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Ex-deputado arrasta MDB do Rio
para o colo de Bolsonaro. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Carta aberta aos parlamentares
destaca lesões à soberania do Brasil.
Por Ricardo Maranhão, página 2

OAB, MP, Defensoria Pública e
outros já se irmanam ao Judiciário.
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

MP acusa
Pazuello de
danos de
R$ 122 milhões

Reservatórios de hidrelétricas
foram esvaziados para elevar lucros

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello pode se tornar réu em
uma ação do Ministério Público
Federal que aponta quase R$ 122
milhões em danos ao erário. O
documento assinado por oito procuradores foi enviado à Justiça na
quarta-feira. O processo tramita
em segredo de justiça por conter
documentos protegidos por sigilo
legal. As informações foram reveladas pelo site UOL.
“A omissão e a negligência do
ex-ministro da Saúde no trato
das negociações das vacinas custou caro à sociedade (que sofre
os efeitos sociais de uma economia em crise e sem perspectiva
de reação), à saúde da população
(que amarga índices descontrolados de morbidade e mortalidade
por covid-19) e ao SUS (cujos leitos de UTI Covid adulto, só no
primeiro semestre de 2020, custaram R$ 42 milhões/dia ou R$
1,27 bilhão/ mês)”, afirmam os
procuradores.
Os procuradores pedem ressarcimento integral do prejuízo,
pagamento de multa de até duas
vezes o valor do dano, perda da
função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito
anos e proibição de contratar com
o Poder Público.

volume de água que entrou nos reservatórios
das usinas hidrelétricas
brasileiras durante o último ano
é o quarto melhor ano da última
década, equivalente a 51.550 MW
médios. No entanto, o volume de
energia produzida por hidrelétricas ficou em 47.300 MW médios,
ou seja, 4.250 MW médios abaixo
da quantidade de água que entrou
nos reservatórios no mesmo período, o equivalente a uma usina de
Belo Monte.
“O fato é que entrou mais água
nos reservatórios (energia natural
afluente) do que saiu pelas turbinas para gerar energia (vazão turbinada)”, denuncia a Coordenação Nacional do Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB),
com base em dados oficiais do
Operador Nacional do Sistema
(ONS).
“É falso alegar que os reservatórios estão vazios por uma suposta seca no Sudeste brasileiro”,
explica o MAB em artigo. Para a
entidade, o esvaziamento dos reservatórios das usinas ocorreu em
plena pandemia, quando houve
uma queda média de 10% no consumo nacional de eletricidade.
“Os reservatórios foram esvaziados sem que houvesse necessidade de atender a um aumento
na demanda, uma vez que ela diminuiu.” Segundo o MAB, em diversas usinas, como Itaipu, a operação foi realizada “com evidente
interesse de gerar escassez para
explodir as tarifas. Toda essa água
vertida poderia ter sido armazenada ou transformada em energia,
sem aumento dos custos”.

EUA geram
empregos mas
faltam insumos
para produzir
Os empregadores dos EUA
criaram 850 mil postos de trabalho em junho, com a taxa de
desemprego caindo para 5,9%,
informou o Departamento do
Trabalho dos EUA nesta sexta-feira. Economistas ouvidos pela Dow Jones previam 706.000
novos empregos para junho. Em
maio houve criação de 583 mil
empregos (dados revisados).
“Os fabricantes acrescentaram
trabalhadores, por exemplo, mas
cortaram horas, porque não podem adquirir peças e materiais.
Lazer e hospitalidade adicionaram
343 mil trabalhadores, um dos
seis maiores aumentos já feitos no
setor, mas muito aquém dos milhões de que precisam”, analisou
Chris Low, economista-chefe da
FHN Financial, segundo a agência de notícias Xinhua.

Entidade denuncia que escassez foi provocada

O

Se algumas usinas jogaram água
fora, outras foram acionadas para
produzir acima da média, “principalmente as privadas, o que
também levou ao esvaziamento”.
“Aqui, predomina a lógica de que
quanto mais vazios os lagos, mais
alto é o preço”, acusa o MAB.
Sem hidreletricidade, acionam-se as termelétricas, muito mais

caras. “E sabemos que, em geral,
os donos das hidrelétricas também são donos das termelétricas.”
Enquanto várias hidrelétricas estatais vendem energia a R$ 65/
MWh, térmicas cobram acima de
R$ 1 mi. A usina William Arjona
(MS) foi autorizada pela Aneel a
cobrar R$ 1.520,87/MWh, denuncia a entidade.

Chance de racionamento é de 3%
“Teremos racionamento de
energia? Risco é menor do que
3%”, calculam Victor Bruke e
Maira Maldonado, analistas da
XP. Em relatório divulgado nesta
sexta-feira, eles afirmam que, no
cenário base, não veem necessidade de racionamento de energia
nos próximos 12 meses.
“Embora, estimamos que os
reservatórios atinjam níveis his-

toricamente baixos (18% em novembro/2021 para o SIN consolidado), há capacidade térmica
suficiente para ser utilizada e evitar medidas mais dramáticas.”
“De acordo com nossas estimativas, a probabilidade de a energia
natural afluente (ENA) ficar abaixo de 50% (e portanto de termos
racionamento) é de 3%”, concluem. Página 6

TCU vê irregularidades em 0,3% das
compras para combater a pandemia

O

Tribunal de Contas da
União (TCU) identificou irregularidades nas
aquisições com recursos federais
destinados ao enfrentamento da
pandemia de Covid-19, feitas
por órgãos e entidades das três
esferas de governo. A auditoria não inclui os gastos do Ministério da Saúde e entidades a
ele vinculadas, que estão sendo
analisados em processo separado
(TC 014.575/2020-5).
As ações adotadas pelo TCU
para fiscalizar a aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia

(exceto obras), e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia resultaram na autuação de 48
processos de representação até 16
de março de 2021.
Os processos autuados somam R$ 356.891.293,78, de um
montante investigado de R$
113.460.153.265,00 em 2020 e
de R$ 1.851.024.903,00 em 2021
(até 16 de março), totalizando R$
115.311.178.168,00. As irregularidades correspondem a 0,3% do
valor distribuído pela União.
Entre as principais irregularidades, o TCU destaca: fragilida-

des na seleção do fornecedor e na
avaliação/pesquisa do preço de
mercado; falta de transparência
das compras do Covid-19; adiantamento de pagamento sem os
cuidados adequados, sem exigência de garantias ou sem a devida
avaliação da habilitação e qualificação do fornecedor; e ausência
de justificativas e critérios para a
contratação.
O processo TC 016.867/20203 teve como relator o ministro Jorge Oliveira. A fiscalização ocorreu
no período de 20 de abril de 2020
a 31 de março de 2021.

Brecha permite
variação de
400% em preço
de remédios
Pesquisa do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idec)
mostra o tamanho da brecha entre
o teto de preços de medicamentos estabelecido pela Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) e os valores cobrados nas farmácias e nas compras públicas. O estudo analisou
11 medicamentos ofertados pelo
SUS e cinco classes de fármacos
comercializados pelas farmácias
em suas versões genéricas e de referência.
No caso das compras públicas,
a diferença entre o preço cobrado pelas empresas e o valor máximo determinado pela Cmed variou entre 49,13% e 84,16%. Na
média, os valores praticados nas
compras públicas dos 11 medicamentos analisados foram 73,78%
menores que o teto estabelecido
pela Câmara.
Nas farmácias, a distorção entre
o preço teto e o valor de mercado foi ainda maior. Nos produtos
de referência, os valores ficaram
entre -23,76% e -52,08% (amoxilina, um antibiótico). Nos medicamentos genéricos e similares,
a variação ficou entre -400,87% e
-46,89%.
“A existência dessa brecha tem
um impacto enorme para os gestores públicos e os consumidores,
principalmente aqueles que dependem de tratamentos contínuos, porque permite que os preços
aumentem duas, três ou quatro
vezes e, ainda assim, fiquem dentro dos limites legais estabelecidos
pela Cmed”, explica Matheus Falcão, analista de Saúde do Idec.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0594
R$ 5,2070
R$ 6,0045
R$ 0,7818
R$ 285,50

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

4,10% (maio)
1,51% (abril)
0,52%
0,67%
4,25%
0,63% a.m.
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Importância do refino e da
distribuição para o Brasil e Petrobrás
Por Ricardo
Maranhão

