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MERCADO DÁ AVISO 
PRÉVIO A BOLSONARO
Líderes políticos, com recursos de Estado, 
fazem a diferença: para o bem e para o 
mal. Por Marcos de Oliveira, página 3

AS BIG TECHS SÃO 
RACISTAS?
Está sendo silenciada a maior desigualdade 
atual, a relativa à distribuição da riqueza. 
Por Edoardo Pacelli, página 2

PONTO DE MUTAÇÃO 
NO QUADRO POLÍTICO
Revolta no vizinho Paraguai, luta entre 
militares e judiciário, mudança na Globo. 
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Aumento dos juros engole 
o auxílio emergencial
Gasto extra com Selic será R$ 6 bi maior que pagamento

Ao aumentar a taxa bá-
sica de juros (Selic) pa-
ra 2,75%, o Comitê de 

Política Monetária (Copom) do 
Banco Central gerou um aumento 
no custo anual da dívida pública 
interna federal de cerca de R$ 50 
bilhões. O valor é R$ 6 bilhões 
superior aos R$ 44 bilhões apro-
vados pelo Congresso Nacional 
para pagamento da nova rodada 
do auxílio emergencial.

O cálculo foi feita pela Audi-
toria Cidadã, organização que 
acompanha a dívida pública bra-
sileira e defende uma auditoria 
nos números. “Além desse custo 
imediato onerosíssimo nos juros 
da dívida, essa decisão absurda 
de aumentar os juros em plena 
pandemia impactará negativa-
mente toda e economia do país, 
já que essa taxa básica influencia 
diretamente em todas as taxas de 
juros praticadas pelo mercado”, 
protesta o texto da entidade.

A dívida interna federal bruta 
está atualmente no patamar de R$ 
6,7 trilhões. Apesar de apenas par-
te dessa dívida ser indexada à Ta-
xa Selic, esta taxa serve como um 
piso para a taxa de juros exigida 

Rio e Niterói só permitirão serviços essenciais; 
Paes cobra apoio financeiro do Governo Federal
Feriadão de 10 dias para conter pandemia

Os prefeitos do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes, 
e de Niterói, Axel Gra-

el anunciaram em conjunto uma 
série de medidas restritivas para 
conter o avanço da pandemia. As 
cidades terão 10 dias de feriadão, 
que começará nesta sexta-feira 
e irá até 4 de abril, antecipando 
feriados da Páscoa e outras que 
marcados para abril. Só poderão 
funcionar serviços considerados 
essenciais. As medidas poderão 
ser estendidas, dependendo dos 
números da saúde.

Eduardo Paes lembrou as pres-
sões que os prefeitos sofrem de 
diversos setores para não reduzir 
o ritmo da economia, mas disse 
ter a obrigação de tomar a atitude. 
Ele cobrou do Governo Federal 
medidas de apoio a empresários e 
trabalhadores, como o Benefício 
Emergencial (BEm) e o pagamen-
to do auxílio emergencial. Tanto 

Rio como Niterói têm programas 
para reduzir o impacto na econo-
mia e na renda.

A permanência de pessoas 
em vias públicas das 23h às 5h 
fica proibida. Também foi proi-
bido o funcionamento de:

– Museus, galerias, bibliotecas, 
cinemas, teatros, casas de espetá-
culo e salas de apresentação

– Boates, danceterias, casas de 
festa e similares

– Salões de cabeleireiro, barbea-
rias, institutos de beleza e estética

– Clubes sociais e esportivos e 
serviços de lazer

– Parques de diversões e circos

Está suspenso o atendimen-
to presencial em:

– Bares, lanchonetes, restauran-
tes e congêneres

– Quiosques, incluindo os da 
orla marítima

– Creches, estabelecimentos de 

educação infantil, estabelecimen-
tos de ensino fundamental, médio 
e superior, academias, cursos de 
idiomas e similares

– Feiras, exposições, congressos 
e seminários

A suspensão inclui estabeleci-
mentos que funcionam em shop-
pings.

Podem funcionar:
– Lanchonetes, restaurantes e 

bares para entrega em domicílio, 
drive-thru e retirada no local

– Supermercados, açougues, 
peixarias, padarias, lojas de conve-
niência e similares, sendo proibido 
o consumo no local

– Farmácias e comércio de equi-
pamentos ligados à saúde

– Clínicas veterinárias e lojas 
para animais

– Comércio de materiais de 
construção

– Transporte de passageiros

pelos bancos em outros tipos de 
títulos (prefixados e outros), que 
pagam taxas muito maiores. Prova 
disso é que enquanto a Selic este-
ve em 2% ao ano, o custo médio 
da dívida pública federal foi de 
quase 9% ao ano, de acordo com 
a Auditoria Cidadã.

Segundo o coordenador do 
Instituto de Finanças da Funda-
ção Escola de Comércio Álva-
res Penteado (Fecap), Ahmed El 
Khatib, os juros altos desestimu-
lam o consumo e o investimento 
produtivo. “Na tentativa de conter 
a inflação e a alta do dólar, uma 
das ferramentas que poder ajudar 

é justamente a alta da taxa Selic, o 
que torna o investimento produti-
vo menos viável e que desestimula 
o consumo, já que força o aumen-
to das taxas de juros no sistema 
bancário”, explica.

Um aumento nos juros, em te-
se, desestimularia os investimen-
tos por tornar o crédito mais caro, 
o que pode aumentar, inclusive, o 
desemprego no país. “O aumen-
to recente indica que na próxima 
reunião do Copom, marcada pa-
ra 4 e 5 de maio, tenhamos um 
novo aumento, possivelmente no 
mesmo percentual de 0,75”, diz 
Khatib. Página 6

Corte no 
orçamento 
inviabiliza
o Censo

O IBGE publicou nota no site 
do instituto na qual informa que 
o relator do Orçamento da União 
de 2021, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC) propôs reduzir o or-
çamento para o Censo deste ano 
de R$ 2 bilhões para apenas R$ 
300 milhões. O corte inviabiliza a 
realização do levantamento.

“O IBGE conta com o apoio 
da Comissão Mista de Orçamen-
to na próxima votação para que 
esse cenário seja revertido. O país 
necessita das informações geradas 
pelo Censo, que são essenciais pa-
ra subsidiar políticas públicas em 
diversas áreas, especialmente em 
um contexto de pandemia, onde 
esses dados são estratégicos pa-
ra o avanço da vacinação e para 
o planejamento de infraestrutura 
em saúde”, defende o instituto. 
Página 3

PEC para 
destituir 
presidentes
por insanidade

A deputada federal Joice Has-
selmann (PSL-SP) apresentou 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) sobre a perda do cargo 
de presidente da República, na hi-
pótese de incapacidade mental pa-
ra seu exercício. A deputada inte-
grou a base de Jair Bolsonaro, mas 
se desentendeu com o presidente 
e passou a fazer forte oposição ao 
governo.

Pela PEC, o “vice-presidente 
da República, conjuntamente com 
1/4 dos ministros de Estado, des-
prezada a fração, poderá notificar, 
fundamentadamente, os presiden-
tes da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal de que o pre-
sidente da República está mental-
mente incapacitado para o exercí-
cio do cargo”.

Arrecadação 
bate recorde 
com receitas 
extraordinárias

Depois de iniciar o ano em 
queda, a arrecadação federal rea-
giu e bateu recorde em fevereiro. 
O governo arrecadou R$ 127,74 
bilhões, alta de 4,3% em relação 
a fevereiro de 2020, descontada 
a inflação oficial pelo IPCA. É o 
maior valor registrado para meses 
de fevereiro quando descontada a 
inflação.

Com o resultado, a arrecadação 
federal soma R$ 296,49 bilhões nos 
dois primeiros meses do ano. Isso 
representa alta de 0,81% em rela-
ção ao primeiro bimestre de 2020, 
também descontando o IPCA.

Segundo a Receita Federal, três 
fatores contribuíram para a me-
lhoria da arrecadação no mês pas-
sado: a recuperação da economia, 
principalmente da indústria e do 
comércio eletrônico; arrecadação 
extraordinária de R$ 5 bilhões de 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e de Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 
fevereiro, de uma grande empresa, 
não detalhado pela Receita Fede-
ral; e o aumento das importações.

Os tributos que mais contribu-
íram para o crescimento da arre-
cadação foram o IRPJ e a CSLL, 
cuja receita subiu 40,35% em fe-
vereiro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, em 
valores corrigidos pelo IPCA.

Em seguida, vem o crescimento 
de 41,83% na arrecadação de IPI 
sobre importações. Por causa da 
alta do dólar, o valor importado 
sobe em reais, impulsionando a 
arrecadação. Em terceiro lugar, fi-
cou o IPI sobre mercadorias pro-
duzidas no país.

Deputada Joice Hasselmann

Marcelo Casal Junior/ABr
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Ponto de mutação no quadro político As Big Techs são racistas?

Governo Digital pode contrariar 
‘legítimo interesse’ da sociedade

Por Edoardo Pacelli

The Intercept, uma publicação 
na forma de jornal online 
independente lançada nos 

Estados Unidos em fevereiro de 
2014 pela First Look Media, se 
interrogou: “As Big Techs são ra-
cistas?” A dúvida – ou melhor, a 
verdadeira reclamação – foi apre-
goada pelo The Intercept, que relan-
çou a história de uma mulher afro-
-americana que, tendo respondido 
a um pedido de contratação no 
Facebook, disse que se encontrava 
num labirinto kafkiano, com espe-
ras intermináveis, entrevistas de 
emprego inescrutáveis, apenas pa-
ra serem descartadas com muitos 
elogios à sua inteligência, mas não 
adequada para a tarefa exigida.

Em particular, a jovem afirmou 
que os seus interlocutores eram 
todos brancos, aliás que a única 
pessoa negra que conheceu, nas 
suas idas e vindas, no labirinto em 
questão, foi uma “recepcionista”.

“A reclamação – se lê no jor-
nal dos EUA – torna-se evidente, 
constatando que grandes empresas 
do Vale do Silício não estão diver-
sificando suas forças de trabalho, 
predominantemente brancas e asi-
áticas, com rapidez suficiente, par-
ticularmente em funções técnicas e 
gerenciais bem remuneradas.”

E o jornal segue: “O último 
relatório de diversidade do Face-
book, lançado em julho passado, 
relatou que apenas 3,9% dos seus 
funcionários norte-americanos são 
negros e 6,3% são hispânicos. Por 
sua vez, o Google afirmou que, 
em 2020, seu quadro de funcioná-
rios nos EUA era 5,5% de negros 
e 6,6% de latinos e, assim como o 
Facebook, tem enfrentado repeti-
das acusações de práticas racistas.”

O vento mudou de direção, e 
é provável que as coisas mudem, 
talvez, em breve. As denúncias de 
“racismo sistemático” também fo-
ram dirigidas à Amazon, que lan-
çou uma investigação interna e ex-
pressou solidariedade à acusadora.

