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CPI, CORPORATIVISMOS
E DESTINOS DO BRASIL

DETECTAR O ELO FRACO
DO NEGÓCIO

Estamos diante de luta acirrada entre 2
polos poderosos: militares e políticos.
Por Daniel Kosinski, página 2

A importância de identificar as restrições que
limitam o desenvolvimento das empresas.
Por Flávio Padovan, página 2

Reciclagem
no Brasil não
supera 4%
dos materiais
De acordo com estudo da
ONG australiana Plastic Free
Foundation, das 11,3 milhões de
toneladas de resíduo plástico produzidas por ano, apenas 1,28% é
reciclado. Esse percentual não é
nada perante as mais de 400 milhões de toneladas de plástico
produzidas por ano no mundo,
piorando o estado de poluição no
meio ambiente. Entre os produtos
descartados de forma incorreta,
estão materiais como cotonetes,
copos, garrafas, embalagens de
produtos de beleza etc.
Atualmente, o Brasil conta com
um grande percentual (40%) de
resíduos coletados com destinação em unidades inadequadas, e
poucas iniciativas para recuperação dos materiais (a reciclagem
não supera 4%).
O alerta vai além de uma questão de sustentabilidade e meio
ambiente. É calculado que anualmente, 12,7 milhões de toneladas
de plástico vão parar nos oceanos.
Segundo a ONU Meio Ambiente,
se o consumo continuar desenfreado, em 2050 o mar terá mais plástico do que peixes. E as más notícias continuam: se você consome
animais marinhos na alimentação,
com certeza está ingerindo plástico também.
Estudos apontam a absorção de
microplásticos pelas raízes, bem
como essas partículas também
são encontradas em diferentes
áreas do nosso corpo como fígado e recentemente, uma pesquisa
brasileira encontrou nos pulmões
de voluntários.
Levantamento da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe) intitulado “Panorama
dos Resíduos Sólidos no Brasil
2018/2019”, foram geradas cerca de 79 milhões de toneladas de
resíduos sólidos urbanos, cujo volume tem potencial de produzir
14.500 GWh/ano de energia elétrica por processos de tratamento térmico. Esse total representa
cerca de 3% do consumo nacional, ou o suficiente para abastecer
todo o Estado de Pernambuco ou
Rio Grande do Norte, Paraíba e
Alagoas juntos.
Considerando a necessidade de
avanços no sistema de destinação
de resíduos por parte dos municípios, além dos métodos de tratamento térmico, o Brasil também
comporta processos de tratamento biológico, pelos quais há um
potencial adicional de geração de
energia elétrica de 1.400 GWh/
ano.

UM MAR DE PLÁSTICO
Brasil é o maior produtor na América
Latina, e aproximadamente 5% acabam
parando no fundo do mar.
Por Ana Rita Albuquerque, página

Mercado de medicamentos é
concentrado em 64 empresas
Juntas, respondiam por 87% do faturamento

A

penas 64, das 224 empresas que atuam no setor
farmacêutico do país,
respondiam por 86,8% do mercado, com faturamento conjunto de R$ 74,6 bilhões em 2019.
Elas foram responsáveis por
73% das embalagens de medicamentos vendidas. Os dados são
do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico da Secretaria
Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No total, em 2019, mais de 5,3
bilhões de unidades foram comercializadas no país, com R$ 85,9
bilhões em faturamento. O preço
médio global praticado por medi-

camento foi de R$ 16,34, informa
a Agência Brasil.
De acordo com a publicação,
em 2019, as empresas com registro de medicamentos com comercialização estavam distribuídas em
14 unidades da federação. A maior
concentração de indústrias farmacêuticas foi verificada no estado
de São Paulo, que, sozinho, responde por 56,25% do total de empresas do setor no país, detendo
76,85% do faturamento e 64,89%
da quantidade de embalagens comercializadas.
Destaca-se também a participação de Goiás em termos de quantidade de unidades vendidas, com
14,61% do total, segunda posição
nesse quesito, e 4,34% do fatura-

mento. Outros estados em destaque são o Rio de Janeiro, com
10,14% do faturamento total do
setor e com 5,69% da quantidade
de embalagens comercializadas
no país, e o Paraná, com 3,77%
do faturamento e 5,78% das embalagens.
O documento traz ainda o
ranking das substâncias mais vendidas e aquelas com os maiores faturamentos em 2019. O princípio
ativo mais vendido foi o cloreto
de sódio, que tem várias indicações como: descongestionante,
como veículo para vários medicamentos injetáveis ou para limpeza
de ferimentos. Ele teve entre 150
milhões e 250 milhões de apresentações comercializadas.
MST