P

rezados(as) representantes do povo
brasileiro no Congresso Nacional,
Nossa entidade, com 60
anos, reúne mais de 5 mil
profissionais das diferentes
categorias universitárias do
Sistema Petrobrás. Sobretudo engenheiros, geólogos
e geofísicos. Mas, também,
economistas, administradores, advogados, arquitetos e
outros profissionais universitários.
Estamos enviando publicação sobre a importância
do Parque de Refino da Petrobrás, um dos 10 maiores
do mundo, com capacidade
para processar cerca de 2,2
milhões de barris/dia.
Seguem, também, considerações sobre a venda
de refinarias, operação que

condenamos, por considerá-la lesiva a nossa Soberania, dentre outras pelas seguintes razões:
– serão formados monopólios privados regionais,
muito provavelmente estrangeiros, conforme apontam estudos da PUC-RJ,
CBIE Advisory e ANP;
– possibilidade de desabastecimento;
– aumento nos preços
dos combustíveis, prejudicando os consumidores e
tirando a competitividade
da economia nacional;
– entrega do mercado
brasileiro, o sexto do mundo, classificado como patrimônio nacional, conforme
artigo 219 da Constituição
Federal: “Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e socioeconômico,

o bem-estar da população
e a autonomia tecnológica
do País, nos termos de lei
federal.”;
– venda do patrimônio
público a preços vis, como
no caso da Rlam, negociada com o fundo estrangeiro Mubadala por US$ 1,65
bilhão quando a própria
estimativa da Petrobrás é de
US$ 3,04 bilhões. Especialistas estimam que a venda
da Rlam e de seus ativos
de logística (4 terminais e
quase 700km de dutos) têm
preço mínimo não inferior
a US$ 4 bilhões;
– mera transferência na
propriedade das refinarias,
sem aumentar a capacidade de refino do país, hoje
já apresentando dependência em derivados, podendo
esta dependência aumentar
rapidamente, nos próximos
anos;
– graves prejuízos para a

Petrobrás, que perderá receitas de bilhões de reais e
ficará sujeita a riscos operacionais e financeiros desnecessários.
Destacamos que esta é
uma questão de Estado,
não devendo ser tratada como antagonismos do tipo
esquerda/direita, governo/
oposição, pois a Soberania
Nacional é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, Constituição Federal, Título I, Dos
Princípios Fundamentais,
Artigo 1º, Inciso I.
Permanecemos à disposição de Vossas Excelências
para esclarecimentos que
sejam necessários.
Atenciosamente,
Ricardo Maranhão é diretor da
Associação dos Engenheiros da
Petrobrás (Aepet).
O autor grafa
Petrobras com acento agudo.

A malha fina para o investidor
de Bolsa ainda tem saída
Por Alice Porto

A

pós a entrega da
declaração anual do
Imposto de Renda, muita gente quer saber
se fez a declaração corretamente ou se pode ter problemas com a malha fina no
futuro. Na verdade, esta dúvida pode perdurar por até
cinco anos, que é o prazo
máximo para a Receita fiscalizar os dados informados
pelo contribuinte. E, se ele
é um dos mais de 3 milhões
de CPFs que investem na
bolsa de valores, o risco de
ser fiscalizado é bem maior.
Por outro lado, a declaração
já entregue pode ser corrigida, e o investidor pessoa
física voltará a dormir tranquilo.
O contribuinte pode retificar qualquer dado informado, exceto a opção pela
tributação. Por exemplo,
se o investidor entregou a
declaração com a opção de
“dedução legal” (completa),
não há como alterar para
“desconto
simplificado”
(simplificada), ou vice-versa. No geral, o investidor
de bolsa deve estar atento
a seis menus principais para
a retificação: Bens e Direitos; Rendimentos Isentos
e Não Tributáveis; Rendi-

mentos Sujeitos à Tributação Exclusiva e Definitiva;
Renda Variável, Operações
de Fundos de Investimento
Imobiliário e Imposto Pago/Retido.
Em Bens e Direitos, o
contribuinte deve confirmar
se informou pelo custo médio de aquisição todos ativos de bolsa que tinha em
carteira no final de 2020:
ações, opções, ETF, BDR,
fundos de investimentos
imobiliários etc. Verifique se
o código (TICKER) do ativo corresponde ao CNPJ do
respectivo informado, assim
como a descrição: código
(TICKER), nome da empresa, quantidade, custo médio
de aquisição, nome e CNPJ
da corretora em que as ações
estão custodiadas. Deverá
confirmar, ainda, se consta
corretamente na declaração a
situação dessas ações em carteira no ano anterior.
No menu de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, quem investe na bolsa
deve lançar a soma de todos
os dividendos recebidos durante o ano, rendimentos de
fundos imobiliários e o resultado dos meses com lucros isentos auferidos. Muita atenção para não lançar
os resultados mensais de lucro isento, no menu de Ren-
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da Variável. Este é um dos
maiores erros que ocorrem
na declaração dos investidores na bolsa e pode gerar
o aumento da tributação e
até mesmo fiscalização.
Em Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva
Definitiva, deverá colocar
todos os Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) recebidos ao longo do ano por cada empresa, e é necessário
conferir se informou todas
as empresas que pagaram
esses proventos, com respectivos CNPJ e valores.
No menu Renda Variável devem ser informados
todos resultados de lucro
e prejuízo mês a mês e a
primeira coisa a fazer é verificar se informou os resultados negativos do mês
anterior na aba janeiro, pois
o programa não importa
automaticamente o prejuízo acumulado até o ano
anterior. Assim, o investidor deverá preencher este
item manualmente para ter
o direito de compensar as
perdas.
Outro cuidado é informar
corretamente o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) de todos os
meses. Por último, em todas
as abas desse menu, o valor
do Imposto a Pagar (penúl-

tima linha) deve ser igual ao
Imposto Pago (última linha),
afinal, esse é um outro item
que gera fiscalização se não
preenchido da forma correta. Pode-se agir da mesma
forma para lançar as Operações Fundos de Investimentos Imobiliários.
Em resumo, para minimizar os lançamentos errados
na declaração anual e evitar
fiscalização, siga o seguinte
passo a passo:
1 – Informar lucro isento no menu “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis”.
2 – Declarar todos os
prejuízos e lucros tributáveis no menu “Renda Variável”.
3 – Informar todas ações
em carteira em 31/12 no
menu “Bens e Direitos” pelo custo de aquisição.
4 – Informar todos os dividendos recebidos ao longo do ano no menu “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis”.
5 – Informar todos os
JSCP recebidos ao longo do
ano no menu “Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva”.
6 – Conferir todos os
CNPJs inseridos.
Alice Porto é
CEO no Contadora da Bolsa.
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Stock options:
remuneração
estratégica de
executivos
Por Carolina
Rotatori

E

m um ambiente corporativo cada vez
mais competitivo
e faminto por grandes talentos, uma das estratégias
usadas pelas empresas para
atrair e reter bons profissionais tem sido a adoção
de remuneração variável
estratégica. Neste cenário,
planos de incentivos de remuneração a longo prazo,
como os planos baseados
em ações (sendo o stock
options – opção de compra
de ações – a figura mais comum) são muito aplicados,
principalmente por multinacionais e empresas brasileiras de capital aberto.
Neste tipo de plano, a empresa oferece ao funcionário
a possibilidade de comprar
ações da companhia a um
determinado valor prefixado,
após um período de carência
no qual o profissional deve
permanecer trabalhando na
empresa. Geralmente este
valor possui algum desconto
em relação ao valor de Mercado da ação e, dependendo
do tipo de plano na verdade,
muitas vezes as ações são
concedidas sem custo algum
ao empregado (são as chamadas Restricted Stock Units –
RSU).
Como mencionado, este
tipo de incentivo é muito utilizado por RH de empresas
como forma de impulsionar
remuneração estratégica para o empregado e ainda, por
conta dos prazos de carência
estabelecidos nos planos, incentivar o funcionário a permanecer por anos e anos na
empresa. É uma forma de o
empregador atrair e reter talentos, bem como incentivar
ao empregado que continue
trabalhando de maneira excepcional para que o valor
da ação da empresa continue
sendo valorizado. Assim, a
empresa ganha valor de mercado, e o empregado passa a
ter um ativo (ação) com valor
cada vez mais elevado.
Ocorrendo descontos na
compra das ações ou ainda
concessão gratuita, é sempre
muito importante analisar
eventuais impactos tributários, trabalhistas e previdenciários decorrentes do Plano.
Por isso, é importante que
as empresas, além de entenderem quais são eventuais
impactos do Plano em sua
folha de pagamentos, procu-