Se relatamos essas notícias, é 
porque parece um tanto irônico 
que essas mesmas empresas esti-
vessem na vanguarda da denún-
cia do racismo dos partidários de 
Trump, durante a última campa-
nha presidencial. Em suma, veri-
fica-se que aqueles setores que de-
nunciavam o racismo alheio eram 
profundamente racistas!

Uma pesquisa da revista For-
bes, do ano passado, informa que 
apenas 7, entre 614 bilionários 
americanos, são negros, ou se-
ja 1,14%. Nos Estados Unidos, 
os afro-americanos representam 
13% da população. Porém, é ainda 
mais significativo percorrer a lis-
ta desses 7: praticamente, apenas 
dois vêm do mundo das finanças 
e dos setores das novas tecnolo-
gias; os outros 5 vêm do mundo 
dos esportes e do entretenimento: 
Michael Jordan, Oprah Winfrey, 

Kanye West, Jay-z, além do menos 
conhecido autor e produtor cine-
matográfico Tyler Perry.

E isso não apenas nos níveis al-
tos! The Intercept fez um pequeno 
experimento, replicável por todos: 
inserindo as palavras “broker wall 
street” na janela de pesquisa do 
Google, pode-se verificar quantas 
pessoas negras surgirão nas “ima-
gens” encontradas.

Dito isto, a questão racial conti-
nua sendo apenas uma das muitas 
problemáticas em jogo. Enquanto 
o problema está sendo tratado, 
neste momento, permanece, no 
entanto, o fato de que esteja sen-
do silenciada a maior desigualdade 
atual, aquela relativa à distribuição 
da riqueza, que está se acumulan-
do, cada vez mais, nas mãos de 
poucos, às custas das multidões 
(com um processo acelerado du-
rante o pandemia).

Nada se fala sobre isso na gran-
de mídia, a não ser, de vez em 
quando, o mero registro dos da-
dos; nenhuma política séria foi 
posta em prática no Ocidente para 
remediar esta deriva escandalosa e 
desastrosa, tanto economicamen-
te, quanto em relação à manuten-
ção da democracia, uma vez que 
as oligarquias tendem a se perpe-
tuar e aumentar seu poder.

Ao contrário, tem-se a impressão 
de que agitar os demais problemas, 
do racismo à emergência climática, 
às vezes, ou muitas vezes, tem essa 
função (além da boa-fé de quem, 
felizmente, para todos, se dedica a 
ela): a de dirigir a atenção e as de-
mandas a outros planos e não àque-
le em que o futuro da humanidade 
está realmente em jogo.

O resultado seria o de um pla-
neta mais limpo, no qual brancos 
e negros andem de mãos dadas, 
tornando-se, apenas, um planeta 
dedicado ao uso e consumo exclu-
sivo de poucos eleitos, que reina-
riam sobre uma multidão de escra-
vos, aos quais nem mesmo caberia 
o mero direito de operadores, no 
que diz respeito ao destino real da 
res publica global. No máximo, o 
povo poderia ter um assento co-
mo espectador no teatro montado 
para ele pela grande mídia.

Previsão excessivamente catas-
trófica? Talvez, mesmo que muito 
desse futuro já exista. Se pensarmos 
que, 30 anos atrás, alguém escre-
veu que “26 indivíduos possuem a 
riqueza de 3,8 bilhões de pessoas” 
(jornal italiano Sole24 Ore) e que ti-
vesse previsto que o ano da pande-
mia seria “um ano maravilhoso para 
os homens mais ricos do mundo” 
(EuropaToday, site italiano de infor-
mações, especializado em assuntos 
relativos à União Europeia), este al-
guém facilmente teria sido aponta-
do como um propagador louco de 
fake news.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de 
pesquisa do CNR (Itália) e editor da revista 

Italiamiga.

Por Ranulfo Vidigal

Hoje, o conjunto da obra 
na terra da jabuticaba é 
o seguinte:

A economia encontra-se em 
frangalhos – estagnação antes da 
pandemia e recessão depois, de-
semprego alarmante, inflação da 
cesta básica, queda dos rendimen-
tos, crescimento da pobreza extre-
ma (12,8% da população) e preca-
rização de todo tipo. E destruição 
de cadeias produtivas, como a do 
petróleo, aprofundando o processo 
de desindustrialização do país.

Ameaça real e permanente 
em relação ao Estado de Di-
reito – bem como, estímulo à 
arbitrariedade e violência policial 
(contra pobres, negros, mulheres 
e LGBT) e maior facilidade de 
aquisição de armas. Cresce a mili-
tarização da vida cotidiana.

Desestruturação (e boicote) 
de todos os órgãos de fiscaliza-
ção do Estado – em especial no 
que se refere ao meio ambiente e 

às comunidades indígenas (Iba-
ma e Incra), e agressão à floresta 
amazônica, com estímulo às ativi-
dades de garimpo, pecuária e ex-
tração de madeira.

Política externa errática, ali-
nhada de forma subalterna com 
agressões injustificadas contra 
parceiros comerciais importantes 
do Brasil (China, países árabes, 
Argentina e outros) e entrega de 
riquezas e empresas nacionais ao 
capital internacional.

Uma política genocida de 
não combate à pandemia – 
com a negação, desde o início, da 
gravidade da doença, recomenda-
ção de remédios desacreditados e 
condenados pela OMS e cientistas 
de todo o mundo, boicote a todas 
as medidas sanitárias recomenda-
das (uso de máscara, isolamento 
social, lockdown ou qualquer ti-
po de restrição) e, inacreditavel-
mente, uma ação explícita contra 
a vacina e a vacinação, fazendo 
“corpo mole” e “enrolando” na 
compra de vacinas. Nesse con-

texto, o sistema de saúde do país 
está inegavelmente entrando em 
colapso.

Ao longo da última semana, 
sofreu mudança aguda o quadro 
político e o campo popular voltou 
ao jogo eleitoral de 2022. É im-
possível compreender esse novo 
tempo sem considerar, também, 
a revolta popular da juventude no 
vizinho Paraguai, a luta de poder 
entre militares e o alto judiciário 
nacional, as críticas duras do NY 
Times à operação Lava Jato e a 
mudança (temporária) da maior 
rede nacional de TV, em relação 
ao líder popular, oriundo do mo-
vimento sindical e social, Lula da 
Silva. O quadro embolou.

O tempo presente lembra o po-
eta Cazuza, que dizia: “Mas, se vo-
cê achar que estou derrotado, saiba 
que ainda estão rolando os dados, 
porque o tempo não pára. Afinal, 
as ideias não correspondem aos fa-
tos, e o tempo não pára.”

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Alexandre 
Pegoraro

Apesar de trazer muitos 
avanços, o Projeto de Lei 
317/2021, conhecido co-

mo PL do Governo Digital, apre-
senta um aparente paradoxo com 
potencial de criar obstáculos para 
o desenvolvimento do ecossiste-
ma nacional de lawtechs e legalte-
chs. A proposta, recém-aprovada 
pelo Senado e que aguarda sanção 
do presidente Jair Bolsonaro, ofe-
rece uma brecha para que órgãos 
e entidades públicas possam co-
brar pelo uso de dados.

Se entrar em vigor da forma 
como está configurado, além de 
aumentar significativamente os 
custos e a burocracia para o tra-
balho das startups que vêm re-
volucionando os serviços jurídi-
cos do país com seus processos 
inovadores, a medida represen-
ta um contrassenso em relação 
ao que estabelece a própria Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

Ora, se a LGPD abre exceção 
para que essas lawtechs e legal-
techs tenham acesso aos dados 
de pessoas e empresas sem o 
consentimento dos titulares 
com base no conceito do “legí-
timo interesse”, como entender 
que justamente os dados produ-
zidos por instituições públicas, a 
quem se atribui o mais alto grau 
de legítimo interesse da socieda-

de, possam colocar restrições e 
cobrar valores financeiros res-
tringindo a transparência?

A preocupação com o assunto 
já levou inclusive a Associação 
Brasileira de Lawtechs e Legalte-
chs (AB2L) e o Instituto de Tec-
nologia e Sociedade do Rio de Ja-
neiro (ITS Rio) a se manifestarem 
contrários a esta medida. Eles 
afirmam que a descrição das si-
tuações nas quais a cobrança será 
admitida se enquadra justamente 
sobre o tipo de uso que as star-
tups fazem dos dados.

O texto diz que prestadores de 
serviços, órgãos e entidades pú-
blicos poderão cobrar um valor 
de utilização, no caso de acesso 
tipicamente corporativo ou ins-
titucional, contínuo e com ex-
cessiva quantidade de usuários e 
de requisições simultâneas, com 
grande volume de dados e com 
processamento em larga escala.

É importante lembrar que 
quando uma lawtech ou legalte-
ch utiliza esses dados, geralmente 
elas o fazem no sentido de apri-
morar a segurança referente, por 
exemplo, a acesso a locais restri-
tos; efetivação ou confirmação de 
transações bancárias e combate a 
fraudes em processos de identifi-
cação, só para citar alguns casos.

Para fazer este trabalho, é ne-
cessário processar milhares de 
dados com métodos estatísticos 
de cruzamentos e checagem du-
pla realizados por plataformas de 

inteligência artificial. Qualquer 
valor cobrado pelo acesso aos da-
dos, por mínimo que sejam, aca-
bam se transformando em somas 
suficientemente capazes de invia-
bilizar o trabalho destas empresas 
e consequentemente o surgimen-
to de novas soluções que tornem 
nosso sistema jurídico mais ágil e 
preciso.

Em uma de suas manifestações 
sobre o assunto, o diretor execu-
tivo da AB2L, Daniel Marques, 
afirmou que dados abertos pro-
movem a transparência, o com-
pliance e a segurança jurídica. 
Além disso, esse tipo de cobran-
ça contraria recomendações da 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e a própria Constituição.

Cabe aos órgãos públicos au-
xiliar os processos que aprofun-
dem a transparência nas relações 
da sociedade, e por outro lado, as 
autoridades reguladoras devem 
exigir e fiscalizar para que as em-
presas que tratam esses dados o 
façam de forma a evitar acessos 
indevidos ou vazamentos que 
acarretariam prejuízos a todos os 
envolvidos.

Essas são as regras do jogo que 
é jogado em todos os mercados 
mais desenvolvidos em relação a 
este assunto. Se queremos alcan-
çar este patamar, é assim que pre-
cisamos agir.

Alexandre Pegoraro é CEO da Kronoos.
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Mercado financeiro coloca 
Bolsonaro de aviso prévio

A carta aberta “O país exige respeito; a vida necessita 
da ciência e do bom governo”, assinada por 

integrantes do mercado financeiro e divulgada neste final 
de semana, sobre as medidas de combate à pandemia, traz 
alguns aspectos raros: um deles, ter entre os signatários 
não somente analistas e economistas do mercado, mas 
banqueiros, banqueiros de verdade, como Setúbal e 
Moreira Salles.