MST lançará certificados de renda fixa na Bolsa

O

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) planeja captar R$ 17,5 milhões com a
emissão de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA),
modalidade de título de renda fixa
utilizada para financiar o produtor
ou a cooperativa agrícola.
A remuneração, pré-fixada, ficará em torno de 5,5% ao ano pagos
com o lucro da venda dos produtos
agrícolas, informa o jornal espanhol
El País. Os rendimentos do CRA
são isentos de imposto de renda.
A oferta pública do MST vai
aceitar aplicações a partir de R$
100. São títulos com prazo de cinco anos, negociados no mercado
secundário da Bolsa de São Paulo
(B3), a depender de sua liquidez.
A estratégia faz parte de um
movimento chamado de Finapop

– Programa de Financiamento Popular da Agricultura Familiar para
Produção de Alimentos Saudáveis,

idealizado em parceria com o economista e ex-banqueiro Eduardo
Moreira.

PL legaliza grilagem maior que MG
A regularização fundiária proposta pelo Projeto de Lei 2633/20
não passa da regularização do crime
de grilagem, de 65 milhões de hectares de terras públicas entregues ao
latifúndio, denuncia Kelli Mafort,
da Coordenação Nacional do MST.
A área é maior que o Estado de Minas Gerais, por exemplo.
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (13) o regime
de urgência do PL, 2633/20, que
estabelece novos critérios para a
regularização fundiária de imóveis
da União, incluindo assentamentos. A proposta dispensa vistoria
pelo Instituto Nacional de Colo-

nização e Reforma Agrária (Incra)
e passa de 4 para 6 módulos fiscais
o tamanho da propriedade ocupada que poderá ser regularizada.
“Pelo menos, 65 milhões de
hectares de terras públicas podem
ser retirados do povo brasileiro
e da União e dados, repassados
a grandes proprietários de terras,
empresas do agronegócio e da
mineração. Estes proprietários de
terra não estão enquadrados em
nenhuma regra socioeconômica
para que possam ter acesso a este
benefício. Eles não são aptos a nenhum programa social de Reforma Agrária”, afirma Mafort.

Turismo ainda
está 31%
abaixo do
nível de 2019
O setor de turismo brasileiro registrou em maio, último mês com
dados consolidados, faturamento
de R$ 9,6 bilhões, 47,5% superior
ao de maio do ano passado. No
entanto, em comparação ao mesmo mês de 2019, antes do início
da pandemia, houve redução de
31,2% no faturamento do setor.
Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP).
O transporte aquaviário foi
o único, entre os seis grupos de
atividades analisados pela FecomercioSP, que conseguiu superar
o patamar pré-pandemia, com alta
de 20% no faturamento em relação ao mesmo mês de 2019. O
transporte aéreo registra a maior
queda em relação a 2019, de
50,5% – variação similar à da redução da demanda de passageiros,
na mesma comparação, de 43%.
Em maio de 2021, os restaurantes e alojamentos faturaram R$
2,8 bilhões, 33,5% abaixo do obtido no mesmo mês em 2019, com
variação muito próxima do grupo
atividades culturais, recreativas e
esportivas (-33,8%), também afetado pelo isolamento social.
O conjunto de atividades de
locação de veículos, agências e
operadoras de turismo registrou
queda de 13,2% em maio em relação a 2019, e o setor de transporte
terrestre, redução de 6,6%.
“A vacinação ainda é a principal
variável para os turistas voltarem
a viajar com segurança e para os
empresários se planejarem de forma mais sólida”, diz, em nota, a
FecomercioSP.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1170
R$ 5,2730
R$ 6,0422
R$ 0,7895
R$ 298,99

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

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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A CPI, os corporativismos e os destinos do Brasil
Por Daniel
Kosinski