rem ainda o auxílio de consultorias especializadas para
disponibilizar aos funcionários seminários fiscais e financeiros sobre planos stock
option para que, o que é um
benefício para o empregado,
não vire uma dor de cabeça
caso ele não saiba reportar
adequadamente suas ações à
Receita Federal do Brasil.
O objetivo dos seminários
educacionais é garantir que,
de fato, os funcionários tirem
melhor proveito do benefício
financeiro que lhe é concedido. Por exemplo, em caso de
multinacionais com ações no
exterior, como lidar com o patrimônio detido fora do Brasil?
Qual o melhor momento para
vender? Quais impostos recolher? Quais isenções são aplicáveis?
Além disso, é importante
que saibam como reportar os
ganhos com ações na Declaração de Imposto de Renda
(DIRPF) e se aplicável na
DCBE (Declaração feita ao
Banco Central caso o contribuinte possua mais de 1
milhão de dólares em ativos
no exterior, incluindo ações
derivadas de planos de stock
options).
Ter acesso a essas informações é muito importante, pois ainda não temos
uma legislação específica
que trate do assunto. Hoje
temos somente menção em
algumas legislações esparsas, o que torna o tempo
um constante desafio. No
entanto, por muitas vezes o
Fisco já se manifestou que
esse é um dos seus focos de
atenção na fiscalização de
contribuintes.
Portanto, é necessário que
empresas que concedam tais
planos de remuneração em
ações tenham conhecimento dos impactos tributários,
trabalhistas e previdenciários
decorrentes do seu plano, e
ainda que seja uma obrigação
da Pessoa Física reportar as
ações na DIRPF, que ela possa ter conhecimento básico
de como efetuar tal reporte
e como pagar impostos no
Brasil (imposto de renda retido na fonte? Carnê-leão sobre rendimentos no exterior?
Ganho de capital na venda?),
evitando-se assim uma situação de não compliance e
questionamentos da Receita
e do Banco Central do Brasil.
Carolina Rotatori é sócia da área
Global Employer Services & Private
Clients da RSM Brasil ACAL.
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Fragilidades na gestão e
execução de fundos públicos
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

IR sobre dividendos
desfalcará famílias
donas do Itaú em R$ 1,5 bi

A

s mudanças no Imposto de Renda propostas por
Paulo Guedes têm o defeito de serem tímidas e insuficientes, mas estão apanhando mais por seus méritos do
que por suas falhas.
Entre os méritos, destacam-se:
– volta da tributação dos dividendos (deixando apenas
Estônia e Letônia como únicos países que não cobram)
com alíquota de 20% (nos EUA é de 29%), mas aliviando
distribuição de até R$ 240 mil por ano;
– tributação dos fundos exclusivos (de apenas uma
pessoa, normalmente com patrimônio acima de R$ 10
milhões);
– fim dos juros sobre capital próprio (JCP), mamata
criada no Governo FHC para facilitar as privatizações,
pois permitia distribuir uma espécie de dividendo disfarçado por empresas que não teriam lucro tão cedo, pois
abateriam valores de ágio do imposto a pagar;
– correção da tabela do IR pessoa física (ainda que
insuficiente);
– redução do IR para empresas.
As maiores críticas são:
– limitação do desconto padrão para o IRPF, o que
fará muita gente (especialmente a classe média menos
abonada) pagar mais imposto;
– alíquota sobre assalariados que ganham acima de R$
5.300 de 27,5%; quem ganhar dividendos até R$ 20 mil
nada recolhe; acima disso, só 20%;
– fim da isenção dos fundos de investimento imobiliário (há quem defenda);
– nem cogita em instituir um imposto sobre grandes
fortunas;
– não ataca a principal distorção, que é a cobrança em
cima do consumo, e não da renda (no Brasil, 65% sobre
o consumo e 35% sobre a renda; a média mundial é o
inverso).
Não é difícil entender por que a Faria Lima critica
tanto. O fim dos JCP (que pagavam 15% de IR) e a tributação dos dividendos, antes isentos, vão pesar nos bolsos
dos ricaços, ainda que a redução do IR para as empresas
permita distribuir mais lucros.
Numa continha rápida, se as famílias Moreira Salles,
Setúbal e Villela (donas do Itaú) distribuíssem em dividendos os mesmos R$ 10 bilhões (dividendos e JCP) que
fizeram em 2018, pagariam, a partir das mudanças, R$ 2
bilhões em impostos; no sistema atual, pagaram coisa de
R$ 500 milhões. Mas sempre tem “planejamento fiscal”
para dar um jeito nisso.

Rápidas
Até 7 de julho, estão abertas as inscrições gratuitas
para oficinas e cursos de formação online para estudantes
(Cinema e Audiovisual, Sensibilização Musical e Consciência Corporal) e professores (Pedagogia do Audiovisual e
Artes Integradas) no Programa Imagens em Movimento.
Detalhes em img-mov.com.br *** O FestCurtas Fundaj
2021 – II Festival Nacional de Curtas Online do Cinema
da Fundação está com inscrições abertas até esta segundafeira em festcurtasfundaj.com.br. A edição será realizada
de 28 de julho a 1º de agosto *** O IAG PUC-Rio está
com inscrições abertas para o webinário “Corporate
Venture: Como entender (e se beneficiar) da cooperação
entre startups e corporações”, nesta segunda-feira, às 18h,
com Hudson Mendonça, Ricardo Moraes e Fábio Paula.
Inscrições: bit.ly/webinar31IAGy *** A advogada Marianna Furtado de Mendonça, sócia do escritório Montaury
Pimenta Machado & Vieira de Mello, assina o capítulo
“Propriedade Intelectual: Marcas e Games” no livro eSports VS Direito, organizado pela Associação Brasileira de
Games *** Este sábado é o Dia Nacional de Combate à
Discriminação Racial.

TCU: Dificuldade para obter informações sobre execução orçamentária
O TCU realizou um levantamento para conhecer
a organização e o funcionamento dos fundos públicos infraconstitucionais
que compõem o Orçamento Geral da União (OGU).
No de 2020, dos R$ 4,198
trilhões de dotação autorizada, R$ 1,479 trilhão foi
relativo a fundos.
O trabalho constatou,
entre outros, a dificuldade
em se obter informações
consolidadas sobre a execução orçamentária e a ausência de acompanhamento

sistemático pelo Ministério
da Economia. O superávit
financeiro dos fundos em
2019 foi de aproximadamente R$ 564 bilhões.
As informações integram o processo TC
033.311/2020-0, relatado
pelo ministro Bruno Dantas e apreciado na sessão do
dia 23 de junho.
“A fiscalização mostrouse oportuna em razão do
grande volume de recursos depositados nos fundos, das deficiências na
sua estrutura de gestão e

governança e do alto risco
associado a esses recursos,
bem como da tramitação
de proposições legislativas
no Congresso Nacional
sobre o tema, sobretudo,
das Propostas de Emenda à Constituição (PEC)
186/2019 e 187/2019 e o
Projeto de Lei do Senado
(PLS) 229/2009”, observou
o ministro-relator.
O TCU também colheu
informações sobre as vantagens e desvantagens dos
fundos. Entre as vantagens,
estão: melhor distribuição

e gestão dos recursos; melhor controle e avaliação de
desempenho; preservação
dos recursos para o exercício seguinte; e identificação
de responsabilidades por
áreas. Em relação às desvantagens, destacam-se: duplicidade de intervenção sobre um mesmo problema,
gerando ineficiência; criação de áreas de rigidez no
processo de definição dos
programas de trabalho do
governo; e perpetuação de
poder de setores ou regiões.

Biometria no
consignado

inclusive reduzimos custos
para o INSS, porque as reclamações que nós recebemos geram todo um processo”, disse.

de 50 milhões de bicicletas.

Dobradinha
CIA/Abin

Impeachment
de Bolsonaro

“O objetivo fundamental
da visita de William Burns
foi o de fazer, ou tentar fazer, que a ABIN (Agência
Brasileira de Inteligência)
coopere mais estreitamente
com a CIA, nesses grandes
temas políticos”. Assim o
sociólogo Marcelo Zero
analisa a visita ao Brasil,
daquele que é o primeiro
diplomata de carreira a assumir o estratégico cargo
de diretor da poderosa CIA,
constituindo-se em fato inédito, da mesma forma como
ocorreu sua aprovação pelo
Senado norte-americano.
Segundo o Brasil 247, a
experiência de Burns é vasta.
Filho de general, Burns, que
entrou no serviço exterior
dos EUA em 1982, foi embaixador na Jordânia (posto
chave dos EUA no Oriente
Médio) e na Rússia, onde se
destacou por seus relatórios
precisos sobre a ascensão de
Putin. Além disso, Burns foi
vice-Secretário do Departamento de Estado (20112014) e Secretário Assistente
do Departamento de Estado
para o Oriente (2001- 2005).

