas de 40,8 quilos para a
produção de uma tonelada
de FCOJ equivalente. Para
empresas associadas à CitrusBR, estima-se um rendimento industrial de 262,94
caixas de 40,8 quilos para
a produção de uma tonelada de FCOJ 66 Brix Equivalente. Para empesas não
associadas, estima-se um
rendimento industrial de
272,58 caixas de laranja de
40,8 quilos para a produção
de uma tonelada de FCOJ
equivalente. Dessa forma, a
projeção é de que a produção total de suco de laranja na safra 2020/21 seja de
817.744 toneladas de FCOJ
Equivalente, o que representa uma redução de 32%
em relação às 1.202.702 toneladas produzidas na safra
2019/20.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.3.0028528-8
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 01 de fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021, às
18:30 horas, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11
do Estatuto Social da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”), tendo em
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;
Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1 Deliberar
sobre o pedido de renúncia do Sr. Helvécio Tamm de Lima Filho, ao cargo
de Diretor de Operações; e 4.2 Deliberar sobre a eleição do novo diretor em
substituição ao Diretor renunciante. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por
unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foi recebido e conhecido o pedido
de renúncia do Sr. Helvécio Tamm de Lima Filho, ao cargo de Diretor de
Operações, apresentado em 01/02/2021, ao qual é outorgado a mais plena,
irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de
dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia por ele apresentado, nesta data, ficará
arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração registram seu agradecimento ao Sr. Helvécio Tamm de Lima Filho pela
dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas
atribuições. 6. Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, em substituição
ao diretor renunciante e para cumprir o restante do mandato, para ocupar o
cargo de Diretor de Operações, o Sr. Alisson de Almeida Freire, brasileiro,
casado, engenheiro industrial elétrico, portador da cédula de identidade
108774142 – IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.134.447.93, residente no
município de Niterói e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional
no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro,
nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. O Diretor eleito na presente
Reunião deverá permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho
de administração da Companhia que o reeleger ou destituir. O Diretor da
Companhia, eleito na forma do disposto no item 5.2 acima, declara que não
está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e
nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
cuja declaração encontra-se devidamente arquivada na sede da Companhia.
5.2 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos
do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme,
foi assinada por: Mesa: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
e Marco Antonio Giusti. Niterói, 01/02/2021. “Confere com a original lavrada
em livro próprio” Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 13/02/2021 sob o
nº 00004016496 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo
00-2021/037882-4 de 11/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger –

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br
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Empresas pagaram mais juros em janeiro

A

s famílias e as empresas pagaram taxas de juros mais
altas em janeiro, de acordo
com as Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas nesta quinta-feira pelo
Banco Central (BC). A taxa
média de juros para famílias
no crédito livre chegou a
39,4% ao ano, aumento de
2,2 pontos percentuais em
relação a dezembro. Já a taxa média para as empresas
cresceu 3,5 pontos percentuais, alcançando 15,2% ao
ano.
No segmento de pessoas físicas, o aumento
foi, em parte, influenciado
pelo crédito pessoal não
consignado, que teve alta
de 10,9 pontos percentuais no mês, alcançando
85,4% ao ano. De acordo
com o chefe do Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, nesse caso, há o impacto das
concessões de crédito que
são feitas em dezembro

pelos bancos estaduais aos
servidores, a taxas reduzidas. “Então, isso reduz a
taxa em dezembro e aumenta em janeiro, quando
não tem essa operação específica”, explicou.
Os juros do crédito consignado caíram 0,3 ponto
percentual para 18,9% ao
ano. A taxa do cheque especial chegou a 119,6% ao
ano em janeiro, aumento de 4 pontos percentuais em relação a dezembro
de 2020. Os juros médios
do rotativo do cartão de
crédito também influenciaram a alta do crédito
para as famílias. A taxa
chegou a 329,3% ao ano,
com alta de 1,5 ponto percentual em janeiro.
No caso do rotativo
regular, quando o cliente
paga pelo menos o valor
mínimo da fatura, a taxa
chegou a 311,7% ao ano,
aumento de 9,8 pontos
percentuais. Já a taxa do
rotativo não regular (dos