P

assados dois anos e
meio desde a posse
de Jair Bolsonaro,
para muitos permanece inconclusivo o debate quanto
a se, ou em que medida, este deve ser considerado um
governo militar.
É fato que Bolsonaro foi
eleito por quase 58 milhões
de votos e que esses, em sua
vasta maioria, foram dados
por civis. Porém, não devemos esquecer que foi o
então comandante do Exército brasileiro, o general
Eduardo Villas Bôas, quem
pressionou publicamente o
STF para barrar a candidatura do ex-presidente Lula,
envolvendo abertamente as
Forças Armadas no andamento do processo eleitoral.
Foi a Villas Bôas, também,
que Bolsonaro agradeceu
pelo apoio de bastidores à
sua candidatura.
Desde o início da sua
desastrosa administração,
foram e continuam sendo
militares de alta patente os
ocupantes dos seus principais cargos executivos,
exceção feita ao Ministério
da Economia. Além desses,
mais de 6 mil cargos no Governo Federal são ocupados
por oficiais militares, segundo as últimas estimativas.
Portanto, resta evidente
que os militares foram centrais para a construção da
candidatura e para a viabilização da vitória de Bolsonaro, representam um dos
principais grupos sociais
que (ainda) lhe dão sustentação e que dos seus quadros provém a maior parte
dos seus administradores.

Logo, se este não é um
governo militar, é, no mínimo, um governo de militares. Mais exatamente, de
ao menos 6 mil deles, ocupantes de cargos de indicação política que escapam ao
controle da elite de políticos
profissionais. Políticos que
os militares consideram,
virtualmente sem exceções,
incompetentes, corruptos
e orientados apenas para
os seus próprios interesses.
Políticos dos quais jamais
esconderam o seu desprezo, como sintetizou ainda
em 2018 o general Augusto
Heleno, depois ministro do
Gabinete de Segurança Institucional: “Se gritar pega
Centrão, não fica um, meu
irmão”.
Três anos mais tarde,
imprensado pelas circunstâncias de um governo em
eterna crise, Heleno mudou
publicamente de posição.
O problema, porém, é que
é também deste Centrão,
“núcleo duro” desses políticos profissionais, que depende a sobrevivência de
Bolsonaro. Até o momento, 126 pedidos de abertura
de processos de impeachment já foram apresentados. Sobram motivos para
aceitá-los, mas tanto o ex-presidente da Câmara dos
Deputados Rodrigo Maia,
quanto o atual, Artur Lira,
não acataram nenhum deles.
Conforme noticiado há
algumas semanas, Bolsonaro mantém uma base
parlamentar mínima concedendo a esse grupo um “orçamento paralelo” de pelo
menos R$ 3 bilhões, postos
à sua disposição para irrigar
obras, outras benesses nas

suas bases eleitorais e sabe-se lá mais o que.
Dessa forma, a sustentação de Bolsonaro depende, principalmente, de dois
grupos cujos interesses
são em geral conflitantes.
Pois o amplo espaço que
o presidente concede aos
militares no seu governo é,
automaticamente, subtraído
do alcance daqueles políticos profissionais, sempre
agindo em causa própria.
Assim, Bolsonaro não tem
como contemplar todos ou
nem mesmo a maior parte
deles. Apesar do suborno
ao Centrão, partes substanciais dessa elite política encontram-se alijadas do seu
arranjo governamental.
Com efeito, é neste contexto que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
que investiga a conduta do
governo durante a pandemia da Covid-19 caiu como
uma luva para alguns desses
excluídos, que parecem ter
encontrado nela uma arma
potente para recuperar o
terreno perdido.
Controlada por maioria oposicionista, presidida
pelo senador amazonense
Omar Aziz e relatada pelo
alagoano Renan Calheiros,
oposicionistas confessos, a
CPI vem caminhando para
responsabilizar militares pelo desastre nacional durante
a pandemia. Assim situam-se as convocações do general Eduardo Pazuello,
ex-ministro da Saúde, e do
coronel Élcio Franco, ex-secretário executivo e seu
“braço direito”.
Embora, sem dúvidas,
absolutamente necessárias
dado fatos públicos e notórios e o curso das investiga-

ções, que os indicam como
dois dos principais corresponsáveis pela tragédia, elas
também visam deslegitimar,
frente à sociedade brasileira, a capacidade dos militares para o exercício de cargos públicos cujo controle
esses políticos profissionais
querem recuperar.
Não por acaso, na última
semana, durante uma das
seções da CPI, Omar Aziz
afirmou que “membros do
lado podre” das Forças Armadas estavam envolvidos
com “falcatruas” no governo. A reação a essa declaração foi imediata. Em primeiro lugar, a cúpula militar
divulgou nota repudiando o
que considerou um desrespeito de Aziz à corporação
e a sua narrativa “afastada
dos fatos […] vil e leviana,
tratando-se de acusação
grave, infundada e, sobretudo, irresponsável”.