As fraudes no empréstimo
consignado foram tema de
audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados
nesta sexta-feira. Segundo
a Agência Câmara de Notícias, as denúncias de irregularidades na concessão dos
empréstimos chegam aos
parlamentares por diferentes
organizações, especialmente
as que representam aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
Convidado para falar
sobre o tema, o presidente do INSS, Leonardo
Rolim, voltou a dizer que
o instituto estuda a implementação de um sistema
biométrico para comprovar a solicitação de consignado em folha de pagamento. Para Leonardo
Rolim, a solução passa por
mais controle, com identificação pela digital. “Na
nossa avaliação, com esse
modelo de identificação
biométrica nós resolvemos o problema dos empréstimos não solicitados,

Preferência à
bicicleta
Permitir que as bicicletas tenham preferência
sobre veículos automotores, é a base do Projeto de
Lei 1887/21 altera normas
de circulação de veículos terrestres. A proposta, que tramita na Câmara
dos Deputados, considera
ainda culpa presumida do
condutor do veículo em
caso de acidente com ciclista, salvo prova em contrário, altera o Código de
Trânsito Brasileiro.
O autor do projeto, deputado Márcio Marinho
(Republicanos-BA), argumenta que o aumento do
número de bicicletas transitando nas vias urbanas e
rurais de todo Brasil justifica a alteração prevista no
texto. Segundo a Agência
Câmara de Notícia, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que há no Brasil mais

CNI eleva previsão do
PIB para 4,9% em 2021
A Confederação Nacional da Indústria (CNI)
prevê que o Brasil vai crescer 4,9% neste ano, em
comparação com 2020. O
dado foi revisto devido
ao melhor desempenho
da economia brasileira no
primeiro trimestre. A expectativa anterior, projetada em março, era de expansão de 3%, no entanto,
os impactos da segunda
onda da pandemia sobre a
atividade produtiva foram
menores do que o esperado. Nesse cenário, o PIB
industrial deve aumentar
6,9%, sendo que a indústria de transformação deve

ficar 8,9% maior em relação ao ano passado.
Segundo o Informe
Conjuntural do segundo
trimestre de 2021, divulgado hoje, o otimismo em relação ao PIB é resultado de
uma queda menor na atividade que a esperada em
resposta às novas medidas
de distanciamento social.
No primeiro trimestre, o
PIB cresceu 1,2%, puxado
pelo investimento e pelas
exportações. A previsão
expectativa é de que a indústria de transformação,
que recuou 0,5%, volte a
crescer no segundo semestre.

O ex-prefeito Fernando
Haddad e o deputado Rui
Falcão, ambos do PT, querem que o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PPAL), analise pedido de impeachment de Jair Bolsonaro apresentado em maio de
2020. Para isso, ambos impetraram mandado de segurança no Supremo Tribunal
Federal (STF), requisitando
que a corte determine que
Lira analise esse pedido.
“Os petistas têm a estratégia de repetir o que aconteceu com Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), presidente do
Senado, que teve de instalar
a CPI da Covid após ordem do Supremo”, afirma
a coluna Painel, do jornalFolha de S.Paulo. Em abril,
o ministro Luís Roberto
Barroso obrigou Pacheco a
abrir a comissão a partir de
mandado de segurança dos
senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge
Kajuru (Podemos-GO).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIGITAL DE COOPERADOS DA DATA COOP - COOPERATIVA DE
TRABALHO DE BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTALISTAS,
ARQUIVISTAS E ANALISTAS DA INFORMAÇÃO LTDA,
CNPJ/MF n.º 01.596.552/0001-77, NIRE 33.4.00.01557-6.
A Presidente da DATACOOP, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social e nos termos do art. 43-A, da Lei Federal n° 5.764/1971 e art. 11 da Lei
Federal 12.690/2012, convoca todos os 17 (dezessete) sócios em dia com
suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária à
Distância, na modalidade Digital (AGE Digital), a realizar-se no dia 13/07/2021,
exclusivamente, através da plataforma “Jitsi”, pelo sistema Tavola, sistema de
assembleias online desenvolvido pela LT na plataforma NextCloud para realização de cadastro e votações de pauta, visualização de resultado de votações e ingresso na sala, conforme instruções adiante expostas, instalandose, em primeira convocação, às 13hs, com a presença de 2/3 (dois terços)
desses sócios; em segunda convocação, às 14hs, com a presença de metade mais 1 (um) desses sócios e em terceira e última convocação, às 15hs,
com presença de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação de contratação da
empresa LOSS & LEITÃO ESPAÇOS INTELIGENTES LTDA, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, à Rua México, 31, sala 703 – Centro, CEP:
20031-144. CNPJ: 23.313.940/0001-36, de nome fantasia “MY PLACE OFFICE
RIO”, para provisão de endereços fiscal e comercial. 2 – Reforma estatutária
para alteração da sede da Cooperativa. 3. Aprovação de rateio mensal das
despesas de custeio da cooperativa entre os cooperados. 4. Assuntos
gerais.NORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES: 1. As informações e instruções
para participação da assembleia geral ordinária na modalidade digital estarão
disponíveis no sítio: tavola.lt.coop.br/ 2. Visando assegurar a plena e segura
participação dos sócios, A habilitação de cooperados a participarem da
assembleia se dará pela ativação de conta na plataforma com usuário e senha
e aceite do termo de uso e entrada na sala de videoconferência.
Rio de Janeiro, 03 de julho de 2021.
Osvaldélia de Jesus Santos Coutinho da Silva – Diretora- Presidente.
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Ocupação no setor
de serviços cresceu
25,2% de 2004 a 2015

Ana Rita Albuquerque

Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea)
divulgou, em sua revista
Pesquisa e Planejamento
Econômico, artigo inédito
sobre o mercado de trabalho no setor de serviços no
Brasil, que, no período de
2004 a 2015, identificou melhoria nas condições de trabalho na área, mas esta não
se traduziu em crescimento
semelhante para a produtividade. Neste período, houve uma evolução favorável,
com criação de empregos,
redução da informalidade
e aumento da contribuição
previdenciária. Além disso,
houve aumento dos salários e do nível de escolaridade da população ocupada
no período de crescimento
econômico no país, mas,
quando a economia entrou
em recessão, no final do período, houve retrocesso em
alguns indicadores.
O estudo mostrou que
o pessoal ocupado do setor terciário passou de 49,2
milhões em 2004 para 61,6
milhões em 2015, o que representou um crescimento
acumulado de 25,2%. Sobre
a produtividade agregada
do setor, houve pequeno
aumento de 7,5% no período analisado, sendo que
os resultados passaram a
registrar queda a partir de
2013. A contribuição previdenciária da categoria passou de 57%, em 2004, para
70,5%, em 2015. O nível de
escolaridade aumentou em
todos os segmentos, com
destaque para os serviços
domésticos, em que o percentual de trabalhadores
com ensino médio completo passou de 11,4%, em
2014, para 24,5%, em 2015.

A Agenda 2030 no
sistema de Justiça

A

importância da Agenda 2030 no Judiciário foi discutida no mês de junho no âmbito do Supremo Tribunal Federal sob a temática “Suprema Corte e diálogos
sobre a Agenda 2030”. A Agenda 2030 é um compromisso assumido pelo Brasil e outros 192 países e coordenado pelas Nações Unidas, adotado durante a Cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em
setembro de 2015.
Essa agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem atingidos
até 2030 por meio de ações específicas. Os objetivos são
interligados, e dentre eles estão o de erradicação da pobreza (ODS 1); educação de qualidade (ODS 4); igualdade
de gênero (ODS 5); água potável e saneamento (ODS 6);
redução das desigualdades (ODS 10); cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11); ação contra a mudança global
do clima (ODS 13); vida na água e terrestre (ODS 14 e
15); paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16); parcerias
e meios de implementação (ODS 17).
A Agenda 2030 não tem caráter vinculante, pois se
apresenta como uma Resolução da Organização das
Nações Unidas (ONU). Todavia, os Estados-partes vêm
se empenhando para alcançarem padrões sustentáveis de
produção e consumo, cumprirem o Acordo de Paris de
2015 para reduzir o aquecimento global e proteger a biodiversidade, promover maior inclusão política, econômica
e social para todos, alcançar a igualdade de gênero, promover o uso sustentável e conservar os oceanos, os mares
e recursos marinhos, proteger e recuperar os ecossistemas
terrestres revertendo o processo de degradação da terra.
Ou seja, os governos dos diversos países, cientes que não
há mais tempo a perder, arregaçam as mangas para cumprirem as metas e objetivos dos ODS até 2030.
No âmbito das instituições brasileiras, especialmente
do Judiciário, o desafio já começou. A Meta 9 do Superior
Tribunal de Justiça já foi adotada e repercute por outros
tribunais do país. Tal meta consiste em integrar a Agenda
2030 ao Poder Judiciário. Para tanto, o tribunal deve realizar ações de prevenção ou “desjudicialização” de litígios
voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS) da Agenda 2030.
Para desenvolver a meta, o tribunal deve:
1 – Escolher um dos 17 ODS;
2 – Selecionar, por meio de consulta a sua base de
dados, um dos três assuntos relacionados na Tabela Processual – TPU mais demandados no tribunal e relativos
àquele ODS;
3 – Elaborar um plano de ação no modelo 5W2H
(What – o que será feito?, Why – por que será feito?,
Where – onde será feito?, When – quando será feito?,
Who – por quem será feito?, How – como será feito? E
How much – quanto vai custar?), para viabilizar o alcance
da meta proposta para aquele assunto.
O Supremo Tribunal Federal lida com milhares de processos que estão relacionados aos ODS e vem analisando
sua base de dados a fim de indexar tais processos visando
um andamento mais célere e tornando a instituição mais
eficiente, democrática e transparente na concretização dos
direitos humanos.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entende que
todo o sistema de justiça deve se mobilizar para cumprir
e agilizar as metas dos ODS. Dessa forma, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Defensoria Pública e outros já se irmanam ao Judiciário para concretizar a Agenda 2030 com a velocidade e transparência
necessárias. Apenas dessa forma o papel das instituições
que formam o sistema de justiça no Brasil poderá refletir
em benefício da sociedade brasileira e do desenvolvimento sustentável, numa parceria irrenunciável entre a dignidade humana e a efetivação da justiça social.