clientes que não pagaram
ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura) caiu
5,5 pontos percentuais em
relação ao mês anterior e
chegou a 342,2% ao ano.
O rotativo é o crédito
tomado pelo consumidor
quando paga menos que o
valor integral da fatura do
cartão. O crédito rotativo
dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. Nesse
caso, no cartão parcelado,
a alta foi de 12,6 pontos
percentuais, com a taxa de
juros ficando em 161,5%
ao ano. De maneira geral,
segundo Rocha, a alta dos
juros também ocorreu em
razão do aumento das taxas
pelos bancos.
Nas contratações com
empresas, a taxa livre alcançou 15,2% ao ano em
janeiro, representando crescimento de 3,5 pontos percentuais em relação ao mês
anterior. De acordo com o
BC, o aumento de taxas foi

disseminado pelas modalidades, com destaque para
capital de giro, que subiu
5,4 pontos percentuais,
chegando a 16,5% ao ano;
e conta garantida, que teve
aumento de 4,2 pontos percentuais, alcançando 34,3%
ao ano.
Segundo a agência Brasil,
a inadimplência (considerados atrasos acima de 90
dias) das famílias, no crédito livre, caiu 0,1 ponto percentual, indo para 4,1%. A
inadimplência das empresas
no crédito livre aumentou
0,2 ponto percentual para
1,6%, informou o Banco
Central.
Em janeiro, o estoque de
todos os empréstimos concedidos pelos bancos ficou
em R$ 4,020 trilhões, estável em relação a dezembro
e com expansão de 16%
em 12 meses. Esse saldo
do crédito correspondeu a
54,1% de tudo o que o país
produz - o Produto Interno
Bruto (PIB).

CVM publica novas resoluções de prestadores de serviço
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) editou,
nesta quinta-feira, cinco
novas resoluções, sendo a
maior parte delas decorrente
unicamente do processo de
revisão e consolidação das
normas inferiores a decretos.
Novas resoluções: CVM
19 - dispõe sobre a atividade de consultoria de valores
mobiliários; CVM 20 0 -

dispõe sobre a atividade de
análise de valores; CVM 21
- dispõe sobre a atividade de
administração profissional
de carteira de valores mobiliários; CVM 22 - dispõe
sobre a administração das
carteiras de valores mobiliários dos Planos de Poupança e Investimento (PAIT);
e CVM 23: dispõe sobre
auditores independentes,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA LEITURA DINÂMICA
CNPJ 22.223.832/0001-00 / NIRE 3340005397-4
O Presidente da Cooperativa LEITURA DINÂMICA, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados
Associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido ao
CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no
dia 13 de março de 2021, em primeira convocação às
09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com
metade mais 01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Convocação com a
presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano
de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício
do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do
Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 26 de fevereiro de 2021.
LUIZ CARLOS ROZARIO AVELINO
DIRETOR PRESIDENTE

em substituição à Instrução
CVM 308.
A autarquia explicou que
a autorização para a realização da atividade de consultoria, considerada de risco
moderado, passa a ser automaticamente concedida
mediante envio de determinados documentos e informações para a CVM.
A autorização para o exer-

cício profissional da atividade
de administração de carteira
de valores mobiliários, por
sua vez, foi considerada de
risco alto e passa a ter que ser
apreciada por parte da CVM
em até 60 dias corridos. Em
relação à norma dos auditores independentes, a Resolução 23 incorpora as mudanças propostas na Audiência
Pública SDM 07/20.