Outro aspecto que pode ser visto como inédito, mas 
que recebeu quase nenhum destaque, foi o final do 
documento. Precisamente, os 3 últimos parágrafos. Neles, 
é traçado o papel de liderança: “Apesar do negacionismo 
de alguns poucos, praticamente todos os líderes da 
comunidade internacional tomaram a frente no combate 
ao Covid-19 desde março de 2020”.

Em seguida a carta assinala: “Líderes políticos, 
com acesso à mídia e às redes, recursos de Estado, e 
comandando atenção, fazem a diferença: para o bem e 
para o mal. O desdenho à ciência, o apelo a tratamentos 
sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e 
o flerte com o movimento antivacina caracterizaram a 
liderança política maior no país. Essa postura reforça 
normas antissociais, dificulta a adesão da população 
a comportamentos responsáveis, amplia o número 
de infectados e de óbitos, aumenta custos que o país 
incorre.”

Finalizando: “O país pode se sair melhor se 
perseguimos uma agenda responsável. O país tem pressa; 
o país quer seriedade com a coisa pública; o país está 
cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, 
ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito.”

Sem nunca ter sido

Será Marcelo Queiroga o mais novo “ministro Porcina”?

Rápidas

Nesta quinta-feira, a FGV recebe a médica pneumolo-
gista Margareth Pretti Dalcolmo para falar sobre igualdade 
de gênero no webinário “Mulheres que fazem a diferença: 
desafios sob diversas lentes”. O evento contará com a 
presença de outras mulheres, como a diretora executiva 
de Gestão do Magazine Luiza, Patrícia Pugas. Inscrição: 
evento.fgv.br/conecta2021_25 *** A jurisprudência do 
Supremo em torno do ITBI será o foco principal de 
debate que a Associação Paulista de Estudos Tributári-
os (Apet) realizará nesta quarta-feira, 9h, pelo canal no 
YouTube: youtube.com/channel/UC4HGzFxN2mhng-
2J1PELLUXg *** Dia 27 será lançado o livro Solo de 
Histórias, no Instagram da Cia do Solo, às 16h. O livro é 
uma releitura de contos e fábulas tradicionais de diversos 
países *** Nesta sexta, o Ippes – Instituto de Pesquisa, 
Prevenção e Estudos em Suicídio realizará a mesa redonda 
“Conversando com as Instituições”, desta vez com o Cor-
po de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Inscrição em 
ippesbrasil.com.br/palestras_e_lives/mesa-redonda-con-
versando-com-as-instituicoes *** Valéria Leal, consultora 
de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos da VlealRH, 
participa nesta quarta do 1º Workshop de Desenvolvi-
mento Empresarial, criado em parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial do Recreio e Vargens (ACIR). 
Inscrições em acir.org.br

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos do estatuto da Entidade Sindical e conforme a legislação vigente,
convoca todos(as) jornalistas empregados(as) em veículos impressos, jor-
nais e revistas, a participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual, a
realizar-se no dia 24 de março de 2021 nos seguintes horários: às 20h30
em primeira convocação com o quórum estatutário e às 21h em segunda
convocação com qualquer número de presentes, conforme previsto no artigo
8º, III e VI da Constituição Federal e o Estatuto da Entidade Sindical, de forma
virtual pela plataforma Zoom com inscrição prévia pelo e-mail sindicato-
rio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, celular e documento
de identidade que comprove o vínculo com a empresa (crachá, contrache-
que,), sendo o link a ser informado aos inscritos pelo e-mail sindicato-
rio@jornalistas.org.br para discutir e votar a seguinte pauta:1) discussão
sobre proposta apresentada pelo sindicato patronal para o Acordo Coletivo
2021; 2) manter a assembleia aberta em caráter permanente; 3) autorizar o
sindicato a celebrar convenção coletiva, acordo coletivo, ou ajuizar dissídio
coletivo e ações de cumprimento referentes às normas coletivas descumpridas
pelas empresas nos últimos cinco anos; 4) ratificar a decisão da assembleia
sobre o desconto em folha da contribuição negocial no valor de R$ 90,00
(noventa reais);5) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 22 de março de 2021.

Verginia Dirami Berriel,
diretoria de Administração e Finanças do SINDICATO DOS

JORNALISTAS PROFISSIONAIS  DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

HBRAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ/MF: 37.829.995/0001-08 - NIRE: 3330033477-7

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/03/2021
Data, Hora e Local: Aos 02/03/2021, às 08 hs, na sede social, Rio de Janeiro/
RJ, , na Avenida dos Flamboyants da Península nº 300, bloco 3, apartamento 
304, bairro Barra da Tijuca, CEP: 22776-070. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Composição 
da Mesa: Sr. José Alves Pinheiro (Presidente) e Sra. Rosane Rezende Pinhei-
ro (Secretária). Ordem do Dia: Discutir e deliberar as seguintes matérias: (i) 
Manifestar-se a respeito da proposta da Diretoria da Companhia acerca da 
redução de seu capital social, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 
6.404/76; (ii) Submeter à AGE da Companhia proposta de alteração do artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia. Deliberações:  Por unanimidade de votos 
dos  Acionistas presentes, sem ressalvas e oposições, as seguintes matérias: 
(i) Aprovaram a redução do capital social da Companhia, em R$ 1.049.150,00 
, em razão de ser considerado excessivo o seu atual montante, nos termos do 
artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$ 1.054.150,00 
para R$ 5.000,00. A redução do capital social que ora se aprova será realizada 
mediante o cancelamento de 1.049.150 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal de emissão da Companhia; (ii) Em razão do exposto acima, apro-
varam alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passou a 
vigorar com a redação que lhe é dada a seguir: “Art. 5º   O capital social é de 
R$ 5.000,00 dividido em 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal.” (iii) Por fim, autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias 
à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata em livro próprio, nos termos 
do Artigo 130 da LSA, lida, aprovada e assinada por todos os Acionistas 
presentes: (i) Sr. José Alves Pinheiro;  (ii) Sra.  Rosane Rezende Pinheiro; 
(iii) Sra. Beatriz  Rezende Pinheiro; (iv) Sr. Henrique Rezende Pinheiro; e 
(v) Sra. Ana Carolina Pinheiro. RJ, 02/03/2021. Mesa: Sr. José Alves Pi-
nheiro (Presidente) e Sra. Rosane Rezende Pinheiro (Secretária)Visto do 
Advogado: Bárbara Martins Gomes OAB/RJ 229.152.

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária em 1ª convocação no dia 28.04.2021 às 11hs 
na Praça Saens Pena 45 S/loja 228, sede da Empresa, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado e Outras demonstrações 
financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; B) Eleição dos 
membros da Diretoria para o triênio 2021/2023 e fixação da remuneração 
dos Diretores; C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se 
a disposição dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre 
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 
findo. Ficam suspensas a partir de 26.03.2021 as transferências de ações.  
RJ, 22/03/ 2021. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas – Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Mario Cunha Olinto Filho - Juiz Titular, do Cartório da 2ª 
Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, 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. Luiz Carlos Prestes, 
s/nº 2º andar CEP: 22775- 055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 
e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - 
Prestação de Serviços / Direito Civil, nº 0033245-25.2018.8.19.0209, requerida por 
CASA DO CONSTRUTOR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em face de 
BEOWULS GAMES E LANCHES LTDA (JEITO GAÚCHO). Assim, pelo presente 
edital, CITA o executado BEOWULS GAMES E LANCHES LTDA (JEITO GAÚCHO) 
- CNPJ: 08.661.602/0001-00, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 4316,91 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, 24 de julho 
de 2020. Eu, Silvana Vasconcellos - Analista Judiciário - Matr. 01/18829, digitei. E eu, 
Luciane Saintive Barbosa - Responsável pelo Expediente - Matr. 17434, o subscrevo.

Censo também está sendo adiado
Orçamento do IBGE recua 90% e questões de 102 para 76 

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia e 
Estatística (IBGE 

) perdeu mais de 90% de 
sua verba do Censo Demo-
gráfico  que seria realizado.  
Isso porque no parecer final 
do Orçamento federal, que 
ainda não foi votado pelo 
Congresso, o relator-ge-
ral, senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), retira R$ 1,76 
bilhão dos R$ 2 bilhões na 
previsão enviada pelo Poder 
Executivo (PLN 28/20). 

Sobraram para o Censo 
apenas R$ 190,7 milhões 
já autorizados e outros R$ 
50 milhões condiciona-
dos a proposta de crédito 
suplementar, o que ainda 
dependeria de autorização 
do Congresso. Em nota, 
o IBGE informou que, 
se confirmado, o corte de 
verba inviabilizará a reali-
zação do Censo este ano. 
A pesquisa era prevista 
originalmente para 2020, 
mas foi adiada devido à 
pandemia.

“O país necessita das 
informações geradas pelo 
Censo, que são essenciais 
para subsidiar políticas pú-
blicas em diversas áreas, 
especialmente em um con-
texto de pandemia, onde 
esses dados são estratégicos 
para o avanço da vacinação 
e para o planejamento de 

infraestrutura em saúde”, 
afirmou o órgão estatístico, 
na nota.

Essa é a quarta vez que 
o a edição atual do Censo 
tem seu orçamento redu-
zido. Em 2018, a operação 
foi orçada pelo IBGE em 
R$ 3,4 bilhões, valor dimi-
nuído para R$ 2,3 bilhões 
no ano seguinte, em meio às 
dificuldades do governo em 
fechar as contas públicas.

Ao fim do ano passado, 
na proposta de Orçamen-
to para 2021 enviada pelo 
governo ao Congresso, a 
verba destinada ao Censo 
foi novamente reduzida, 
para R$ 2 bilhões. Agora, 
no parecer final de Bittar, 
restaram apenas R$ 190,7 
milhões.

Essa é a quarta vez que 
o a edição atual do Censo 
tem seu orçamento redu-
zido. Em 2018, a operação 
foi orçada pelo IBGE em 
R$ 3,4 bilhões, valor dimi-
nuído para R$ 2,3 bilhões 
no ano seguinte, em meio às 
dificuldades do governo em 
fechar as contas públicas.

Ao fim do ano passado, 
na proposta de Orçamen-
to para 2021 enviada pelo 
governo ao Congresso, a 
verba destinada ao Censo 
foi novamente reduzida, 
para R$ 2 bilhões. Agora, 
no parecer final de Bittar, 

restaram apenas R$ 190,7 
milhões.

Políticas públicas

Segundo a agência Câma-
ra, a possibilidade de cortes 
no dinheiro para o Censo 
Demográfico foi debatida 
por parlamentares no últi-
mo dia 11. O deputado Fe-
lipe Carreras (PSB-PE) fez 
um apelo e lembrou que os 
dados populacionais orien-
tam as políticas públicas.