Estamos diante de
luta acirrada entre
2 polos poderosos:
militares e políticos
Dias depois, o comandante da Aeronáutica,
bolsonarista público e
confesso, afirmou que os
comandantes militares não
emitirão “50 notas” como
aquela, invocando “mecanismos dentro da base legal
para evitar isso” e declarando que “homem armado não ameaça”. Por fim,
como que tentando dirimir
quaisquer dúvidas quanto
às motivações do grupo, o
comandante da Marinha,
em publicação numa rede social, declarou que os
militares “estarão sempre

unidos, em prol do povo
brasileiro. Espírito de corpo forte. Corporativismo,
jamais!”.
Quem dera fosse esse
o caso. Com efeito, já está
claro que estamos diante de
uma luta acirrada entre dois
corporativismos poderosos.
Em disputa, milhares de
cargos dotados de gratificações e salários generosos
e o poder de comandar a
distribuição de bilhões de
reais em recursos públicos.
Enquanto Bolsonaro derrete – talvez irreversivelmente
– o que assistimos são duas
castas se digladiando publicamente pelo controle do
que ainda resta do Estado
brasileiro: os militares e os
políticos profissionais, pelo
menos os excluídos da coalizão bolsonarista.
Como reiterou o comandante da Aeronáutica em
clara ameaça golpista, são
os militares que manejam
as armas e é delas, em última instância, que provém
o poder. Porém, o emprego
dessas armas é limitado de
diversas formas pela Constituição Federal, que o subordina aos civis. Usá-las à
revelia de autorização parlamentar ou contra o próprio
Congresso Nacional, como
parece cogitar o comandante, deporia diretamente
contra a presente ordem
constitucional.
À luz da nossa história,
muitas vezes isso não constituiu obstáculo para que os
militares agissem. Todavia,
vivemos num momento internacional pouco favorável a golpes desse tipo. Na
atual conjuntura, é pouco
provável que um governo
produzido ou perpetuado

por uma quartelada conseguisse acolhida internacional – principalmente tendo
Joe Biden na Presidência
dos Estados Unidos, pouco
afeito ao subordinado tropical de Trump.
Por essa razão, tudo indica que os políticos profissionais saem em vantagem
para, usando o enorme poder de coerção moral daqueles que se dizem agir em
nome e em defesa da “democracia”, prevalecerem
e removerem os “homens
armados” do centro da disputa.
Essa disputa, tudo indica, permanecerá indefinida
até que saiam os resultados
das eleições do ano que
vem, que poderão precipitar o país de vez num impasse institucional. Até lá e
no meio disso tudo, quem,
nesses dois lados em disputa, parece interessado em
debater um cada vez mais
necessário projeto nacional? Quem parece capaz de
propor um projeto de desenvolvimento nacional autônomo, soberano, capaz de
tirar o país da entropia e de
resgatar as grandes massas
do povo brasileiro do desalento do desemprego e da
miséria nos quais hoje elas
se encontram?
A julgar pelo que estamos vendo, virtualmente ninguém. De fato, para
esses militares e políticos
profissionais que temos por
aqui, tudo parece se resumir
a corporativismos e nada
mais.
Daniel S. Kosinski é doutor em
Economia Política Internacional (IEUFRJ) e membro do Instituto da
Brasilidade.