SÃO GERALDO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E MULTIMODAIS LTDA.
CNPJ: 32.070.641/0001-09. N.I.R.E: 33206712020
Edital de Convocação. São Geraldo Transportes Rodoviários E Multimodais
Ltda. CNPJ: 32.070.641/0001-09. N.I.R.E: 33206712020, com sede à Rodovia
Presidente Dutra, nº 10.501 – Galpão 04-Salas 11 e 12 – Rocha Sobrinho –
Município de Mesquita – Estado do Rio de Janeiro - RJ. Edital de Convocação.
Reunião de Sócios para deliberações da sociedade em epígrafe. Espólio de
Fausto Mourão da Silveira Montenegro, com 99% do capital social, representado por sua filha e inventariante Sra. Lisiane da Costa Montenegro, brasileira,
divorciada, do comércio, residente e domiciliada a Rua Rodolfo Amoedo, nº 257
– Apto. 302 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro RJ, portadora da carteira de
identidade nº 03.697.162, expedida em 31/07/2000, pelo SSP/RJ e do CPF nº
551.051.577-53, e-mail:lisianemontenegro08@gmail.com, conforme Termo de
Inventariante, constante do Processo nº 0023812-60.2019.8.19.0209, distribuído em 17.07.2019, páginas nº. 1195, para representação dascotas inventariadas
da empresa em comento,sócio Administrador da Sociedade Empresária Limitada São Geraldo Transportes Rodoviários e Multimodais Ltda, no uso de suas
atribuições, de acordo com o art. 1.071 e1.072, do Código Civil de 2002, Lei
n.º 10.406 de 10.01.2002, convocam os sócios , Layse Costa Montenegro Da
Cunha, com 0,25% do capital social, brasileira, casada, comerciante, residente e
domiciliada à Rua Adilson Seroa da Mota, nº 255 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidades nº. 03.705.772-6, expedida em
26/09/1995, pelo Instituto Felix Pacheco e do CPF nº 544.946.807-53, e-mail:laysecunha@gmail.com, Lisiane Da Costa Montenegro, com 0,25% do capital social, brasileira, divorciada, do comércio, residente e domiciliada a Rua Rodolfo
Amoedo, nº 257 – Apto. 302 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro RJ, portadora
da carteira de identidade nº 03.697.162, expedida em 31/07/2000, pelo SSP/RJ
e do CPF nº 551.051.577-53, e-mail:lisianemontenegro08@gmail.com, Liz De
Fátima Montenegro Masello,com 0,25% do capital social, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada na Rua General Ivan Raposo, nº 160 – Apto.
102 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidade
nº 06.889.427-8, expedida em 02/10/1987, pelo Instituto Felix Pacheco e do CPF
nº 804.998.137-15, e-mail:liz@tsg.com.br, Espolio de Fernanda Montenegro
Fioravanti da Costa, com 0,0625% do capital social, brasileira, solteira, maior,
estudante, residente e domiciliada a Rua Oscar Lopes, nº 697 – Jacarepaguá
– Rio de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidade nº 011348562-7, expedida em 11/05/2000, pelo DETRAN/RJ e do CPF nº 103.800.627-98, Lorena
Montenegro Aloe, com 0,0625% do capital social, brasileira, solteira, maior, estudante, residente e domiciliada a Rua Oscar Lopes, nº 697 – Jacarepaguá – Rio
de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidade nº 41348613-8, expedida