Críticas de deputados e 
de técnicos aos cortes no 
orçamento do IBGE, e à 
diminuição do número de 
perguntas do questionário 
para o Censo 2020, deram 
o tom da comemoração dos 
83 anos do instituto na Câ-
mara dos Deputados.

A sessão solene em ho-
menagem ao órgão revelou a 
preocupação dos parlamen-
tares com a realização do 
próximo censo e com as con-
sequências das mudanças na 
coleta de dados. Três audiên-
cias públicas nas comissões 
permanentes da Câmara fo-
ram realizadas recentemente 
sobre o assunto. Na sessão 
solene, deputados como 
Nelson Pellegrino (PT-BA) 
declararam que estão lutando 
para recompor o Orçamento 
do IBGE.

Pellegrino salientou 

que os dados são essen-
ciais para o planejamento 
da administração pública. 
“Essa redução de 32% do 
questionário, descendo de 
102 questões para 76, pela 
audiência pública que nós 
fizemos aqui, essa redução 
pode comprometer a qua-
lidade e o próprio Censo 
2020”, denunciou.

O deputado Chico 
D´Angelo (PDT-RJ), que 
propôs a homenagem, lem-
brou que o IBGE é o maior 
banco de dados da Améri-
ca Latina, mas que vem so-
frendo ataques do governo 
federal. Ele ressaltou, no 
entanto, que a defesa da 
instituição não está ligada a 
fatores partidários ou ideo-
lógicos.

Segundo especialistas, o 
Censo é fundamental para 
embasar as mais diversas 
políticas públicas do país, 
ao revelar com precisão e 
em nível municipal quantos 
são, onde moram e em que 
condições vivem cada um 
dos brasileiros.

A contagem populacio-
nal também define o repas-
se de verbas entre esferas 
governamentais, através 
dos fundos de participação 
dos Estados e municípios 
e dos fundos que destinam 
recursos à educação e à saú-
de.

Qualidade da água é regular em 73% dos rios brasileiros 

Análise feita nos rios 
brasileiros pela orga-
nização não gover-

namental SOS Mata Atlân-
tica mostrou que, nos 130 
pontos monitorados no ciclo 
de 2020 a 2021, 95 (73,1%) 
apresentaram qualidade regu-
lar da água. Em 22 (16,9%) e 
qualidade é considerada ruim 
e 13 (10%) estão em boa 
condição. Não há pontos 
com qualidade de água ótima 
ou péssima.

Segundo o Retrato da 
Qualidade da Água nas Ba-
cias Hidrográficas da Mata 
Atlântica, divulgado ho-
je, dos 95 pontos fixos de 
monitoramento, em que é 
possível fazer um compa-

rativo com o período an-
terior (2019-2020), houve 
variações expressivas em 20 
pontos.

Os dados mostram que 
a condição da qualidade da 
água melhorou em 10 pon-
tos e manteve estabilidade 
nos indicadores, mesmo com 
variações climáticas intensas 
nos períodos de seca e chuva, 
em 75 pontos. No compara-
tivo, também não foram en-
contrados pontos com con-
dição ótima ou péssimo.

Segundo os analistas da 
SOS Mata Atlântica, é pos-
sível destacar a tendência 
de melhoria na qualidade 
ambiental de rios e córre-
gos urbanos em 2020 de-

vido aos índices de coleta e 
tratamento de esgoto e do 
isolamento social que resul-
tou na redução de fontes de 
poluição.

De acordo com o coorde-
nador do projeto Observan-
do os Rios da Fundação SOS 
Mata Atlântica, Gustavo Ve-
ronesi, a situação de um rio é 
o espelho do comportamen-
to da sociedade, e o processo 
de degradação de um corpo 
d’água, por lançamento de 
esgotos sem tratamento ou 
desmatamento de suas mar-
gens é rápido, mas, a recupe-
ração pode demandar muitos 
anos.

“Por isso, os indicadores e 
dados mudam pouco, mas os 

rios têm, em geral boa capa-
cidade de se recuperar, desde 
que não fiquemos parados. 
É preciso agir agora, mudar 
a nossa forma de gestão e 
governança e como consu-
mimos a água”, disse.

O relatório mostra que a 
temperatura em alguns rios 
chegou a 30ºC ou mais, o 
que é considerado um sinal 
de alerta sobre os impactos 
das mudanças climáticas so-
bre a qualidade da água, já 
que as altas temperaturas re-
duzem o oxigênio na água e 
afetam sua qualidade. Segun-
do a SOS Mata Atlântica, as 
temperaturas adequadas nos 
pontos monitorados deveria 
ser entre 18ºC e 23ºC.
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 DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Rafaella Avila de Souza Tuffy 
Felippe - Juiz em Exercício do Cartório da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
RJ, 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 2º Pav. 233C-235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Inadimplemento, de nº 0094727-31.2009.8.19.0001 
(2009.001.095000-6), movida por MARTHA MARIA HUE RIBEIRO LESSA 
em face de JOSÉ GERALDO LEMOS, objetivando ´INTIMAÇÃO´. Assim, pelo 
presente edital INTIMA o réu JOSÉ GERALDO LEMOS, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, PARA PAGAMENTO DO DÉBITO conforme art 
513, $2, IV DO CPC. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, oito de 
fevereiro de dois mil e vinte e um . Eu, Marcia Almeida da Fonseca - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu, Tarcisio de Albuquerque 
Rocha - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Compa-
nhia”) são convidados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extra-
ordinária que, em primeira convocação, será realizada no dia 31 de março 
de 2021 às 15h, de forma exclusivamente digital, por meio de platafor-
ma digital, cujo acesso será individual e concedido aos acionistas, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: 
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o Relatório da Ad-
ministração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 
Financeiras, Relatório de Asseguração Limitada do Auditor Independente so-
bre o Balanço Social modelo Ibase, Pareceres dos Atuários Independentes e 
do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente 
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) Deliberar sobre aprovação 
do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificação das deliberações 
do Conselho de Administração, em 30/07/2020, sobre pagamento de dividen-
dos; e em 03/02/2021, de constituição de Reservas de Lucros no montante de 
R$97.256.375,85. 3) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho Fiscal 
e respectivos suplentes – mandato 2021/2022; 4) Fixar a remuneração dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Fixar o teto da remuneração anual 
global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administração para fixa-
ção da remuneração dos membros da Diretoria. 6) Ratificar deliberações do 
Conselho de Administração sobre atos de eleição e de renúncia de administra-
dores, conforme reuniões de 25/09/2020 e 28/10/2020. II - Assembleia Geral 
Extraordinária: 1) Deliberar sobre o aumento do capital social, com aprecia-
ção do Parecer do Conselho Fiscal, atualmente de R$231.264.117,06, para 
R$254.392.710,76, um aumento, portanto, de R$23.128.593,70, mediante ca-
pitalização de parte da reserva de lucro do exercício de 2020, sem modificação 
do número de ações; 2) Alteração do Estatuto Social da Companhia; 3) Exa-
minar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a partici-
pação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; 4) Ratificar as 
funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação vigente, 
bem como delegar competência ao Conselho de Administração para deliberar 
sobre as indicações previstas nos normativos; e 5) Assuntos de Ordem Geral. 
III - Informações Gerais: 1) Os acionistas da Companhia poderão participar 
da Assembleia: (a) por meio do envio de boletim de voto a distância (“boletim”); 
e/ou (b) por meio da plataforma digital no dia e horário da Assembleia, por 
seu representante legal ou por procurador devidamente constituído. 2) Para 
participação na Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia có-
pia eletrônica dos seguintes documentos de representação: (a) documento de 
identidade com foto do representante legal do acionista ou procurador devida-
mente constituído que participará da Assembleia; (b) Contrato Social ou Esta-
tuto Social consolidado e atualizado; (c) ata de eleição de administradores; e 
(d) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador 
(“documentos de representação”). 3) O acionista que optar por exercer seu 
direito de voto por meio do boletim deverá enviar, para o endereço eletrônico 
societario@brasilcap.com.br, cópia eletrônica do boletim, preenchido, assina-
do e acompanhado de cópia eletrônica dos documentos de representação até 
5 (cinco) dias antes da data de realização da Assembleia. 4) O acionista que 
optar por exercer seu direito de voto por meio da plataforma digital deverá en-
viar, para o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, solicitação ele-
trônica prévia para participação via plataforma digital, acompanhada de cópia 
eletrônica dos documentos de representação. Após a recepção desses docu-
mentos pela Companhia, será enviado ao acionista o link individual de acesso 
à plataforma digital para sua participação na Assembleia. Rio de Janeiro, 19 de 
março de 2021. Pedro Bramont - Presidente do Conselho de Administração.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CARBAT DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA DO COMÉRCIO DE DERIVA-
DOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 29.456.787/0001-82, torna público que
recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação
e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº 14/200.436/2020, Li-
cença Municipal de Recuperação e Operação – LMRO nº 000147/2021
com validade de 26/02/2031 para abastecimento de combustíveis líquidos
em postos com tanques subterrâneos, localizado na Estrada dos Três
Rios, 2141, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ.

Convocação - Reunião do Conselho de Administração 
Na condição de Presidente do Conselho de Administração de INDÚSTRIAS 
GRANFINO S. A., e de conformidade com as atribuições deste conselho, 
CONVOCO. Os demais Senhores Conselheiros para á Reunião a ser 
realizada no dia 28 de Abril de 2021 ás 16:00 horas, na sala da Presidência, 
a fim de tratar da seguinte pauta: 1. Relatório da Diretoria, Balanço, 
Demonstração dos resultados do exercício e outras Demonstrações 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 2. Aprovação 
dos Dividendos Propostos; 3.Fixação dos Honorários dos Administradores. 
4. Outros assuntos de Interesse Geral. Nova Iguaçu 18 de Março de 2021. 

Silvia Maria Soares Coelho Lantimant
Presidente do Conselho de Administração 

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7

CONCESSÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO MANGUEIRINHA LTDA., CNPJ 42.478.933/0001-39, torna
público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº 14/200.557/
2010, Licença Municipal de Instalação e Operação – LMIO nº 000088/2021
com validade de 26/02/2031 para abastecimento de combustíveis líquidos
e GNV em postos com tanques subterrâneos, localizado na Estrada do
Mendanha, 356, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ.

Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 28 de Abril de 2021, às 16:00 
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da 
Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras 
Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 
2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos Honorários dos 
Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral. 
Nova Iguaçu, 18 de Março de 2021. Renata Baroni Coelho - Presidente.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E

VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -

CONSUCOOP IMPERIAL.
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CONSUCOOP
IMPERIAL, CNPJ 28.719.022/0001-25, NIRE 334.0005591-8, Inscrição
Estadual nº 87.438.589, com sede na Rua Teresa nª 608, Salas 214 e 215,
bairro Alto da Serra, Petrópolis, RJ, CEP 25625-018, convida a presença
de todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para
comparecer em sua sede no dia 03/04/2021 com primeira chamada as
07:00h, segunda chamada as 08:00h e terceira e última chamada as
09:00h para participar da SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para deliberar e votar seguinte pauta: (1)
Entrada e/ou saída de associados; (2) Reformulação e alteração do
Estatuto Social; (3) Candidatura, eleição e posse de novos cargos e/ou
cargos vacantes. Petrópolis/RJ, 23 de março de 2021.