OPTFIBER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 12 dias de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede
da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, no 102,
sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: destituição de membros da administração da Sociedade, conforme Cláusula Décima do Contrato Social
da Sociedade e artigo 1.063, §1º, do Código Civil. São Paulo, 2 de julho de 2021. Adriano Simão
Santiago - Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

O

No quesito remuneração,
houve aumento de 34,8%,
no período de 2004 a 2015
em todos os segmentos.
Outro artigo faz uma
análise da oferta de trabalho de motoristas de táxi
no Brasil, com base em dados da Pnad Contínua do
primeiro trimestre de 2012
(quando a análise começou
a ser feita pelo IBGE) ao
primeiro trimestre de 2014,
quando os aplicativos de carona compartilhada entraram em alguns municípios.
Os pesquisadores testaram
as horas trabalhadas e os
salários desses profissionais
e concluíram que eles utilizam algum rendimento de
referência nas suas decisões
de ofertar trabalho, uma vez
que possuem uma curva de
aprendizados que permite
prever os rendimentos e realizar uma escolha melhor
da sua quantidade de horas
trabalhadas. E esse comportamento, associado à legislação vigente, pode gerar
um racionamento na oferta
de serviço de transporte
urbano de passageiros. Os
pesquisadores analisaram
uma amostra com 10.942
motoristas de táxi e traçaram o perfil desse profissional: 94,12% são homens, a
maioria é chefe de família
(69,63%) e trabalha há mais
de dois anos na atividade
(81,99%). O salário médio
é de R$ 1.507,60 e eles trabalham, em média, 45 horas
semanais. O estudo mostrou que os homens trabalham cerca de 30% mais
horas que as mulheres e os
motoristas que trabalham
nas capitais estaduais trabalham cerca de 24% de horas
a mais que os que estão no
interior.

99 injeta R$15 bilhões
no PIB em 2020

A

pesar do cenário
de crise enfrentado
com a pandemia
de Covid-19, a empresa de
tecnologia 99 foi responsável pela geração de mais de
R$15 bilhões na economia
do país. O valor é o equivalente a 0,21% do PIB
brasileiro - e representa um
crescimento de 16,7% no
impacto do App da 99 na
economia brasileira quando
comparado com 2019.
Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe) realizou o estudo que
considera o impacto econômico da renda obtida pelos
motoristas parceiros, os seus
gastos operacionais (como
alimentação e combustível) e consumo das famílias
(bens e serviços em geral).
A movimentação econômica provocada pelos serviços intermediados pelo
aplicativo estimula a cadeia
produtiva e seus efeitos geraram o equivalente a mais de
331 mil empregos somente
em 2020. “Num momento de

crise sanitária, econômica e
social, conseguimos perceber
o impacto real do aplicativo
na renda das famílias e na cadeia de consumo dos brasileiros”, diz Diogo Souto Maior,
diretor de Políticas Públicas
da 99. “Ano passado, investimos mais de R$157 milhões
de reais em novos produtos
e em itens de segurança para
ser uma opção acessível e segura àqueles que precisavam
se locomover em meio à pandemia, além de oferecer a milhares de pessoas uma fonte
de renda”.
O impacto econômico da
99 fica à frente de sete setores tradicionais, como refino de açúcar, cosméticos,
higiene pessoal e perfumaria, e biocombustíveis. Os
setores econômicos mais
beneficiados pelo uso do
aplicativo são o comércio
(atacado e varejo), atividades imobiliárias, intermediação financeira e extração
de petróleo e gás - ou seja,
lojas em geral, postos de gasolina, oficinas mecânicas e
imobiliárias.

DECISÕES ECONÔMICAS

Sidnei Domingues Sérgio Braga
sergiocpb@gmail.com

Plenário da Alerj

Deputados se despedem
do Palácio Tiradentes

A

semana foi de despedida no Palácio Tiradentes, sede
do Poder Legislativo Estadual nas últimas décadas. A
partir de agosto, as sessões serão no novo plenário instalado no Edifício Lúcio Costa, o Alerjão. Com 34 andares,
o Lúcio Costa foi adaptado para abrigar com conforto a
complexidade do trabalho legislativo – antes divido em
três endereços.
O Plenário Barbosa Lima Sobrinho continuará a ser
usado para grandes eventos e solenidades. “O Palácio
Tiradentes se tornou o palco do Parlamento fluminense.
Agora ele irá se transformar em museu para que estas
histórias sejam eternizadas”, afirma o presidente da Casa,
deputado André Ceciliano (PT).

Pintura política
O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) disse
que ainda não decidiu se disputa o Governo do Estado
nas eleições de 2022. Ele afirma que não descarta ser candidato a vice, senador ou deputado federal. Rodrigo diz
que está esperando “a pintura do quadro político brasileiro se completar” para se decidir.

Pirou na batatinha
O ex-governador Wilson Witzel não desistiu da política. Ele entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal
pedindo a anulação de sua inelegibilidade. Witzel confidenciou a amigos muito chegados (são poucos, hoje) que,
se o STF reverter sua situação, lança sua candidatura ao
Governo do Rio em 2022.

Investimento em favelas
O deputado Waldeck Carneiro (PT) ficou feliz com
a aprovação de sua emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ela acrescenta a possibilidade de
financiamento, pela Agência de Fomento do Estado
do Rio (AgeRio), de empreendimentos econômicos em
território de favelas do Estado. O deputado é autor da
Lei do Plano de Metas Favela Cidadã, em vigor desde o
final do ano passado.

No colinho do papai
Em prisão domiciliar desde o ano passado, por decisão
do STF, por causa dos riscos da Covid, e sem tornozeleira eletrônica, Eduardo Cunha retomou as articulações
políticas. Ele está arrastando o MDB do Rio – ao menos
a parte que sobreviveu à Lava Jato – para a base aliada do
governador Cláudio Castro. Para analistas políticos, é o
mesmo que dizer que está empurrando o partido para o
colo de Jair Bolsonaro.
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Petrobras anuncia precificação
da oferta pública de ações da BR

E

m reunião do
Conselho de Administração realizada nesta quinta-feira (1),
a Petrobras aprovou o preço por ação ordinária de
emissão da Petrobras Distribuidora S.A. no valor
de R$ 26,00, no âmbito da
oferta pública de distribuição secundária de Ações de
titularidade da estatal, perfazendo o montante total
de R$ 11.358.750.000,00.
As Ações objeto da oferta

passaram a ser negociadas
na B3, nesta sexta-feira,
sendo que a liquidação física e financeira das Ações
ocorrerá no próximo dia
5.
A petroleira informou
que não será realizado
nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil,
junto à Comissão de Va-

lores Mobiliários (CVM).
As Ações não foram e não
serão registradas sob o Securities Act de 1933 e não
poderão ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos sem o seu registro ou
uma isenção de registro. O
percentual das ações a ser
ofertado pela Petrobras no
âmbito da oferta será de
37,5% do capital social
da BR, que corresponde
à totalidade da participação atualmente detida

pela Petrobras na distribuidora.
Informações adicionais
sobre a oferta poderão
ser obtidas no Prospecto
Definitivo a ser disponibilizado em https://www.
investidorpetrobras.com.
br/pt/acoes-dividendose-divida/prospectos (em
tal página, acessar a seção
“Oferta Pública Petrobras
Distribuidora 2021” e, por
fim, clicar em “Prospecto
Definitivo”).