A importância de detectar o elo fraco para um negócio sustentável
Por Flávio
Padovan

V

ia de regra, quando iniciamos um
trabalho de planejamento estratégico, é bastante usual utilizar ferramentas que nos ajudem a
entender e definir os caminhos a percorrer. Um dos
métodos mais utilizados é
o SWOT para identificar as
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças nos negócios. No entanto, existem
outras opções que devem
ser avaliadas para auxiliar
no desenvolvimento desses
trabalhos, sendo uma delas

o TOC, em português a Teoria das Restrições, criada
por Eliyahu M. Glodratt,
autor do livro A Meta, escrito em 1984. É um clássico
da área de Administração.
Trata-se de uma teoria
baseada na identificação
das restrições que limitam
o desenvolvimento das empresas, os elos frágeis do
sistema, e permitem abrir,
ou não, caminho para o
processo de Melhoria Contínua, prática usada ininterruptamente para aperfeiçoamento do negócio. Por
definição, uma restrição é
qualquer coisa que possa
impedir um sistema de atin-
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gir o seu objetivo. Por isso,
é importante entender e
classificar as restrições externas e internas.
De um lado, as restrições
externas, ou de mercado,
são normalmente relacionadas à falta de competitividade ocasionada por problemas de posicionamento de
preço, qualidade, imagem
da marca e reputação, entre outras. Por outro lado,
as internas se referem às
capacidades no âmbito de
processos, equipamentos,
competências dos colaboradores e também às políticas corporativas, que muitas
vezes limitam e impedem o

desenvolvimento da criatividade e da cultura da
inovação, fundamental em
qualquer corporação.
Saber quais tipos de restrições estão presentes e como
elas impactam os negócios é
um atalho para definir quais
mudanças são mais urgentes. No varejo, por exemplo,
isso pode corrigir problemas
relativamente comuns – e
que causam bastante estrago
financeiro –, como perda de
estoque por exemplo. Já na
indústria, as restrições relacionadas a processos são determinantes e causam falhas
na produtividade e consequentemente perda de com-
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petitividade no mercado.
Importante destacar ainda que uma restrição pode
mudar ao longo do tempo
em função das transformações no ambiente de negócios. Nesses casos, a análise
deve recomeçar à medida
que essas mudanças são observadas.
Para uma análise efetiva
das restrições, três perguntas são fundamentais:
1) O que mudar?
2) Por que mudar?
3) Como causar a mudança?
É fato que o objetivo principal de toda organização é
obter melhores resultados,

mas a TOC é uma ferramenta prática, que faz com que
se possa planejar soluções a
partir de situações reais, que
atrapalham a empresa, sem
perder tempo com quesitos de pouca relevância. Ela
ajuda obter eficiência agora,
mas principalmente para o
futuro do negócio. O que se
traduz na tão almejada sustentabilidade.
Flávio Padovan é sócio da MRD
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Ministro compra dentro do Ministério
Pazuello é acusado de fechar negociação direta de vacinas
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Suspeitas de corrupção
com vacinas somam
R$ 12 bi, e subindo

A

o rebarbar ofertas de vacinas diretamente dos fabricantes e privilegiar negociação com intermediários,
o Governo Bolsonaro escancarou as portas para dezenas
de atravessadores e deixou no ar robustas suspeitas de
corrupção, que a Polícia Federal poderá investigar, se tiver
autonomia. Os casos suspeitos – até agora – são:
1) Covaxin: 20 milhões de doses iniciais + 50 milhões solicitadas em ofício do Ministério da Saúde de 6 de março. A
US$ 15 a dose, as encomendas somariam US$ 1,050 bilhão.
O possível “comissionamento” da vacina indiana varia de
US$ 13,66 por dose (telegrama da Embaixada do Brasil na
Índia estimava o preço em US$ 1,34 a dose) a US$ 5 (ata de
reunião do Ministério da Saúde com a Precisa falou em US$
10 ou menos). Tem-se portanto suspeita de sobrepreço entre
US$ 956 milhões e US$ 350 milhões.
2) Davati (inicialmente AstraZeneca, depois Jansen):
400 milhões de doses. O PM Luiz Paulo Dominguetti
falou em pedido de “pixulé” de US$ 1 por dose. Porém os
preços oferecidos variaram muito, ao sabor da briga entre
as supostas (segundo a senadora Simone Tebet) quadrilhas no Ministério da Saúde. A suspeita, portanto, é de, no
mínimo, US$ 400 milhões.
3) Coronavac: 30 milhões de doses através de um intermediário a US$ 28 cada (o preço do Instituto Butantan é
de US$ 10). Suspeita de propina de US$ 540 milhões.
4) Convidecia: 60 milhões de doses pelas quais seriam
pagos US$ 17 cada. Se levar em conta que a igualmente
chinesa Coronavac, fornecida pelo Butantan, custou US$
10, haveria uma suspeita de sobrepreço de US$ 7 a dose,
ou US$ 420 milhões.
No total, a suspeita de “pixulé”, “comissionamento”,
propina, vai a, no mínimo, US$ 1,710 bilhão, ou R$ 8,740
bilhões. Se levada em conta a dose mais barata da Covaxin, o montante vai a US$ 2,316 bilhões, ou R$ 11,840
bilhões. Valor suficiente para bancar mais uma rodada de
auxílio emergencial e ainda sobrar R$ 2,8 bilhões de troco.