Roberto Becker – Diretor Presidente – CPF 856.007.337-04.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERLESTE - COOPERATIVA

DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS E DA ZONA LESTE.

O Diretor Presidente da COOPERLESTE - COOPERATIVA DE CONSUMO
E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DA ZONA
LESTE, CNPJ 39.711.349/0001-77, NIRE 35400193336, Inscrição Estadual
130.046.551.114, com sede na Avenida S. Miguel nº 576, sala 01, Vila
Marieta, São Paulo/SP, CEP 03620-000,, convida a presença de todo o
quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para comparecer
em sua sede no dia 03/04/2021 com primeira chamada as 07:00h, segunda
chamada as 08:00h e terceira e última chamada as 09:00h para participar
da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para
deliberar e votar seguinte pauta: (1) Entrada e/ou saída de associados;
(2) Reformulação e alteração do Estatuto Social; (3) Candidatura, eleição
e posse de novos cargos e/ou cargos vacantes.

São Paulo/SP, 23 de março de 2021.
Samyr Baruqui Lima – Diretor Presidente – CPF 260.438.118-47.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPRESP - COOPERATIVA DE
CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/
SPO Diretor Presidente da COOPRESP - COOPERATIVA DE CONSUMO
DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ
37.131.258/0001-37, NIRE 3540004166-8, Inscrição Estadual nº
128.931.880.116, com sede na Avenida Roland Garros nº 847/841, 1º
andar, Sala 05. Jardim Brasil. São Paulo/SP – CEP 0225-001, convida a
presença de todo o quadro societário composto de (22) vinte e dois
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 03/04/2021 com primeira
chamada as 07:00h, segunda chamada as 08:00h e terceira e última chamada
as 09:00h para participar da SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para deliberar e votar seguinte pauta: (1)
Entrada ou saída de associados; (2) Reformulação e alteração do Estatuto
Social; (3) Candidatura, eleição e posse de novos cargos e/ou cargos
vacantes. Guarulhos/SP, 23 de março de 2021. Luis Carlos Sanches - CPF
nº 105.353.618-66 Diretor Presidente.

Expectativa de vendas  
do comércio carioca é  
crescer 1% na Páscoa

Um verdadeiro Na-
tal para as lojas 
especializadas em 

chocolate, a Pascoa também 
passou a ser uma grande 
oportunidade para o comér-
cio em geral, que vem apos-
tando nos últimos anos na 
venda de outros produtos 
além de chocolate, atraindo 
a atenção não apenas das 
crianças, mas também dos 
adultos, dos casais e dos na-
morados.

De acordo com estima-
tiva do Clube de Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDL-Rio) e do Sindicato 
dos Lojistas do Comércio 
do Município do Rio de Ja-
neiro (SindilojasRio), o co-
mércio varejista espera um 
aumento do 1% nas vendas 
para a Páscoa, a primeira 
data comemorativa do ano 
para o setor. No ano passa-
do, no início da pandemia, 
o comércio amargou uma 
queda de 38% nas vendas 
derrubando todas as previ-
sões de crescimento do se-
tor para a Páscoa.

Para os comerciantes dos 
setores de brinquedos, ves-
tuário (adulto e infantil), cal-
çados e bolsas, papelaria, per-
fumaria e cosméticos, joias e 
bijuteria, eletrodomésticos, 
utensílios para o lar e telefo-
nes celulares a Páscoa passou 
a ter um novo sabor para o 
varejo, não se restringindo 
apenas aos ovos de chocolate 
e caixas de bombons.

Segundo Aldo Gonçal-
ves, presidente do CDL-
-Rio e do SindilojasRio, nos 
últimos anos, “o comércio 
passou a apostar na Pás-
coa como um novo filão de 

vendas, oferecendo outros 
produtos além de chocola-
tes, como bichos de pelúcia, 
brinquedos, jogos eletrôni-
cos, cartões criativos e kits 
montados nas papelarias ao 
gosto do cliente, roupas (in-
fantis e de adultos), joias e 
bijuterias entre outros arti-
gos, atraindo a atenção não 
apenas das crianças, mas 
também dos adultos, dos 
casais e dos namorados”, 
explica Aldo.

Já estudo da Kantar 
apontou que o desempe-
nho das vendas na Páscoa 
depende da retomada do 
auxílio emergencial e do co-
mércio eletrônico.

Segundo o levantamento, 
intitulado Consumer Insi-
ghts, em 2020, quando as 
medidas de distanciamento 
social começavam a vigo-
rar, a queda na penetração 
de itens de Páscoa foi de 
16 pontos percentuais em 
relação a 2019, represen-
tando aproximadamente 9 
milhões de domicílios que 
abandonaram o evento. Es-
te ano, diante de um cenário 
semelhante e com algumas 
incertezas como a retoma-
da do auxílio emergencial e 
a possibilidade de restrição 
de horário de funcionamen-
to de supermercados, o de-
sempenho do setor no perí-
odo pode se repetir.

Ano passado, o gasto 
médio nos lares que recebe-
ram o auxílio emergencial 
do governo, na categoria de 
chocolates, foi 8% maior do 
que naquelas que não rece-
beram auxílio, o que possi-
bilitou o acesso de algumas 
famílias a produtos mais 

premium.
Seguindo a tendência 

registrada, os ovos de cho-
colate podem voltar a ser o 
destaque positivo em volu-
me e vendas na Páscoa es-
te ano, já que as categorias 
de chocolate regular (barras 
de chocolate) e de presen-
tes apresentaram queda em 
2020.

“O que se viu foi o aumen-
to de consumo de ovos de 
chocolate em lares com crian-
ças e uma diminuição subs-
tancial nos sem. Além disso, 
com a impossibilidade de ce-
lebrar com pessoas de fora do 
convívio do lar, houve uma 
queda brusca nas ocasiões de 
presente”, comenta Bruno 
Machado, gerente sênior de 
Contas da Kantar.

Ovos de chocolate ar-
tesanais também devem 
manter bom desempenho 
este ano. Em 2020 a Kantar 
registrou 600 mil novos do-
micílios comprando esses 
produtos.

Com lojas físicas fecha-
das, o comércio eletrônico 
torna-se essencial para o 
comércio neste momento 
de restrições mais duras da 
pandemia. Em 2020, cerca 
de 7,5 milhões de domi-
cílios compraram bens de 
consumo massivo (FMCG) 
no universo online, sendo 
aproximadamente 2,3 mi-
lhões de novos lares somen-
te no segundo semestre, e o 
segmento terminou o ano 
alcançando 12,9% dos la-
res brasileiros. Diante disso, 
Machado ressalta que “o 
comércio online será muito 
relevante para os varejistas 
na Páscoa deste ano”.

Venda de latas cresce e setor investe 
R$ 2 bi em expansão até 2022

Marcos Santos/USP

Num ano de pan-
demia, mercado 
instável e dificul-

dades, a latinha de alumínio 
para bebidas foi na contra-
mão e registrou um cres-
cimento de 7,3% em 2020 
no Brasil. Um total de 32 
bilhões de latas foram co-
mercializadas, um recorde, 
com faturamento bruto 
de R$ 17,5 bilhões. A pan-
demia mudou o perfil de 
consumo das bebidas, fa-
zendo com que as pessoas 
consumissem mais em casa, 
principalmente no mercado 
de cerveja, favorecendo o 
resultado positivo do setor 
das latas de alumínio.

Micros ganham plataforma  
para reclamações

Em virtude do cresci-
mento sequencial ao longo 
dos últimos anos, o setor 
encontra-se em plena expan-
são. Em 2020, duas novas 
fábricas foram inauguradas 
e a ampliação de linhas de 

produção já existentes resul-
taram em investimentos de 
cerca de R$ 1 bilhão. Atual-
mente o Brasil é o terceiro 
maior mercado consumidor 
da lata de alumínio, atrás da 
China e dos EUA.

A partir desta segun-
da-feira, micro e pe-
quenos empresários 

poderão fazer reclamações 
diretamente ao governo. O 
Ministério da Economia lan-
çou a plataforma Sistema de 
Defesa do Empreendedor, 
disponível no Portal do Em-
preendedor.

O serviço funcionará de 
modo semelhante ao Portal 
do Consumidor, que faz o 
canal entre consumidores 
e empresas. Segundo a Se-
cretaria Especial de Produ-
tividade, Emprego e Com-
petitividade do Ministério 
da Economia, a nova ferra-
menta pretende estabelecer 
o diálogo entre o governo e 
o pequeno empreendedor.

O principal objetivo da 

ferramenta consiste em 
garantir o tratamento dife-
renciado previsto na Cons-
tituição às micro e peque-
nas empresas. Por meio 
da plataforma, o pequeno 
empreendedor poderá re-
latar situações de abuso ou 
de discriminação cometidos 
por qualquer órgão ou enti-
dade pública.

O Sistema de Defesa do 
Empreendedor também 
permite o acompanhamen-
to de editais e dos atos nor-
mativos relacionados a mi-
cro e pequenas empresas. 
No módulo Oportunidade 
de Negócios, o empresário 
terá acesso às licitações pú-
blicas, com editais indexa-
dos por estado, município, 
faixa de valores – com cin-

co categorias para facilitar a 
busca – e data de abertura 
da licitação. Também inclui 
os editais de feiras e concur-
sos, disponíveis por estado 
e município.