em 18/02/2005, pelo DETRAN/RJ e do CPF nº 108.607.047-00, e-mail:lorenamaloe@gmail.com, Larissa Montenegro Aloe, com 0,0625% do capital social,
brasileira, solteira, maior, estudante, residente e domiciliada a Rua Oscar Lopes,
nº 697 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ, portadora da carteira de identidade nº 11348610-4, expedida em 23/03/2005, pelo DETRAN/RJ e do CPF nº
108.606.567-05, e-mail: fioravantimontenegro@gmail.com e Paulo Cesar Montenegro Aloe, com 0,0625% do capital social, brasileiro, solteiro, maior, estudante, residente e domiciliado a Rua Oscar Lopes, nº 697 – Jacarepaguá – Rio de
Janeiro – RJ, portador da carteira de identidade nº 113486120, expedida em
20/05/2005, pelo DETRAN/RJ e do CPF nº 108.607.817-98, e-mail:pcmaloe@
gmail.com, para reunirem-se em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 23
de Março de 2021, na sede à Rodovia Presidente Dutra, nº 10.501 – Galpão
04-Salas 11 e 12 – Rocha Sobrinho – Município de Mesquita – Estado do Rio de
Janeiro - RJ, sede da empresa, em primeira chamada às 13h30 horas, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social (75% do capital) para
o quórum de deliberação para alteração de contrato (art.1076 CC/2002), e em
segunda chamada às 14h00min, com qualquer número, para deliberarem sobre:
ORDEM DO DIA: 1) Elaboração e assinatura de 24ª alteração contratual da Sociedade, para registro na JUCERJA e Secretaria da Receita Federal do Brasil; 2)
Inclusão do título Espólio de Fausto Mourão da Silveira Montenegro representado por sua inventariante conforme termo judicial expedido nomeando a Sra.
LISIANE DA COSTA MONTENEGRO a ser qualificada;e Espolio de Fernanda
Montengro Fioravanti da Costa, representado por seu inventariante conforme
termo judicial expedido nomeando oSr.a ser qualificado; 3) Alteração da Cláusula 5ª do contrato social, que trata da Administração e dos Administradores e
representante legal nomeada a Sra. Lisiane da Costa Montenegro, conforme determinação judicial e representatividade de mais de 3/4 do capital na totalidade
de 99%. Ressalta-se o presente Edital de convocação estará disposto no quadro
de avisos da empresa em sua sede para conhecimento público além de notificação por e-mail as Sócios. Na reunião os sócios poderão ser representados por
procuradores regularmente munidos de poderes representativo para o ato. Na
hipótese de não comparecimento de Sócio regularmente convocado para assinatura da alteração contratual, obedecerá, o disposto no art.1076CC/2002, qual
sejam, 3/4 do capital Social (75%) deverão assinar e concordar com a alteração
disposta com publicação da Ata e regular registro mesmo sem o total de assinatura observado o miminho previsto em Lei. O contrato ficará disponível para
assinatura na sede da empresa 3 dias antes da reunião, para os sócios que não
puderem comparecer na data ajustada pessoalmente ou por seus representantes. Mesquita/RJ, 23 de fevereiro de 2021. Espólio de Fausto Mourão da Silveira
Montenegro - Sócio administrador. Sra. Lisianeda Costa Montenegro - CPF/MF
sob o nº 700.006.207-00 - Inventariante e Administradora por ordem judicial.