Autônomo
A Onii, startup de lojas sem atendentes, inaugurou uma na
Servier do Brasil, multinacional do setor da saúde localizada
em Jacarepaguá (Rio de Janeiro). A loja funciona 24 horas e
conta com refeições, bebidas e até doces e sorvetes.

Olha a faca
Mimimi e vitimização, diria Jair Bolsonaro sobre o
presidente Bolsonaro ir a um hospital cuidar de soluço e
prisão de ventre.

Q

uando ainda no
exercício de ministro da Saúde
o general Eduardo Pazuello
prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30
milhões de doses da vacina
chinesa Coronavac, que foram formalmente oferecidas ao governo por quase
o triplo do preço negociado
pelo Instituto Butantan. Segundo informação do jornal Folha de S.Paulo, com
base em um vídeo,
a negociação ocorreu em
uma reunião fora da agenda

oficial dentro do ministério
em 11 de março.
Na reunião com quatro
reepresentantes da World
Brandes, de Santa Catarina, empresa de comércio
exterior, ficou acertado o
preço de US$ 28 de cada
dose da Coronavc produzida pelo laboratório chinês Sinovac, o mesmo que
tinha sido rejeitado pelo
presidente Jair Bolsonaro no início da pandemia.
Também ficou acertado
um adiantamento equivalente a metade da nego-

milhões de doses no mais
curto prazo possível para
atender a nossa população.”
Pouco mais de uma semana após essa reunião
de negociação direta para
a compra da Coronavac, o
ex-ministro da Saúde garantiu, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia, que nunca
tinha participado de reuniões sobre compra direta de vacinas, ressaltando
que essa era uma atribuição do quadro técnico do
Ministério, da Saúde.

Pesquisa sobre capitais estrangeiros no país

O

Banco Central iniciou pesquisa para
reunir estatísticas
macroeconômicas do setor
externo. Chamado Censo
de Capitais Estrangeiros
no país. O levantamento
visa auxiliar o regulador na
formulação de política econômica e nas atividades de
pesquisadores e organismos
internacionais.
É obrigatória a participação de empresas e fundos de investimento. No
caso das pessoas jurídicas,
entram no levantamento
aquelas sediadas no Brasil
com participação direta ou
indireta de não residentes
em seu capital social e com
patrimônio líquido igual ou
superior a US$ 100 milhões
em dezembro de 2020 e
aquelas com saldo devedor
total de créditos comerciais
de curto prazo concedidos
por não residentes de até
US$ 10 milhões na mesma
data.
Segundo a Associação
Brasileira de Mercados de

Capitais (Anbima), com relação aos fundos, a pesquisa
considera aqueles com cotistas não residentes e com
patrimônio líquido igual ou
superior a US$100 milhões
em dezembro de 2020. Os
administradores são os responsáveis por responder o
questionário.
O Banco Central (BC)
conduz o Censo de Capitais Estrangeiros no país
com o objetivo de compilar estatísticas do setor
externo, em especial a Posição de Investimento Internacional, subsidiando
a formulação de política
econômica e auxiliando
atividades de pesquisadores econômicos e de organismos internacionais.
O Censo é realizado com
dois níveis de abrangência:
anual (amostral) e quinquenal (populacional).
Refere-se às data-base
dos anos não terminados
em 0 (zero) ou 5 (cinco),
ou seja, dos anos em que
não ocorrem os Censos