A plataforma também 
tem um módulo voltado 
para o artesanato, com to-
da a legislação voltada pa-
ra o segmento e todas as 
orientações necessárias 
para a emissão da carteira 
nacional do artesão. Tam-
bém será possível consultar 
editais voltados à atividade 
publicados pelos estados. 
Por fim, o sistema permite 
a consulta a toda a legisla-
ção sobre micro e pequenas 
empresas e sobre o micro-
empreendedor individual 
(MEI).
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LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.620.646/0001-98 - NIRE 33.3.0029726-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊN-
TURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIO-
NAL, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA OFERTA PÚBLICA DE 
DISTRIBUIÇÃO, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES 
CLAROS S.A. Nos termos da cláusula 7.4 do Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie 
com Garantia Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas 
de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrado entre a Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A. (“Companhia” ou 
“Emissora”) e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da emissão 
(“Agente Fiduciário”), em 09/08/2012, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), ficam os Senhores, titulares das debên-
tures em circulação da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária 
com Garantia Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Debêntures”, 
“Emissão” e “Debenturistas”, respectivamente), convocados para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas a 
ser realizada no dia 31 de março de 2021, às 15 horas, exclusivamente de forma digital e remota, em primeira 
convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams (“Assembleia”), conforme Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia nos 
termos deste edital, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Anuência prévia e/ou waiver, a depender da data da 
deliberação, conforme cláusula 4.13, alínea “b” da Escritura de Emissão, para a aprovação da não inclusão da amortiza-
ção antecipada, pela Companhia, do saldo devedor integral do Contrato de Financiamento BNDES, conforme definido na 
Escritura de Emissão, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na apuração 
e metodologia de cálculo do ICSD – Índice de Cobertura de Serviço da Dívida para o exercício fiscal de 2020 previsto no 
Anexo I da Escritura de Emissão (“Índice”), para os fins da Cláusula 5.1, alínea “k”da Escritura de Emissão e da Cláusula 
Décima Segunda, alínea “XVII” do Contrato de Financiamento BNDES, tendo em vista o caráter extraordinário do referido 
evento de liquidação antecipada da linha de financiamento que, no entendimento da Companhia tal inclusão distorceria o 
resultado final do Índice, uma vez que impacta a aferição das variáveis de Geração de Caixa e Serviço da Dívida regulares 
no exercício social em questão; (b) Aprovação para o aditamento à Escritura de Emissão, ao Contrato de Cessão Fiduci-
ária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças e ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, da Li-
nhas de Transmissão de Montes Claros S.A., celebrados no âmbito da Emissão, conforme aplicável, para excluir qualquer 
menção ao BNDES destes documentos (“Aditamentos”), bem como o encerramento do Contrato de Compartilhamento de 
Garantias e Outras Avenças, celebrado em 17 de dezembro de 2012 entre o BNDES e o Agente Fiduciário, condicionada 
à formalização, pelo BNDES, da liquidação antecipada e quitação do Contrato de Financiamento BNDES, mediante o 
envio do respectivo instrumento de quitação pela Emissora ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias úteis do rece-
bimento de tal instrumento pela Emissora; (c) autorização à Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, para tomar 
todas as eventuais medidas e celebrar todos e os Aditamentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na 
Assembleia. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Companhia para exame pelos De-
benturistas. Instruções Gerais: (1)A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico Microsoft Teams, comlink 
de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles Debenturistas que estiverem devidamente habilitados, mediante 
o envio dos seguintes documentos para o endereço eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br e debentures@
stategrid.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia, e até o horário da As-
sembleia, observado o disposto na ICVM 625: (a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade 
válido com foto do debenturista; (b) quando pessoa jurídica (i) último estatuto social ou contrato social consolidado, devi-
damente registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do 
debenturista; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; (c) quando fundo de investimento (i) 
último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação em Assem-
bleia; e (iii) documento de identidade válido com foto do representante legal; e (d) quando for representado por procurador, 
além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais, acompanhado de documento de identidade válido com 
foto do outorgante, caso a procuração não tenha reconhecimento de firma ou abono bancário. A Companhia enviará, 
até 2 (duas) horas antes da realização da Assembleia, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para 
conexão ao sistema eletrônico para cada um dos Debenturistas que tiverem confirmado a participação, conforme acima 
indicado. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da Assembleia ainda que não realizem o depósito prévio 
dos documentos referido acima, bastando a apresentação tais documentos, por meio dos e-mails informados acima, até o 
horário da Assembleia. A Companhia não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais 
de acesso ou equipamentos dos debenturistas. (2) O debenturista poderá exercer seu direito de voto por meio do preen-
chimento e envio de instrução de voto a distância conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data 
da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu websitehttps://www.stategrid.com.br/linhas-de-trans-
missao-de-montes-claros-s/ (“Instrução de Voto a Distância”). Para que a Instrução de Voto a Distância seja considerada 
válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social 
completa do debenturista e o número do CPF ou CNPJ, bem como a indicação de telefone e endereço de e-mail para 
eventuais contatos; (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto a Distância do debenturista ou seu representante legal, 
conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. As Instruções de Voto a Distância deverão ser enviadas até 1(um) 
dia de antecedência da data de realização da Assembleia (até 30/03/2021), juntamente com os documentos listados no 
item (1) acima, para a Emissora e ao Agente Fiduciário nos seguintes endereços eletrônicos: debentures@stategrid.
com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br. Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos nesse edital te-
rão o significado atribuído na Escritura de Emissão. RJ, 23/03/2021. Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA TERCEIRA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COPCONTERERJ COOPERATIVA

DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ.
O Presidente da COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, Inscrição estadual nº
11.461.000, NIRE nº 334.0005351-6, com sede na Avenida Lúcio Meira nº
330, sala 105, Edifício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP
25953-001, convida a presença de todo o quadro societário composto de
(27) vinte e sete cooperantes para comparecer em sua sede no dia 03/04/
2021 com primeira chamada as 07:00h, segunda chamada as 08:00h e
terceira e última chamada as 09:00h para participar da TERCEIRA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para deliberar e votar
seguinte pauta: (1) Entrada e/ou saída de associados; (2) Reformulação
e alteração do Estatuto Social; (3) Candidatura, eleição e posse de novos
cargos e/ou cargos vacantes. Teresópolis/RJ, 23 de março de 2021.

Franco Cossetti Carvalho - Diretor Presidente - CPF 103.113.557-06.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ENGEQUIP-RJ METAL MECANICA E CONSTRUCOES LTDA-CNPJ:
10.977.915/0001-05, torna público que requereu à Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação-SMDEIS,
através do processo nº 26/510.612/2018, Licença Ambiental Municipal
de Operação-LMO, para Serviços de usinagem, tornearia e solda, lo-
calizada a rua Castro Alves,45. Manguinhos- Rio de Janeiro-RJ.

Três perguntas: o comércio de 
informações pessoais (inclusive as suas)
Por Jorge Priori

Na última sexta-fei-
ra (19), a Polícia 
Federal deflagrou 

a Operação Deepwater, que 
investiga os fatos crimino-
sos relacionados à obten-
ção, divulgação e comer-
cialização das informações 
obtidas através do mega-
vazamento de estimados 
223 milhões de CPFs e 40 
milhões de CNPJs ocor-
rido em janeiro de 2021. 
Após diversas diligências, a 
Polícia Federal identificou 
o suspeito, bem como um 
segundo hacker que esta-
ria vendendo os dados por 
meio de suas redes sociais. 
Além dos 5 mandados de 
busca e apreensão reali-
zados nos municípios de 
Petrolina/PE e Uberlân-
cia/MG, a Polícia Federal 
prendeu preventivamente 
o hacker Marcos Roberto 
Correia da Silva, conhecido 
como VandaTheGod, que 
seria o principal suspeito 
pelo megavazamento de in-
formações.

Esse problema está longe 
de ser esclarecido. Se olhar-
mos objetivamente, esta-
mos diante de um quadro 
com muitas dúvidas, pou-
cas respostas e um grande 
silêncio. As empresas res-
ponsáveis que detinham as 
informações, e que falha-
ram grosseiramente na sua 
guarda, sabem que foram 
hackeadas, mas permane-
cerão propositalmente em 
silêncio.

O ponto é: como empre-
sas com as quais não nos 
relacionamos conseguem 
informações pessoais que 
não compartilhamos? Nos 
últimos anos, nós passamos 
a ter empresas que passaram 
a formar bases de dados 
pessoais gigantescas devido 
à existência de um comér-
cio desses dados. Empresas 
que originalmente geram 
os dados através do seus 
cadastros, comercializam 
essas informações com ou-
tras empresas, que formam 
bases de dados cada vez 
maiores. E, para piorar a 
situação, você pode até não 
se dar conta, mas foi você 
que autorizou a comerciali-
zação dos seus dados.

Para entendermos me-
lhor esse assunto, conversa-
mos com Victor Hugo Pe-
reira Gonçalves, presidente 
do Instituto Brasileiro de 
Defesa da Proteção de Da-
dos Pessoais, Compliance e 
Segurança da Informação 
(Sigilo), sobre como es-
sas empresas obtêm esses 
dados; se existe regulação 
sobre esse comércio de da-
dos; de quem é a responsa-
bilidade pelo vazamento, se 
da empresa que comprou 
ou da empresa que vendeu, 
e sobre os contratos que 
nos são impostos de forma 
unilateral por algumas em-
presas e que possuem uma 
cláusula, que muitas vezes 
passa despercebida, que au-
toriza a comercialização dos 
meus, dos seus, dos nossos 
dados pessoais.

Como empresas com 
as quais não nos rela-
cionamos obtêm infor-
mações que não com-
partilhamos? Existe um 
comércio de informações 
pessoais?

Temos que entender que 
existe um mercado de com-
pra e venda de dados gigan-
te, que não entendemos. 
Todos os grandes conglo-
merados que possuem um 
banco de dados imenso 
negociam os nossos dados. 
Por exemplo, as empresas 
de telecomunicações ne-
gociam diariamente nossos 
dados.

Desde os anos 2000, o 
modelo de negócio de te-
lecomunicações foi revolvi-
do de cabo a rabo. As teles, 
que antigamente ganhavam 
dinheiro com ligações tele-
fônicas e assinaturas fixas 
mensais, tiveram de mudar 
a forma de se tornarem lu-
crativas. Por conta da posi-
ção dominante na infraes-
trutura de comunicação, ou 
seja, elas possuem as redes 
por onde trafegam os dados 
de internet, passou a ser uti-
lizada para prover direta-
mente ao usuário o acesso 
à internet.

Por outro lado, com a 
digitalização das redes fí-
sicas de telecomunicações 
e a ampliação das redes de 
telefonia móvel, uma outra 
oportunidade surge com 
a convergência das mídias 
tradicionais com as novas 
mídias. Aí, um novo mo-
delo de negócios se desen-
volveu dentro das teles: o 
comércio de dados.

Quem tem acesso à geo-
localização do seu celular? 
Quem sabe quais sites você 
acessa? Por onde você an-
da? Onde você mora? Com 
quem você se relaciona? 
Por todos esses e outros 
motivos que o comércio de 
dados é parte de um grande 
faturamento das teles e, até 
hoje, ninguém questionou. 
Quer dizer, o Sigilo está 
questionando esse modelo 
de negócio numa ação civil 
pública que entramos con-
tra a Claro.

Existe regulação sobre 
esse comércio? Caso haja 
um vazamento de infor-
mações, as empresas que 
venderam ou compraram 
as informações vazadas 
respondem legalmente 
pelo problema?

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) veda a 
compra e venda de dados. 
Os dados pertencem ao ti-
tular de dados. Os controla-
dores que coletam os dados 
do titular somente podem 
realizar o tratamento me-
diante o consentimento ou 
o legítimo interesse, basea-
do num fundamento legal e 
constitucional. O comércio, 
o compartilhamento ou a 
cessão de dados, sem a anu-
ência e a comunicação ao ti-
tular, é ilegal. Acreditamos, 
no Sigilo, que o comércio 
de dados é tão ou mais pre-
judicial que o vazamento 
de dados. O comércio de 

dados esconde as redes e 
estruturas mercadológicas 
que se locupletam com os 
direitos personalíssimos do 
titular.