Três perguntas: quem
responderá pelo
megavazamento de
CPFs e CNPJs?
Por Jorge Priori

A

s informações de 223 milhões de CPFs e 40 milhões
de CNPJs foram roubadas e passaram a ser negociadas na internet, ou melhor, na Deep e na Dark Web.
Este assunto é de conhecimento público, mas muitos dos
seus pontos estão sendo tratados em sigilo. Pode ser que
os seus dados estejam sendo negociados nesse momento
para serem utilizados em algum golpe. Neste caso, até que
a situação seja esclarecida, quem vai ter dor de cabeça é
você.
Devido à falta de transparência sobre o que está acontecendo, conversamos com Marco Antonio Araújo Junior,
especialista em Direito Digital e sócio do Meu Curso,
sobre como os vazamentos foram descobertos, se a legislação brasileira está preparada para esse tipo de caso e se
as empresas que armazenavam os dados podem responder
legalmente às pessoas que tiveram suas informações vazadas.
Nesse processo com muitas perguntas e pouquíssimas respostas, o Procon de São Paulo notificou a Serasa
Experian no dia 28 de janeiro. A resposta da empresa,
encaminhada no dia 18 de fevereiro, foi considerada insatisfatória. Na avaliação do diretor executivo do Procon
de São Paulo, Fernando Capez, as explicações da Serasa
Experian foram muito genéricas e geraram mais dúvidas
do que esclarecimentos. A resposta está sendo analisada
pela Diretoria de Fiscalização do órgão.
No mesmo dia do envio da resposta, foi noticiado que
o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados
Pessoais, Compliance e Segurança da Informação (Sigilo)
ingressou com uma ação contra a Serasa Experian pedindo o pagamento de R$ 200 milhões de multa pelo megavazamento de informações.
Como os vazamentos estão sendo descobertos?
Uma consultoria especializada em dados descobriu que
cadastros completos de consumidores estavam sendo
negociados da deep e na dark web. Após isso, diversas
reclamações sobre golpes começaram a ser reportadas.
A ANPD e diversos Procons oficiaram alguns órgãos e
empresas, como Serasa, e obtiveram informações sobre a
ocorrência do vazamento, sem contudo terem certeza da
autoria.
A legislação brasileira está preparada para esse
tipo de caso?
Recentemente entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de
Proteção de Dados. Ela prevê, basicamente, regras para
coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento
de dados pessoais, impondo maior proteção e prevendo
penalidades para o não cumprimento.
Com a LGPD, o Brasil passa a integrar o rol dos 120
países que possuem lei específica para a proteção de dados
pessoais. A lei preenche lacunas e complementa a estrutura de mais de 40 diplomas legais que, de alguma maneira,
ainda que forma esparsa, regulamentam toda a questão
referente ao uso de dados no país.
Recentemente, foi nomeada a diretoria da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, prevista na Lei Geral,
que tem a finalidade de fiscalizar o cumprimento da lei e
aplicar sanções aos órgãos públicos e empresas privadas
que descumprirem as determinações nela previstas.
As empresas que armazenavam os dados podem
responder legalmente às pessoas que tiveram suas
informações vazadas?
Podem, sim. Usando o Código de Defesa do Consumidor como legislação a ser aplicada na situação, a empresa
que armazena os dados tem o dever de prestar o serviço
garantindo segurança ao consumidor. O vazamento revela
que a empresa não empreendeu todos os esforços no
sentido de garantir que os dados estavam armazenados de
forma correta.
Isso representa acidente de consumo, o que impõe às
empresas que integram a cadeia de consumo (grupo de
empresas que presta serviços ao consumidor e deveria
agir de maneira segura) a responsabilidade objetiva pelo
vazamento, independentemente da existência de culpa,
cabendo ao Judiciário, caso seja demandado pelo consumidor, fixar indenização por eventuais danos materiais
ou morais sofridos.
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A profissão mais rentável: alto escalão executivo do capital aberto
CEO de capital aberto no Brasil tinha uma remuneração 663 vezes maior que a média paga dos funcionários

O

impasse
envolvendo o presidente Jair Bolsonaro
e a Petrobras nesta semana
trouxe à tona um aspecto
muito ignorado pelos investidores. É a remuneração
dos CEOs e diretores das
companhias de capital aberto, que anualmente embolsam cifras milionárias.
Em conversa com seus
apoiadores, Bolsonaro teria
questionado se eles sabiam
quanto um presidente da
Petrobras ganhava. Criticou
o fato de que o então presidente da estatal, Roberto
Castello Branco, estava em
home office há 11 meses e
“recebia mais de R$ 50 mil
por semana”
No entanto, pesquisas
revelam que o salário do
presidente da Petrobras está dentro da realidade. E se
considerado o ano de 2019,
a remuneração ainda estaria
abaixo da média das principais empresas do Ibovespa,
que foi de R$ 11,3 milhões
para os CEOs das companhias.
Segundo um levantamento de Filipe Ferreira, diretor
da Comdinheiro, em 2019 o
presidente da Petrobras teria recebido R$ 2,7 milhões
de remuneração anual (incluindo bônus). Na época,
a companhia teve um lucro
líquido anual de R$ 40,97
bilhões. A remuneração
média do presidente da Petrobras seria um salário de
R$ 226 mil por mês.
A remuneração mais elevada do capital aberto foi
do presidente do Itaú Unibanco, que recebeu R$ 52
milhões em 2019. O banco
registrou um lucro de R$
27,81 bilhões no período.
Por mês, o presidente do
Itaú teria recebido, em média, um salário de R$ 4 milhões.
O levantamento foi realizado em janeiro de 2021,
a partir das informações
que as companhias enviam à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As empresas devem informar a remuneração anual
da diretoria, discriminando o valor mais alto e o
mais baixo. A pesquisa da
ComDinheiro considera a
maior remuneração da diretoria, que geralmente é a
do presidente.
Os dados referentes a
2020 serão informados
pelas companhias apenas
em maio. A pesquisa da
ComDinheiro inclui 78
companhias. Se ordenadas
conforme a maior remuneração paga ao presidente, a
Petrobras ocupa a 61ª posição.
Bancos no top5
Entre as cinco empresas
que pagam melhor os seus
CEOs, a maioria são bancos.
O Itaú lidera o ranking com
uma remuneração anual de
R$ 52 milhões, seguido da B3
que pagou R$ 51,25 milhões
em 2019. Figuram também
no top5: Banco Santander
(R$ 45,32 milhões), JBS (R$
32,14 milhões) e Bradesco
(R$ 30,65 milhões).