Quinquenais. Devem prestar a declaração do Censo
Anual: pessoas jurídicas
sediadas no país, com participação direta de não
residentes em seu capital
social, em qualquer montante, e com patrimônio
líquido igual ou superior
ao equivalente a US$100
milhões na data-base de 31
de dezembro do ano-base;
fundos de investimento
com cotistas não residentes e com patrimônio líquido igual ou superior ao
equivalente a US$100 milhões, na data-base de 31
de dezembro do ano-base,
por meio de seus administradores; e pessoas jurídicas sediadas no país, com
saldo devedor total de créditos comerciais de curto
prazo (exigíveis em até
360 dias) concedidos por
não residentes, em montante igual ou superior ao
equivalente a US$10 milhões, na data-base de 31
de dezembro do ano-base.
Refere-se às data-base

de anos terminados em 0
(zero) ou 5 (cinco). Devem prestar a declaração do
Censo Quinquenal: pessoas
jurídicas sediadas no país, com participação direta
de não residentes em seu
capital social, em qualquer
montante, na data-base de
31 de dezembro do anobase; fundos de investimento com cotistas não residentes, na data-base de 31
de dezembro do ano-base,
por meio de seus administradores; e pessoas jurídicas
sediadas no país, com saldo
devedor total de créditos
comerciais de curto prazo
(exigíveis em até 360 dias)
concedidos por não residentes, em montante igual
ou superior ao equivalente a
US$1 milhão, na data-base
de 31 de dezembro do anobase.
Censo Quinquenal 2021
- Ano-base 2020
O prazo regular para entrega da declaração é de 1°
de julho às 18 horas de 16
de agosto de 2021.

Índice para identificar vulnerabilidades

N

esta
segundafeira (19), às 10
horas, a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) e o Banco Central irão lançar o Índice de
Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB/Febraban). A
ferramenta, que é gratuita,
permitirá aos brasileiros
identificar vulnerabilidades
e personalizar estratégias
de educação financeira, in-

formou nesta sexta-feira a
Febraban.
Desenvolvido em cooperação técnica com o Banco
Central e apoio de bancos,
membros do Sistema Financeiro Nacional e acadêmicos, o novo indicador se
destina a todas as pessoas,
especialmente àquelas que
querem melhorar sua situação financeira. O lançamento será feito pelo presidente

Rápidas
Nesta segunda-feira, a FGV Energia reúne, em webinário sobre o setor de petróleo, Anelise Lara (IBP),
Heloisa Borges (EPE), Marcelo Araújo (Ipiranga) e
Wilson Ferreira Jr. (BR). Às 18h, pelo canal da FGV no
YouTube *** O advogado Mauricio Moreira Menezes, sócio do Moreira Menezes, Martins Advogados e professor
de Direito Comercial da Uerj, será um dos debatedores
de “Solução em Foco”, da @tmabrasil, com o tema “Os
créditos trabalhistas na nova Recuperação Extrajudicial”,
nesta terça, às 9h *** Tramita no Congresso Nacional a
PEC da reforma eleitoral (PEC 125/2011), assunto que
foi tema do podcast Conversa com o Judiciário com a
participação dos especialistas e mediação do corregedorgeral da Justiça Eleitoral, ministro Luis Felipe Salomão.
Disponível em plataformas de streaming.

ciação, ou seja, R$ 4,65 bilhões, valor considerando
a cotação da moeda norteamericana na época.
Na gravação da reunião
realizada no gabinete do
também então secretárioexecutivo da pasta, o coronel da reserva Elcio Franco,
Pazuello ressalta: “Já saímos daqui hoje com o memorando de compromisso
já assinado e com e com o
compromisso do ministério de de celebrara, no mais
curto prazo, o contrato para
podermos receber essas 30

CONCESSÃO DE LICENÇA
CYRELA BELGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.976.349/0001-66, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS,
através do processo n° 23/300.072/2021, a LMP n° 1358/2021 com
validade de 48 meses, válida até 14/07/2025 para desenvolvimento de
projeto de grupamento residencial multifamiliar, situado na Rua General Polidoro, 68 - Botafogo, RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do
Rio de Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto
Social da Entidade, convoca todos os associados quites com suas
obrigações estatutárias junto a este Sindicato, em condições de votar,
para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 21 de Julho
de 2021, em sua sede campestre, na Av. Tereza Rodrigues Lareta
Corrêa, 1.573 - Parque Recreio - Dom Pedro II – Distrito de Mauá – Magé
– RJ., ás 10:30 hs., em primeira convocação, e às 11:00 hs., em segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberação da seguinte ordem do dia: 1° Apresentação e
Votação da Prestação de Contas do Exercício de 2020. 2° Apreciação e
Votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2021.
Rio de Janeiro/RJ, 16 de Julho de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