Caso ocorra um vaza-
mento com os dados ne-
gociados, todos que es-
tiveram em posse desses 
dados são responsáveis 
solidariamente pelo inci-
dente. Logicamente que 
o controlador dos dados, 
aquela que capta e coleta 
primeiramente os dados, 
é a parte principal desse 
esquema criminoso. Por 
exemplo, o Sigilo está 
processando a Serasa por 
conta desse modelo de ne-
gócios que comercializa os 
nossos dados sem nos co-
municar. Eles alegam que 
o vazamento ocorreu fora 
de seus servidores. Contu-
do, temos informações que 
a base de dados vazada são 
de origem da Serasa e seus 
serviços específicos, tal co-
mo o Mosaic. Se a Serasa 
não é responsável direto do 
vazamento dos 200 milhões 
de pessoas, ela, por seu mo-
delo de negócio, deu causa, 
indiretamente, a ele.

Nos últimos anos, 
passamos a ter relações 
comerciais que são for-
malizadas através de con-
tratos que não podem ser 
discutidos. Se a pessoa 
não assina o contrato do 
jeito que ele está, a pes-
soa não pode comprar ou 
contratar. Em sua maio-
ria, são esses contratos 
que possuem cláusulas 
que autorizam a comer-
cialização das informa-
ções do contratante. Co-
mo uma pessoa deve agir 
quando precisa formali-
zar um contrato, mas não 
concorda com essa cláu-
sula? O que fazer quando 
uma pessoa quer contra-
tar um serviço, mas to-
das as empresas de um 
determinado mercado 
impõe essa cláusula sem 
qualquer possibilidade 
de discussão?

Infelizmente, as estru-
turas tecnológicas e jurídi-
cas atualmente existentes 
servem para esconder do 
titular de dados os usos 
e direcionamentos que as 
empresas dão a nossos da-
dos. É de propósito que 
eles nos retiram a conexão 
de nossos dados. É uma 
política de total desperten-
cimento de nós mesmos. 
Por isso que enfrentar es-
sas cláusulas é de difícil 
efetividade para o titular. 
Não podemos individual-
mente enfrentar essas prá-
ticas. O caminho é outro. 
Temos de enfrentar esses 
contratos, judicial e extra-
judicialmente, por meio de 
mecanismos legais e tec-
nológicos de uma outra 
ordem. É um novo direito 
que está totalmente disso-
ciado do direito estatal que 
conhecemos. É um direito 
novo dos controladores de 
dados. Precisamos ter uma 
abordagem mais ampla e 
menos individual.

Primeiro leilão de transmissão 
de energia será em 30 de junho

O Diário Oficial da 
União (DOU) 
publicou um de-

creto qualificando para o 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) três 
leilões no setor de ener-
gia elétrica. O primeiro 
leilão de transmissão de 
energia elétrica foi agen-
dado para 30 de junho 
deste ano.

Conforme o edital, pu-
blicado nesta segunda-feira, 
ficam qualificados o pri-
meiro e o segundo leilões 
de transmissão de energia 
elétrica de 2021, e um leilão 
para suprimento aos siste-
mas isolados. Com o decre-
to, o governo sinaliza que 
vai retomar a realização de 
dois certames por ano para 
o setor de transmissão. Em 
2020, por causa da pande-
mia, o governo só fez um 
leilão de transmissão. 

Prazo de conclusão

O edital para o primei-
ro leilão de transmissão 

foi aprovado pela Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) no início de 
fevereiro. O leilão, previsto 
para 30 de junho, será para 
a construção e manutenção 
de 515 quilômetros de li-
nhas de transmissão, sendo 
dividido em cinco lotes.

Os empreendimentos 
contemplarão seis estados: 
Acre, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Rondônia, São Pau-
lo e Tocantins. O prazo de 
conclusão das obras é de 36 
a 60 meses. A expectativa 
de investimento é de R$ 1,3 
bilhão.

Pelo edital, sairá vence-
dora a empresa que ofe-
recer o maior deságio, ou 
seja, o menor valor em re-
lação ao valor máximo fixa-
do no leilão. O edital ainda 
tem que passar por análise 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU).

Segundo leilão

Segundo a página do 
PPI na internet, o segun-

do leilão de transmissão 
ainda está em fase de es-
tudos. A previsão é que 
o certame seja destinado 
a construção, operação e 
manutenção de instalações 
de transmissão na Bahia, 
Paraná e Pernambuco, to-
talizando 866 quilômetros 
de linhas de transmissão. 
A duração dos contratos 
será de 30 anos.

Segundo a  agência Bra-
sil, o decreto também trata 
da realização de um leilão 
de suprimentos para os sis-
temas isolados, aqueles que 
não estão integrados ao 
Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN). No total, serão 
atendidas 23 localidades 
de cinco estados da Região 
Norte: Acre (três), Ama-
zonas (cinco), Pará (dez), 
Rondônia (dois) e Roraima 
(três) O início de suprimen-
to está previsto para janeiro 
de 2023 e os prazos contra-
tuais variam de 2 a 15 anos, 
a depender da previsão de 
interligação dessas localida-
des ao SIN.
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RUMISA S.A.
C.N.P.J. Nº. 42.515.650/0001-10

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Vimos submeter à sua apreciação, exame e aprovação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2019 da RUMISA S.A., devidamente acompanhadas das Notas 
Explicativas pertinentes, tudo em conformidade com o que dispõe o Estatuto Social e a legislação em vigor. Para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários, a Diretoria permanecerá à inteira disposição dos senhores. Rio 
de Janeiro, 31 de julho de 2020. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO 31.12.19-R$ 31.12.18-R$

CIRCULANTE 7.246.095,83 10.885.764,81
Disponível
Caixa e Bancos 69.469,82 14.255,48
Aplicações Financeiras 583.447,10 667.774,00

652.916,92 682.029,48
Outros Créditos
Dividendos a Receber 6.560.267,62 10.168.700,00
Impostos a Recuperar 32.712,65 34.836,69
Outros Créditos 198,64 198,64

6.593.178,91 10.203.735,33
NÃO CIRCULANTE
Investimentos

331.675.927,53 323.336.433,15

Participações Societárias 331.675.927,53 323.336.433,15
Total do Ativo 338.922.023,36 334.222.197,96

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.19-R$ 31.12.18-R$
CIRCULANTE 1.560,99 5.022,19
Salários e Encargos Sociais 671,63 1.229,34
Provisões - 3.200,07
Impostos a Pagar 889,36 592,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 338.920.462,37 334.217.175,77
Capital 6.460.000,00 6.460.000,00
Reserva Legal 1.292.000,00 1.292.000,00
Reserva de Lucros a Realizar 293.096.669,39 262.040.888,83
Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexo 38.071.792,98 64.424.286,94
Lucros Acumulados - -
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 338.922.023,36 334.222.197,96

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
31.12.19-R$ 31.12.18-R$

RECEITAS OPERACIONAIS 45.471.948,28 91.184.662,51
Resultado da Equivalência Patrimonial 45.419.755,96 91.147.391,63
Resultado de aplicações financeiras 52.192,32 36.928,28
Outras Receitas Operacionais - 342,60
DESPESAS OPERACIONAIS (1.749.853,06) (133.990,71)
Despesas gerais e administrativas (1.637.658,40) (108.470,39)
Encargos sociais e tributários (21.957,90) (14.448,46)
Outras Despesas Operacionais (90.236,76) (11.071,86)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 685,34 -
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 43.722.780,56 91.050.671,80

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO
31.12.19-R$ 31.12.18-R$

Saldo no início do período - -
Lucro (Prejuízo) líquido do período 43.722.780,56 91.050.671,80
Reversão da Reserva de Lucros - 6.500.000,00
Distribuição de dividendos aos acionistas (12.667.000,00) (9.700.000,00)
Transferência para Reserva de Lucros a
 Realizar (31.055.780,56) (87.850.671,80)
Saldo no final do período - -

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
31.12.19-R$ 31.12.18-R$

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício 43.722.780,56 91.050.671,80
Ajustes para conciliar o resultado às 
 disponibilidades operacionais geradas 
(+/-) Equivalência Patrimonial (45.419.755,96) (91.147.391,63)
 Dividendos recebidos de sociedades
 investidas 4.167.500,00 3.334.000,00
(Aumento) Redução - contas a receber de
 dividendos 3.608.432,38 (3.500.700,00)
 (Aumento) Redução de créditos fiscais a 
recuperar 2.124,04 8.515,87
Aumento (Redução) de contas a pagar e
 provisões - 78,28
Aumento (Redução) - impostos/encargos
 sociais/salários (3.461,20) (1.321,21)

31.12.19-R$ 31.12.18-R$
Caixa Líquido gerado pelas Atividades
 Operacionais 6.077.619,82 (256.146,89)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Dividendos Propostos 6.560.267,62 10.168.700,00
Distribuição de Dividendos (12.667.000,00) (9.700.000,00)

Caixa Líquido gerado pelas Atividades 
de Investimentos (6.106.732,38) 468.700,00
Total das Disponibilidades Líquidas 
 geradas (29.112,56) 212.553,11
Saldo do Caixa do Início do Período 682.029,48 469.476,37
Saldo do Caixa no Fim do Período 652.916,92 682.029,48
Aumento (Redução) Líquido nas 
 Disponibilidades (29.112,56) 212.553,11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO

Capital 
Realizado

Reserva 
Legal

Reserva de  
Lucros a  
Realizar

Ajuste Avaliação 
Patrimonial Reflexa

Lucros  
Acumulados

Total Patrimô-
nio Líquido

Saldo em 31/12/2018 6.460.000,00 1.292.000,00 262.040.888,83 64.424.286,94 - 334.217.175,77
Lucro Líquido do Exercício - - - -  43.722.780,56 43.722.780,56
Distribuição de Dividendos Exercícios Anteriores - - - - (10.867.000,00) (10.867.000,00)
Distribuição de Dividendos Intermediários - Exercício Atual - - - -  (1.800.000,00) (1.800.000,00)
Transferência do Lucro para Reserva de Lucros a Realizar - - 31.055.780,56 - (31.055.780,56) -
Reversão Ajuste de Avaliação Patrimonial. Reflexa do 
Exercício - -  - (26.352.493,96) - (26.352.493,96)
Saldo em 31/12/2019 6.460.000,00 1.292.000,00 293.096.669,39  38.071.792,98 - 338.920.462,37