A menor remuneração
dos executivos do capital
aberto informada em 2019
foi da Sulamérica, que teria pago R$ 136 mil ao seu
CEO.
Se comparada com a
remuneração de uma nanica do setor, a PetroRio (PRIO3), o salário do
presidente da Petrobras
(PETR4) não parece tão
exorbitante. Em 2019, o
presidente da PetroRio teve
uma remuneração de R$ 5,1
milhões; a estatal desembolsou quase a metade.
Segundo Ronald Bozza,
sócio da BR Rating, primeira agência de classificação
de risco em governança corporativa do Brasil, é fundamental entender que administrar uma companhia de
atuação internacional como
a Petrobras, com milhares
de empregados e exposta a
macroeconomia de diversos
países, não é tarefa simples,
e poucos executivos estão
dispostos a assumir tal responsabilidade.
É por este motivo que
presidentes e diretores recebem salários e bonificações
elevados, porém condizentes com o desafio. “É até
uma forma de convencê-los
a atuar pela companhia”,
defende.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IGBE) a remuneração média do trabalhador brasileiro foi de R$
2,3 mil por mês em 2019.
Como é a
remuneração?
Segundo o Código de
Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
a remuneração de CEOs e
diretores deve servir como
uma ferramenta efetiva de
atração, motivação e retenção, além de ser compatível
com as funções e riscos de
cada cargo.
Em companhias de capital aberto, nem o presidente
ou os diretores podem decidir sobre sua própria remuneração. Essa é tarefa do
Conselho de Administração
que debate nas Assembleias
Gerais a aprovação dos valores e políticas salariais. A
remuneração também não
pode incentivar atitudes
imediatistas, focadas apenas
no curto prazo.
De acordo com Bozza,
companhias brasileiras de
capital aberto costumam
adotar quatro tipos de remuneração:
– A primeira é o salário-base (SB), que é aquele
valor fixo mensal que todo
profissional recebe e não
é atrelado a resultados.
“Um CEO recebe em média 13,33 salários por ano,
considerando 12 salários
mensais, além das férias e
gratificações”, explica Bozza.
– O segundo tipo e remuneração é o total em dinheiro (TD); neste está incluso,
além do salário, o bônus de
curto prazo que é atrelado
aos resultados da companhia (lucro ou ebitda).