RLAM é autuada por suicídio de petroleiro
Investigações da Auditoria Fiscal do Trabalho,
vinculada à Subsecretaria
de Inspeção do Trabalho
(SIT)/Ministério da Economia, e do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cesat)
da Bahia concluíram que a
morte por suicídio de um
trabalhador da Refinaria
Landulpho Alves (RLAM),
ocorrida em 22 de setembro
do ano passado nas dependências da planta, foi causada por condições de trabalho desfavoráveis, ambiente
de insegurança, de tensão e
de mal-estar coletivo.

As inspeções foram realizadas em atendimento à
denúncia do Sindicato dos
Petroleiros da Bahia (Sindipetro-Bahia), filiado à Federação Única dos Petroleiros
(FUP). Em consequência, a
RLAM recebeu seis autos
de infração. As informações
sobre a autuação foram divulgadas nesta sexta-feira
(2) pela FUP.
O petroleiro, que exercia
a função de coordenador
técnico operacional, tinha
40 anos, era casado e deixou
dois filhos, com oito e dois
anos de idade. Ele trabalhava
na empresa há 12 anos. Se-

gundo o relatório das investigações, “um cenário mais
amplo de tensões sociais se
desencadeava entre os trabalhadores, desde o anúncio da
venda da refinaria. Esta decisão da Petrobras, segundo
aponta a 7a Ata da reunião
da Cipa, instalou um clima
de insegurança e de mal-estar
coletivo, entre todos os trabalhadores de alguma forma
vinculados à RLAM”.
Os autos de infração lavrados pela Auditoria Fiscal
do Trabalho contra a RLAM
observam que a refinaria deixou de registrar os horários
de entrada e saída e o perío-

do de repouso efetivamente
praticados pelo petroleiro,
por desconsiderar os riscos à
saúde dos trabalhadores.
A RLAM é a primeira de
uma lista de nove refinarias
colocadas à venda pela Petrobras. As negociações para a privatização da refinaria
baiana tiveram início em julho do ano passado. A operação de venda foi anunciada em 24 de março último
para o fundo de investimento Mubadala, ao preço de
US$ 1,65 bilhão.O negócio
ainda não foi concluído e
é alvo de ações na Justiça e
em outras instâncias.

B3 e SL Tools: Acordo
para serviços de Clearing

A

B3, principal infraestrutura do mercado financeiro e
de capitais brasileiro, e a SL
Tools, fintech especializada
na negociação de ativos financeiros, acabam de assinar um contrato de prestação de serviços de Clearing.
O acordo permitirá que a
bolda de valores faça a liquidação das operações de
empréstimo de ativos realizadas por meio da plataforma de empréstimos de ativos da SL Tools. Esse é um
modelo de negócios inédito
em que uma empresa acessa diretamente a clearing da
B3.
Segundo a bolsa de valores paulista, a partir de
agora, haverá uma integração entre a plataforma de
empréstimo de ativos da
SL Tools e a clearing da B3.
Assim que o match é feito
entre os clientes da SL Tools, a plataforma comunica as operações para a B3.
A Clearing da B3, por sua
vez, analisa os envolvidos e
os detalhes da operação e,
após validação, confirma a
aceitação em tempo real e
posterior liquidação do negócio.
“Acreditamos que esse

tipo de serviço baseado
no uso da infraestrutura
da B3 pode crescer com
o amadurecimento e sofisticação do mercado de
capitais brasileiro. Há condições para desenvolvermos negócios com novos
parceiros em que a bolsa
atua como um prestador
de serviços de pós negociação ao mercado”, avalia
Mario Palhares, vice-presidente de Operações– Negociação Eletrônica e CCP
da B3.
“A tecnologia inovadora
e o conhecimento da SL
Tools na negociação de ativos financeiros em parceria
com a infraestrutura sólida
da B3, vão levar a uma aceleração no lançamento de
soluções e no desenvolvimento do mercado”, afirma
André Duvivier, CEO da
SL Tools.
Atualmente, o processo
de empréstimo de ativos é
efetuado majoritariamente
dentro do mercado de balcão, onde as corretoras, distribuidores ou custodiantes
têm autorização dos clientes finais para oferecer as
ações de propriedade desses clientes em operações
de empréstimo.

Três perguntas: como está a economia da Argentina?
Por Jorge Priori

A

situação econômica da Argentina está complicada, mas
começa a melhorar. A inflação mensal de maio fechou
em 3,3%, sendo que nos últimos 12 meses ela está acumulada em 48,8%. Segundo
o Banco Central argentino,
a inflação esperada para os
próximos 12 meses é de
43,3%.
Enquanto no Brasil se
discute os três últimos aumentos da Taxa Selic, que
passou de 2% para 4,25%
ao ano no último mês, na
Argentina a taxa de política
monetária está em 38% ao
ano (sim, considerando a
inflação, a taxa de juros real
da Argentina é a mais negativa do mundo).
Cabe ressaltar que a ligação entre Brasil e Argentina
segue muito forte. Em termos de balança comercial,
o Brasil é o principal importador da Argentina e o
segundo maior exportador,
atrás apenas da China. Com
relação ao Brasil, a Argentina é o quarto principal

parceiro comercial, tanto
nas exportações quanto nas
importações, ficando atrás
da China, União Europeia e
Estados Unidos, respectivamente.
Para entendermos um
pouco mais sobre o momento econômico da Argentina, conversamos com
José Giraz, analista de
mercado financeiro e diretor para América Latina da
Skilling, plataforma europeia de negociação online
que trabalha com negociação Forex e CFD (Contracts for Difference, Contratos por Diferença).
Como está a economia
da Argentina e quais são
as suas perspectivas?
A economia argentina
está tentando se recuperar
da devastação causada pela
Covid-19. Desde o início da
pandemia, o governo teve
que tomar uma série de medidas que afetaram a evolução econômica do país, como, por exemplo, bloqueios
severos, toques de recolher
e fechamento de fronteiras.
No momento, as perspec-

tivas são positivas para a
economia argentina. A tão
esperada retomada econômica, graças à flexibilização
das medidas em alguns dos
principais mercados para os
produtos argentinos, pode
começar a se manifestar no
curto prazo.
Segundo o Banco Central da Argentina, a atividade econômica no primeiro
trimestre do país sul-americano cresceu num ritmo
mais rápido, considerando
os últimos dois anos. Os
principais gatilhos foram
a recuperação dos preços
das commodities, o maior
investimento e o maior
consumo. Gastos pessoais
ou privados sugerem que
o cidadão argentino enxerga esperança e está otimista sobre como a economia
continuará durante 2021 e
em 2022.
Segundo dados oficiais,
o Produto Interno Bruto
cresceu 2,5% no primeiro
trimestre de 2021, em relação ao mesmo período de
2020. Dados mais do que
significativos considerando
que o Q4 de 2020 fechou

com uma contração de
4,3%.
Para a Argentina, é fundamental que ela continue
na trajetória de crescimento, mas, para isso, ela deve
tomar medidas que permitam um maior fluxo de exportações, menos controle
de preços e controle da inflação em alta, que se aproximou dos 50% em maio de
2021.
Em sua opinião, os
problemas econômicos
da Argentina ainda afetam o Brasil como há alguns anos?
Acredito que as dificuldades econômicas da Argentina afetam todos os
membros do Mercosul,
especialmente o Brasil, seu
principal parceiro comercial
na região. Neste momento,
a relação comercial entre
os dois está em boa forma.
As exportações argentinas
para o Brasil atingiram US$
4,2 bilhões em maio, registrando o maior nível desde
2018, enquanto a corrente
de comércio entre os dois
países cresceu 147% ano

a ano, fechando em 2020
com US$ 16,7 bilhões em
bens e serviços comercializados.
Embora o Brasil já esteja
diversificando seus mercados na região, como o aumento da atividade comercial com o Chile, onde um
Tratado de Livre Comércio
está perto de ser finalizado,
os dois países ainda precisam um do outro, e qualquer desequilíbrio econômico em um deles afetará a
economia do outro.
Em geral, como você
avalia a situação econômica atual na América
Latina?
Os países latino-americanos foram severamente
atingidos pela pandemia.
Vale lembrar que as exportações são a principal atividade econômica da maioria
desses países. O fechamento das fronteiras, a menor
demanda e a retração econômica nos principais mercados têm nos impactado
claramente em menor ou
maior grau.
No caso da Colômbia,

por exemplo, as manifestações contra a nova reforma
tributária fizeram com que
as agências de classificação
de risco mais importantes do mundo retirassem o
grau de Investidor do país.
O Chile viu as suas exportações de cobre diminuírem
em 2020, embora agora se
beneficie dos aumentos no
preço do metal. O México
foi outro que viu suas exportações e consumo pessoal diminuírem por conta
de medidas restritivas, principalmente pelas que foram tomadas pelos Estados
Unidos na fronteira entre
os dois países.
O importante a se considerar é que as perspectivas
econômicas para o segundo
semestre de 2021, e para todo o ano de 2022, são positivas. Espera-se uma forte recuperação em função
da reativação da economia
mundial. No caso do México, o crescimento para
2021 é de 5,8%, enquanto
no Brasil projeta-se que a
recuperação econômica será de 6%, se a campanha de
vacinação avançar.