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base nos critérios estabelecidos pela 
Lei nº 6.404/76 e com as modificações legislativas posteriores que dispõem 
sobre as sociedades por ações. 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As 
práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Companhia são: (a) O resul-
tado é apurado pelo regime de competência. (b) O Ativo Circulante está sendo 
apresentado pelo valor de realização. (c) Investimentos - a participação em 
empresa está avaliada pelo método de equivalência patrimonial, tomando por 
base o patrimônio líquido em 31/12/2019 da empresa investida Arthur Lund-
gren Tecidos S.A. A participação no capital social é de 16,67%, sendo o valor 
contábil do investimento registrado em 31/12/2019 de R$ 331.673.621,05. (d) 
O Passivo Circulante está sendo demonstrado pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes rendimen-
tos e encargos incorridos. 3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
- DFC: O método de apresentação da DFC é o Método Indireto. Não houve 
quaisquer atividades de financiamentos nos períodos apresentados. 4. PA-
TRIMÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital Social - O Capital Social totalmente subs-
crito e integralizado está representado por 646.000 ações ordinárias, nomi-
nativas, sem valor nominal, perfazendo a quantia de R$ 6.460.000,00. (b) 
Reserva Legal - está constituída no valor de R$ 1.292.000,00. (c) Reser-

va de Lucros a Realizar - a Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2018 
no valor de R$ 262.040.868,83, apresenta em 31/12/2019 o saldo de R$ 
293.096.669,39, acrescida pela destinação do saldo final da conta de Lucros 
Acumulados do exercício no valor de R$ 31.055.780,56. (d) Ajuste de Avalia-
ção Patrimonial Reflexo - conta criada no exercício de 2016 em decorrência 
do ajuste realizado na Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, 
sociedade controlada da Companhia, apresentando o saldo em 31/12/2018 
no valor de R$ 64.424.286,94; e reduzida pela reversão reflexo registrada 
no exercício de 2019 no valor de R$ 26.352.493,96, apresentando saldo final 

em 31/12/2019 no valor de R$ 38.071.792,98. (e) Lucros Acumulados - em 
31/12/2018 não apresentava saldo. O lucro líquido do exercício de 2019 no 
valor de R$ 43.722.780,56, após a distribuição de dividendos no total de R$ 
12.667.000,00, perfazendo o saldo final de R$ 31.055.780,56 (Nota 4(c)), foi 
totalmente destinado em 31/12/2019 à Reserva de Lucros a Realizar. 

DIRK HERMAN MITTELDORF
Diretor Presidente

KARIN RÜGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH
Diretora Vice-Presidente

RICARDO FREDERICO SOUZA DA SILVA
Contador CRC-RJ - 046488/O-5

Principais taxas de 
empréstimos da China 
seguem inalteradas

A principal taxa pri-
mária de emprés-
timos de um ano, a 

LPR (sigla em inglês) na Chi-
na, uma taxa de referência 
baseada no mercado, ficou 
em 3,85% nesta segunda-fei-
ra, permanecendo inalterada 
face ao mês passado. A LPR 
para mais de cinco anos, na 
qual muitos bancos tomam 
como referência para em-
préstimos hipotecários, tam-
bém permaneceu inalterada 
em relação à leitura anterior 
de 4,65%, de acordo com o 
National Interbank Funding 
Center (NIFC).

As taxas de juros per-
maneceram estáveis por 11 
meses consecutivos, corres-
pondendo às expectativas 
do mercado, disseram os 
analistas. Segundo a agência 
Xinhua, a saudável recupe-
ração da economia chinesa 
com uma acelerada produ-
ção e uma perspectiva posi-
tiva das atividades econômi-
cas sustentaram as estáveis 

taxas de empréstimos, disse 
Wen Bin, analista-chefe do 
China Minsheng Bank.

A China adotará uma 
política monetária pruden-
te que seja flexível, precisa, 
adequada e moderada em 
2021, de acordo com o rela-
tório de trabalho do gover-
no deste ano.

A LPR tem como base as 
cotações feitas pelos bancos 
adicionando alguns pontos-
-base à taxa de juros das ope-
rações de mercado aberto 
do banco central (principal-
mente a taxa de MLF), e é 
calculada pelo NIFC, servin-
do como referência para os 
empréstimos bancários. Atu-
almente, é constituída por ta-
xas para dois prazos: um ano 
e mais de cinco anos.

Os bancos qualificados 
enviam suas cotações antes 
das 09h00 no 20º dia de ca-
da mês. O NIFC calcula e 
divulga a LPR às 09h30 do 
mesmo dia ou no dia útil se-
guinte.

Educação financeira é 
tema de evento global

Começou nesta se-
gunda-feira e vai 
até o próximo dia 

28, a nova edição da Glo-
bal Money Week (GMW). 
O evento (www.globalmo-
neyweek.org) é organizado 
pela Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

O objetivo principal é ca-
pacitar as gerações mais novas 
a administrar suas finanças 
de forma consciente, assim 
como ajudar que crianças e 
jovens compartilhem seus co-
nhecimentos com suas famí-
lias e respectivas comunida-
des. Ao longo de 8 edições, a 
campanha atingiu mais de 40 
milhões de crianças e adoles-
centes em 175 países.

Público-alvo: crianças; 
adolescentes; universitá-
rios; jovens adultos (até 29 
anos); e professores  O te-
ma da GMW 2021 é: “Cui-
de de você, cuide do seu 
dinheiro”. O tema ressalta 
a importância de construir 
resiliência financeira e per-
manecer saudável no con-
texto atual da pandemia.

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) orga-
nizará, ainda, eventos com 
outros reguladores estran-
geiros e está prevista a reali-
zação de encontros virtuais 
entre escolas, para abordar 
temas de interesse de alu-
nos e professores (http://
gmw.investidor.gov.br/o-
que-e-a-gmw/).

Aumento de tributos será 
desafio para seguradoras
Fitch estima que o impacto sobre o lucro do setor ficará entre 4% e 5%

O aumento da Con-
tribuição Social 
sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), que incide 
sobre a receita de institui-
ções financeiras, será mais 
um desafio para os índices 
de lucratividade do setor de 
seguros no Brasil, aponta a 
Fitch Ratings. 

Segundo a agência de 
classificação de riscos, a 
perspectiva de rating do 
setor de seguros brasilei-
ro permanece estável, em 
linha com a qualidade de 
crédito dos emissores do 
país. Isto mesmo com a 
piora das perspectivas para 
o setor devido ao impacto 
que a pandemia pode ter 
sobre a qualidade de crédi-
to das seguradoras e sobre 
o rating soberano, o que 
seria um ponto de pres-
são sobre o ambiente ope-

racional e as seguradoras 
que investem pesadamente 
em dívida soberana local. 
A mudança da alíquota da 
CSLL do setor de segu-
ros de 15% para 20% até 
o final de 2021, voltando 
a 15% em 2022, foi anun-
ciada pelo governo federal 
no início de março e deve 
entrar em vigor em julho. 
O impacto deverá ser ad-
ministrável para o setor fi-
nanceiro, que já experimen-
tou alteração de alíquota 
antes. O aumento da CSLL 
visa compensar o corte de 
tributos sobre o diesel du-
rante março e abril e sobre 
o gás de cozinha, que será 
por tempo indeterminado. 
Com as mudanças, a carga 
tributária sobre a receita do 
setor de seguros volta à ob-
servada entre setembro de 
2015 e o final de 2018, quan-

do totalizava 45% (25% de 
imposto de renda e 20% de 
CSLL). No entanto, devi-
do a deduções de imposto 
e benefícios tributários, a 
alíquota efetiva do setor de 
seguros sob a supervisão da 
Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) foi de 
27% nos últimos dois anos 
e de 30% de 2015 até 2018.

Impacto

A Fitch acredita que o 
impacto do aumento da 
carga tributária será admi-
nistrável para a maioria das 
seguradoras, apesar da va-
riedade de níveis de capitali-
zação. A agência estima que 
o impacto sobre o lucro do 
setor ficará entre 4% e 5% 
e que os principais índices 
de lucratividade, Retorno 
Médio sobre o Patrimônio 

Líquido (Roae) e Retorno 
Médio dos Ativos (ROAA), 
sofrerão um impacto entre 
0,5% e 1,7% e entre 0,04% 
e 0,5%, respectivamente. 
A expectativa é que a majo-
ração da CSLL vigore até o 
final deste ano. Uma even-
tual extensão da alta para 
2022 poderá afetar ainda 
mais os lucros do setor e 
levar a um aumento do pre-
ço dos produtos de seguros. 
A resiliência da arrecadação 
do setor e durante a pan-
demia, apesar do encolhi-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB), e o perfil de 
crédito das empresas do se-
tor são fatores chaves, po-
rém, a CSLL mais alta, em 
conjunto com juros baixos 
e o ambiente operacional, 
deve ser empecilho para os 
lucros das seguradoras bra-
sileiras.

Estimativa é de mais alta da Selic

O Banco Central 
já projeta a Taxa 
Básica de Juros, a 

Selic, em 5% ao ano. A pre-
visão do mercado financei-
ro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA - a inflação 
oficial do país) deste ano 
subiu de 4,60% para 4,71%. 
É a 11ª semana consecutiva 
de aumento. A estimativa 
está no boletim Focus desta 
segunda-feira, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

A XP Investimentos afir-
mou em seu site que as pro-
jeções refletem a postura 

tempestiva do BC. “A pro-
jeção de IPCA para 2021 
continuou a tendência de 
alta, de 4,60% para 4,71%. 
Para 2022, a mediana das 
projeções oscilou de 3,50% 
para 3,51%. A reação tem-
pestiva do Banco Central, 
elevando em 0,75 ponto 
percentual da taxa Selic na 
semana passada, ajuda a 
manter as expectativas de 
inflação de médio e longo 
prazos ancoradas na meta”, 
sublinhou a corretora.

A projeção de PIB variou 
de 3,23% para 3,22% para 
2021 e se mantiveram em 
2,39% para 2022. A proje-
ção de taxa de câmbio pa-
ra 2021 se manteve em R$ 

5,30 por dólar. Para 2022, 
a projeção voltou a subir 
levemente, de R$ 5,20 para 
R$ 5,25 por dólar. As proje-
ções para a taxa Selic apre-
sentaram nova alta, refletin-
do a alta acima do esperado 
da Taxa Selic. A mediana 
da projeção subiu de 4,50% 
para 5,00% em 2021, e de 
5,50% para 6,00% em 2022.

O cálculo para 2021 está 
acima do centro da meta de 
inflação que deve ser persegui-
da pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional, é 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o 
limite inferior é 2,25% e o su-

perior de 5,25%. Em fevereiro, 
o índice fechou em 5,20% no 
acumulado de 12 meses, pres-
sionado pelo dólar e pela alta 
nos preços de alimentos e de 
combustíveis.

Segundo a agência Brasil, 
para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic. 
Na semana passada, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC elevou a Se-
licde 2% para 2,75% ao ano, 
primeira alta desde julho de 
2015. A decisão surpreendeu 
os analistas financeiros, que 
esperavam uma elevação pa-
ra 2,50% ao ano e dividiu a 
opinião de entidades.