Segundo a BR Rating,
a média das companhias
brasileiras de capital aberto é pagar entre 8 e 10 salários como incentivo de
curto prazo para o alto escalão, isso se forem cumpridas todas as exigências
da companhia, entre estas
o faturamento “A principal
preocupação dos conselhos
é pagar de forma competitiva, porque não querem
perder o executivo por dinheiro, para isso servem os
bônus de curto e longo prazo”, afirma Bozza.
– O terceiro tipo de remuneração é a Remuneração Total 1 (RT1), que inclui o salário fixo, o bônus
de curto prazo e os benefícios que um executivo de
alto escalão possa receber.
Bozza explica que aqui
são consideradas também
as regalias que entram como
remuneração indireta. Estas
vão desde um carro corporativo, motorista particular,
segurança, para o executivo
e muitas vezes também para
a família.
O alto escalão também
conta com previdência
privada, plano médico de
alto nível e internacional,
check up em hospitais de
1ª linha e auxílio-moradia,
caso resida em outra cidade que não seja a sede da
empresa.
Somado a isso tem a Remuneração Total 2 (RT2)
que se refere aos incentivos
de longo prazo, a principal
estratégia de atração e retenção de executivos. Isso
é pago em forma de ações,
que eles terão direito a realizar em determinados períodos, se a companhia estiver
bem. “Em 2019, um CEO
ou presidente de companhia de capital aberto realizou cerca de 12,9 salários.
Para 2020 a previsão é 12,4,
mas pode ser menor pelos
impactos da pandemia”, comenta Bozza.
Ele exemplifica: “Suponhamos que um executivo recebe mensalmente
R$ 50 mil. Em um ano,
ele ganhou 13 salários.
Somente de remuneração fixa, R$ 650 mil. Se
o executivo receber incentivo de curto prazo,
de 8 salários, terá direito a mais R$ 400 mil em
bônus. E se naquele ano
for permitido realizar o
incentivo de longo prazo,
ele terá direito a receber
mais 12 salários, em média R$ 600 mil. No mínimo a remuneração total
deste executivo será de
R$ 1,65 milhão”, afirma.
O fundo do poço
tem porão
Embora a remuneração
do alto escalão do capital
aberto seja compatível e
justa para o mercado brasileiro, especialistas em governança corporativa consultados pela reportagem
enxergam alguns conflitos
nesta estratégia.
Para Alexandre Di Miceli, fundador da consultoria Virtuous Company,
a remuneração milionária

de executivos, longe de ser
uma solução, é a raiz do
problema. Ele acredita que
bônus elevados para que
os CEOs e diretores se
sintam “motivados” contraria a visão de propósito. “Você está colocando o
elemento financeiro como
o principal objetivo do trabalho; muitos executivos
podem focar apenas no dinheiro e perder a visão de
tudo”, avalia.
Para Miceli isso também
pode afetar o desempenho
do alto escalão, especialmente quando as companhias apresentam prejuízos
e o bônus é reduzido ou
não é pago. Ele também cita
como conflito a desigualdade entre a remuneração dos
CEOs, executivos e demais
colaboradores.
Um levantamento publicado em outubro de 2020
pelo ex-diretor da Previ
Renato Chaves revelou que
um CEO de capital aberto
no Brasil tinha uma remuneração 663 vezes maior
que a média paga dos funcionários. Um dado assustador se comparado com a
realidade de outros países,
nos Estados Unidos a diferença máxima já é de espantosas 434 vezes.
Miceli avalia que uma discrepância salarial tão grande
entre funcionários e executivos acaba provocando ressentimento, falta de cooperação e uma concorrência
insana. “Muitas vezes, a diferença de um diretor para
outro pode ser de 50 vezes
o salário, então as pessoas
querem subir de qualquer
jeito”, comenta.
Ele cita como um bom
exemplo de remuneração e
propósito a empresa americana Whole Foods, onde a
diferença salarial entre funcionários e a cúpula não ultrapassa 20 vezes.