Sábado, domingo e segunda-feira, 3, 4 e 5 de julho de 2021 l Monitor Mercantil
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Risco de racionamento de
energia é menor que 3% C
R

Série de webinars do BC
debaterá moeda digital

XP Investimentos: transmissão cresceu 136% e demanda apenas 93%
elatório publicado
por analistas da
área de Elétricas
e Saneamento da XP não
afirma que haverá nos próximos 12 meses racionamento de energia. O tema
vem sendo amplamente debatido nas últimas semanas
no país.
“Não é novidade que
estamos passando por um
cenário hidrológico crítico
no Brasil, com afluências
significativamente abaixo
da média histórica na maioria dos estados brasileiros.
Como resultado, preocupações com o potencial
racionamento de energia
começaram a surgir entre
os investidores”, admite os
dois analistas que assinam
o relatório, Victor Bruke e
Maira Maldonado.
“Vemos como muito improvável um racionamento
de energia para os próximos
doze meses. Portanto, não
vemos nenhum impacto
relevante para as Distribuidoras sob nossa cobertura”,
afirmam.
Segundo eles, o sistema
elétrico brasileiro está mais
robusto do que em 2001,
quando houve um “apagão”
no país. Desde o último racionamento de energia, o

Sistema Interligado Nacional (SIN) tornou-se muito
mais preparado para lidar
com cenários de estresse.
O sistema de transmissão
cresceu 136% enquanto a
demanda cresceu apenas
93%, reduzindo as restrições no sistema e permitindo mais flexibilidade ao
seu operador (ONS). Outra
diferença é a própria matriz
energética. Em 2001, 83%
da capacidade instalada era
proveniente de fontes hídricas, hoje apenas 65% da
matriz energética provém
de hidrelétricas, graças à
adição de fontes térmicas,
eólicas e solares ao sistema.
O documento faz uma
análise da situação hidrológica atual e suas diferenças
com 2001; e avalia a probabilidade de um racionamento
ocorrer. No cenário traçado, não haveria necessidade
de racionamento de energia
nos próximos doze meses.
“Embora, estimamos que os
reservatórios atinjam níveis
historicamente baixos (18%
em novembro/2021 para o
SIN consolidado), há capacidade térmica suficiente para
ser utilizada e evitar medidas mais dramáticas. Nosso
modelo não encontra uma
solução se a energia natural

afluente (ENA) média para os próximos doze meses
ficar abaixo de 50% da média de longo prazo (MLT),
só então o racionamento de
energia seria deflagrado”,
consideram os analistas. De
acordo com as estimativas,
a probabilidade de a ENA
ficar abaixo de 50% (de termos racionamento) é de 3%.
O relatório destaca que
desde o “apagão” em 2001, a
extensão das linhas de transmissão cresceu 4,4% ao ano,
a capacidade de transformação cresceu 4,3% ao ano,
enquanto a carga de energia
cresceu apenas a 3,3% ao
ano, segundo dados do operador nacional do sistema –
ONS. Uma infraestrutura de
transmissão maior reduz as
restrições no sistema, o que
permite ao operador (ONS)
mais flexibilidade de despacho entre diferentes fontes
e regiões. Embora ainda imperfeita, a estrutura está muito mais preparada para lidar
com discrepâncias geográficas entre geração de energia
e consumo do que era em
2001.
Nos últimos 20 anos,
foram realizados 42 leilões
de transmissão, que permitiram a construção de
87.040km de novas linhas e

216.337 MVA em capacidade de transformação. Para
os próximos anos, outros
21.143km de novas linhas já
estão contratados e devem
entrar em operação, melhorando ainda mais o sistema.
Matriz energética

Segundo os analistas, outra
diferença importante é em
relação à matriz energética.
Em 2001, 83% da capacidade instalada veio de fontes
hídricas, hoje é de apenas
65%. Da capacidade adicionada desde então, 50% foi
hidrelétrica, 19% eólica, 27%
térmica e 4% solar.
É importante ressaltar
que, apesar da capacidade
instalada ter crescido e se diversificada, as fontes eólica,
solar e até mesmo algumas
hidrelétricas são fontes intermitentes (não despacháveis), portanto possuem uma
garantia física (lastro para
comercialização de energia)
menor do que fontes despacháveis, como termelétricas
convencionais e hidrelétricas
com reservatório.
Link: https://conteudos.
xpi.com.br/acoes/relatorios/teremos-racionamento-de-energia-risco-e-menor-do-que-3

omo parte dos
trabalhos para a
futura emissão de
uma moeda digital, o Banco Central do Brasil (BC)
vai promover uma série
de webinars a partir do
mês de julho. O objetivo
é debater junto à sociedade as diretrizes gerais de
uma moeda digital para o
Brasil publicadas pelo BC
em maio deste ano, além
de levantar casos de usos
que possam se beneficiar
da emissão de um Real digital e as tecnologias mais
adequadas para sua implementação.
Na última quarta-feira
(30), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que as
moedas digitais estão colaborando para a descentralização das operações
financeiras, bem como
para o processo de monetização de carteiras de dados que no futuro devem
fazer parte de um “grande
arcabouço” de comércio
de dados.
“A gente vê esse mundo
de finanças descentralizadas crescendo. E uma das
coisas que fazem com que
isso cresça é essa forma de
pagamento digital”, disse
no webinar “As moedas digitais do Banco Central”,
realizado pelo escritório

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Balanço Patrimonial encerrado no período de 31/12/2019
2019
2018
2019
2018
162.656.479,84
162.663.127,32 Passivo
162.656.479,84
162.663.127,32
13.897.200,31
19.168.024,47 Passivo circulante
60.937.591,89
51.237.892,34
6.154,86
16.650,27 Obrigações de curto prazo
60.236.069,75
50.660.757,60
13.075.696,30
18.342.956,17 Provisoes
701.522,14
577.134,74
727.618,10
694.648,45 Passivo nao circulante
1.922.740,39
1.960.670,51
87.731,05
113.769,58
1.194.821,05
1.232.751,17
148.759.279,53
143.495.102,85 Obrigacoes a longo prazo
727.919,34
727.919,34
4.324.649,77
380.507,90 Outras obrigações
99.796.147,56
109.464.564,47
29.707.575,43
28.395.173,62 Patrimonio liquido
49.216.214,00
49.216.214,00
114.725.044,63
114.717.411,63 Capital social
50.579.933,56
60.248.350,47
2.009,70
2.009,70 Reservas
Demonstração de Resultado encerrado em 31/12/2019
2.850.262,80
11.806.701,65
2019
2018 Lucro operacional bruto
5.889.596,57
5.779.174,11
Receita operacional
9.428.907,42
15.397.266,14 Despesas operacionais
18.661,02
21.340,13
Deduções de receita
341.520,78
559.371,91 Outras receitas operacionais
1.312.416,21
Receita operacional líquida
9.087.386,64
14.837.894,23 Outras receitas operacionais
14,40
Custos dos serviços
6.236.791,22
3.028.978,70 Outras despesas operacionais
3.020.672,75
7.361.269,48
Custo de atividade imobiliaria
332,62
2.213,88 Prejuízo operacional líquido
3.020.672,75
7.361.269,48
Custo de vendas
6.237.123,84
3.031.192,58 Ptrejuízo líquido do período
Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2019
Reservas
Lucros ou
Capital de Capital
Lucros a
Prejuízos
Realizado
Outras
Legal Estatutária Contingência
Realizar Acumulados
Total
Saldo Inicial
49.216.214,00 76.651,41 3.277.966,18 6.911.523,45 9.760.922,28 30.552.870,24
- 99.796.147,56
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:
Saldo Inicial Ajustado
49.216.214,00 76.651,41 3.277.966,18 6.911.523,45 9.760.922,28 30.552.870,24
- 99.796.147,56
Resultado Líquido do Exercício em Curso
- (3.020.672,75) (3.020.672,75)
Proposta da Destinação do Lucro:
Dividendos Distribuídos aos Sócios
- (11.011.326,93)
- (11.011.326,93)
Saldo Final
49.216.214,00 76.651,41 3.277.966,18 6.911.523,45 9.760.922,28 19.541.543,31 (3.020.672,75) 85.764.147,88
Conta
Ativo
Ativo circulante
Disponivel
Direitos a curto prazo
Outros creditos
Despesas do exercicio seguinte
Ativo nao circulante
Realizavel longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangivel

CNPJ/MF nº 42.270.603/0001-53

Fluxo de Caixa Indireto Encerrado no período de 31/12/2019
Atividades Operacionais
2019
Lucro Líquido
(3.020.673)
(-) MEP
(1.312.402)
Lucro Ajustado
(4.333.075)
Aumento duplicatas a receber
(12.370.821)
Aumento OUTROS CRÉDITOS
(32.970)
Aumento ARLP
(3.944.142)
Redução Desp paga antecip
26.039
Aumento Obrigações a Curto Prazo
9.575.312
Aumento das provisões IRPJ / CSLL
124.387
Redução Obrigações a Longo Prazo
(37.930)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
(10.993.199)
Atividades Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(7.633)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
(7.633)
Atividades de Financiamento
Distribuição de dividendos
11.011.327
Caixa Líquido Consumido nas Atividades financiamento
11.011.327
Redução Líquida no caixa e equivalente de caixa
10.495
Saldo do caixa em 31/12/2018
16.650
Saldo do caixa em 31/12/2019
6.155
Variação disponível 2019/2018
10.495
Notas explicativas sobre as Demonstrações Financeiras. 1 - O capital é de R$
49.216.514,00(Quarenta e nove milhões e duzentos e dezesseis mil e quinhentos
e quatorze reais) sendo representado por 49.216.514 ações nominativas com
valor nominal de R$ 1,00 (um real). 2 - Os critérios contábeis foram uniformes no
período e as obrigações refletem os valores incorridos na data do balanço. 3 - As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas atuais
observando as disposições da Lei 6.404/76.
Alberto Paskin - Presidente - CPF: 757.928.427-87
Douglas Luiz da Silva - Contador - CRC - 05831409 - CPF : 906.889.027-15

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Balanço Patrimonial encerrado no período de 31/12/2018
Conta
2018
2017
Ativo
162.656.479,84
162.663.127,32
Ativo circulante
13.897.200,31
19.168.024,47
Disponivel
6.154,86
16.650,27
Direitos a curto prazo
13.075.696,30
18.342.956,17
Outros creditos
727.618,10
694.648,45
Despesas do exercicio seguinte
87.731,05
113.769,58
Ativo nao circulante
148.759.279,53
143.495.102,85
Realizavel longo prazo
4.324.649,77
380.507,90
Investimentos
29.707.575,43
28.395.173,62
Imobilizado
114.725.044,63
114.717.411,63
Intangivel
2.009,70
2.009,70
Passivo
162.656.479,84
162.663.127,32
Passivo circulante
60.937.591,89
51.237.892,34
Obrigações de curto prazo
60.236.069,75
50.660.757,60
Provisoes
701.522,14
577.134,74
Passivo nao circulante
1.922.740,39
1.960.670,51
Obrigacoes a longo prazo
1.194.821,05
1.232.751,17
Outras obrigações
727.919,34
727.919,34
Patrimonio liquido
99.796.147,56
109.464.564,47
Capital social
49.216.214,00
49.216.214,00
Reservas
50.579.933,56
60.248.350,47
Notas explicativas sobre as Demonstrações Financeiras. 1 - O capital é
de R$ 49.216.514,00(Quarenta e nove milhões e duzentos e dezesseis mil
e quinhentos e quatorze reais) sendo representado por 49.216.514 ações
nominativas com valor nominal de R$ 1,00 (um real). 2 - Os critérios contábeis
foram uniformes no período e as obrigações refletem os valores incorridos
na data do balanço. 3 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de
acordo com as práticas atuais observando as disposições da Lei 6.404/76.
Alberto Paskin - Presidente - CPF: 757.928.427-87
Douglas Luiz da Silva - Contador - CRC - 05831409 - CPF : 906.889.027-15

Mattos Filho Advogados.
A série será composta de
sete encontros, que ocorrerão ao longo do segundo
semestre. Em cada encontro um tópico de grande
relevância para o andamento dos trabalhos será discutido com representantes
dos provedores de serviços financeiros (fintechs,
bancos), provedores de
tecnologia (provedores de
infraestrutura tecnológica
para mercados financeiros e
bigtechs) e a sociedade em
geral.
O webinar de abertura, Potenciais do Real em
formato digital, marcado
para o próximo dia 29, das
11h às 12h30, pretende
dar uma visão global sobre
CBDCs - Central Bank Digital Currencies - e discutir
pontos de interesse geral
sobre a emissão de um Real no formato digital. O
encontro tem confirmadas
as seguintes participações:
Professor Robert Townsend, do MIT, que fará a
fala de abertura; e o Professor Eduardo Diniz, da
Escola de Administração
de Empresas de São Paulo
(EAESP), e o Senhor Keiji Sakai, Country Manager
da R3, na mesa redonda.
Moderando o painel estará
o diretor do BC, João Manoel Pinho de Mello.

CNPJ/MF nº 42.270.603/0001-53

Demonstração de Resultado encerrado em 31/12/2018
2018
2017
Receita operacional
15.397.266,14 27.742.688,36
Receita bruta de venda e prestacao de servicos 15.397.266,14 27.742.688,36
(-) Dedução de receitas
559.371,91 1.012.608,12
Receita operacional líquida
14.837.894,23 26.730.080,24
Custos dos serviços
3.028.978,70 3.211.296,47
Custo de atividade imobiliaria
2.213,88
890.490,26
Custo de vendas
3.031.192,58 4.101.786,73
Lucro operacional bruto
11.806.701,65 22.628.293,51
Despesas operacionais
5.779.174,11 25.321.214,48
Outras receitas operacionais
21.340,13
139.068,64
Outras receitas operacionais
1.312.416,21 4.384.531,42
Outras despesas operacionais
14,4
0
Lucro operacional líquido
7.361.269,48 1.830.679,09
Lucro antes da provisão para IR e CS
7.361.269,48 1.830.679,09
Lucro líquido antes da contribuição social
7.361.269,48 1.830.679,09
Contribuição social sobre o lucro
445.361,88
704.945,60
Lucro líquido antes do imposto de renda
6.915.907,60 1.125.733,49
Provisão para imposto de renda
1.213.116,32 1.874.982,21
Prejuízo líquido do período
5.702.791,28
749.248,72

Fluxo de Caixa Indireto encerrado no período de 31/12/2018
Atividades Operacionais
2018
Lucro Líquido
5.702.791
(-) MEP
(1.312.402)
Lucro Ajustado
4.390.389
Redução duplicatas a receber
12.366.312
Aumento OUTROS CRÉDITOS
(32.970)
Aumento ARLP
(1.312.402)
Redução Desp paga antecip
26.039
Aumento Obrigações a Curto Prazo
124.387
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
15.561.756
Atividades Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(7.633)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
(7.633)
Atividades de Financiamento
Distribuição de dividendos
(15.543.628)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades financiamento
(15.543.628)
Redução Líquida no caixa e equivalente de caixa
10.495
Saldo do caixa em 31/12/2017
16.650
Saldo do caixa em 31/12/2018
6.155
Variação do disponível 2018/2017
10.495
Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2018
Reservas
Lucros ou
Capital de Capital
Lucros a
Prejuízos
Realizado
Outras
Legal Estatutária Contingência
Realizar Acumulados
Total
49.216.214,00 76.651,41 3.277.966,18 6.911.523,45 9.760.922,28 20.167.304,16 20.053.982,99 109.464.564,47

Saldo Inicial
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:
Saldo Inicial Ajustado
49.216.214,00 76.651,41 3.277.966,18 6.911.523,45 9.760.922,28 20.167.304,16 20.053.982,99 109.464.564,47
Resultado Líquido do xercício em Curso
- 5.702.791,28 5.702.791,28
Proposta da Destinação do Lucro:
Dividendos Distribuídos aos Sócios
- (15.371.208,19) (15.371.208,19)
Saldo Final
49.216.214,00 76.651,41 3.277.966,18 6.911.523,45 9.760.922,28 20.167.304,16 10.385.566,08 99.796.147,56