Remuneração
(CEO, anual,
2019) R$

Lucro Líquido
12 meses
(31/12/2019)
R$ bilhões

ITUB4

52.060.000,00

27,81

B3SA3

51.250.578,90

2,71

SANB11

45.325.345,00

16,63

JBSS3

32.142.620,00

6,46

BBDC4

30.659.720,00

21,17

CSAN3

27.251.867,91

2,48

COGN3

22.817.852,62

0,24

MGLU3

21.253.745,80

0,92

BRKM5

21.124.337,61

-2,90

MULT3

20.150.773,26

0,47

PCAR3

19.668.196,68

0,84

LAME4

19.402.611,00

0,58

RENT3

18.121.558,04

0,83

SUZB3

16.048.947,94

-2,81

VALE3

15.102.649,02

-8,70

ENEV3

14.882.056,00

0,60

ABEV3

14.170.295,57

12,19

IRBR3

13.447.567,66

1,21

UGPA3

12.824.612,99

0,40

QUAL3

11.409.642,30

0,39

HYPE3

11.384.766,85

1,16

BRAP4

11.177.154,00

-0,40

CRFB3

10.910.740,00

1,33

VIVT3

10.823.903,40

5,00

RADL3

10.782.560,00

0,79

KLBN11

10.603.660,45

0,71

BRFS3

10.105.934,64

0,30

CCRO3

9.516.717,00

1,43

HAPV3

9.507.728,31

0,85

BRML3

9.155.328,72

1,38

BTOW3

9.137.149,00

-0,32

CIEL3

9.113.955,18

1,79

BEEF3

8.769.205,16

0,02

ITSA4

8.543.000,00

10,57

CPFE3

8.484.000,00

2,75

GNDI3

8.204.164,00

0,42

IGTA3

7.411.755,55

0,31

GOLL4

7.289.386,56

0,18

AZUL4

6.978.955,34

-2,40

HGTX3

6.811.996,08

0,21

EMBR3

6.715.947,00

-1,29

MRFG3

6.320.524,61

1,58

YDUQ3

5.622.339,80

0,65

VVAR3

5.573.204,34

-1,43

EQTL3

5.435.929,00

2,72

CSNA3

5.239.985,00

2,24

PRIO3

5.159.519,00

0,84

FLRY3

5.116.958,00

0,31

RAIL3

4.993.877,51

0,79

USIM5

4.931.845,64

0,38

GGBR4

4.585.691,00

1,22

JHSF3

4.383.165,05

0,33

LCAM3

4.376.925,63

0,34

TIMS3

4.305.525,00

3,86

LREN3

4.028.573,56

1,10

MRVE3

3.924.928,00

0,75

CVCB3

3.871.441,46

0,00

TOTS3

3.495.449,93

0,21

EGIE3

3.155.311,03

2,31

ECOR3

2.735.697,16

-0,19

PETR4

2.711.572,79

40,97

TAEE11

2.523.695,29

1,00

BPAC11

2.400.000,00

4,05

ENGI11

2.339.633,00

0,53

BRDT3

2.276.929,99

2,21

EZTC3

1.932.000,00

0,29

CMIG4

1.911.826,60

3,13

BBAS3

1.810.828,37

18,89

ENBR3

1.756.874,00

1,48

CPLE6

1.731.448,67

2,06

CYRE3

1.545.244,46

0,53

BBSE3

1.514.848,64

6,66

ELET3

1.029.791,51

10,74

ELET6

1.029.791,51

10,74

SBSP3

866.950,50

3,37

GOAU4

721.701,00

1,20

Por Kate Monteiro, especial para o

WEGE3

584.032,46

1,63

Monitor Mercantil.

SULA11

136.802,69

1,18

Ganhos versus
prejuízos
Felipe Ferreira, diretor
da ComDinheiro, enxerga
problemas quando o assunto são as métricas utilizadas
para permitir o pagamento
de incentivos em períodos
complexos das companhias. Ele questiona que,
em 2019, nove companhias
apresentaram prejuízos nos
seus resultados financeiros,
mas seus presidentes ainda
embolsaram lucros milionários. É o caso da Azul, que
teve um prejuízo de R$ 2,4
bilhões naquele ano, mas a
remuneração mais elevada
da diretoria foi de R$ 6,9
milhões.
Com a pandemia e seus
efeitos, além de uma nova onda ESG (ambiental,
social e governança, ASG
na sigla em português) nos
investimentos que pode ser
precificada, será que teremos mudanças perceptíveis
na remuneração dos executivos em 2020? Agora só
resta ao investidor esperar
para ver.

Empresas