da Febraban Isaac Sidney e
o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão
de Conduta do Banco Central Maurício Moura.
Na sequência, a apresentação do I-SFB e os detalhes da pesquisa que deu
origem à sua implementação serão feitos pelo diretor de Cidadania Financeira da Febraban, Amaury
Oliva e pelo chefe do De-

partamento de Proteção
da Cidadania Financeira
do Banco Central, Luís
Gustavo Mansur Siqueira,
que depois responderão a
perguntas dos jornalistas.
Para participar, é preciso fazer a inscrição no link
(https://febraban.webex.
com/febraban/onstage/g.
php?MTID=ea6206af3e02
25afcdc777f423b5f3afe).

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CYRELA BELGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 17.976.349/0001-66, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS,
através do processo n° 23/300.072/2021, Licença Ambiental Municipal para desenvolvimento de projeto de grupamento residencial
multifamiliar, situado na Rua general Polidoro, 68 - Botafogo, RJ.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam
convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no dia
22 de julho de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 1008,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício; e (iii)
deliberar sobre a composição e remuneração da administração da Companhia.
Informações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que
comprovarem a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das
ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação
na Assembléia a que se refere este Edital deverão ser depositados na sede da
Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro,
14 de julho de 2021. NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - Diretor.
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Um mar de plástico

F

oi proposto pela Organização das Nações Unidas
(ONU) que entre 2021 e 2030 seja a Década dos Oceanos, visando expor e conscientizar as populações sobre a
importância dos oceanos, além de mobilizar atores públicos, privados e a sociedade civil em ações que favoreçam a
sustentabilidade dos mares.
Os mares oferecem inúmeras riquezas além do sonhado
deleite nas férias. Proporcionam a denominada “Economia
azul”, “termo relacionado com a exploração, preservação
e regeneração do meio marinho” (in Wikipedia). Dessa, dependem a pesca, o turismo, o comércio entre os países, os
esportes aquáticos e o lazer em harmonia com a vida marinha.
Os mares também geram o equilíbrio climático do planeta. Por tudo isso, coloca-se como um desafio a gestão dos
resíduos plásticos que chegam em grande quantidade aos
oceanos todos os dias, contaminando a sua fauna e flora.
A produção de plástico deve crescer cerca de 50% até
2025, pois muitos itens da vida moderna os tornam indispensáveis. Ocorre que sem o descarte adequado, várias toneladas de plástico são lançadas nos oceanos todos os dias.
O Brasil é o maior produtor de plástico na América Latina, produzindo cerca de 6 milhões de toneladas por ano,
dentre os quais aproximadamente 5% acabam parando no
fundo do mar. Ao todo, mais de 8 milhões de toneladas
de plásticos são despejados ao ano nos oceanos segundo
dados do Fórum Econômico Mundial. Estudos também
indicam que até 2040 o lixo plástico dos oceanos poderá
chegar ao triplo do atual. Estima-se que cerca de 150 milhões de toneladas métricas de plásticos já estejam flutuando nos oceanos.
Ou seja, refletir sobre uma gestão eficaz dos resíduos
sólidos, especialmente dos plásticos, é uma tarefa urgente.
Sem isso, essa nova e promissora fonte de desenvolvimento econômico, que são os oceanos, cujas potencialidades
sequer foram ainda aproveitadas, em breve se transformarão numa grande ilha plástica, extensão da fronteira terrestre, ou, na melhor das hipóteses, um grande coquetel de
substâncias tóxicas da qual não estaremos livres, ainda que
por meio da inocente degustação de um peixe ou de um
crustáceo.
A situação se coloca ainda mais preocupante diante da
pandemia de Covid-19 e suas variantes, prevendo-se maior
descarte de seringas e materiais plásticos muitas vezes sem
os cuidados específicos e que podem acabar poluindo ainda mais os oceanos.
Ações mais coordenadas entre os países são necessárias
para mitigar a poluição dos mares. Os instrumentos internacionais até hoje elaborados não tratam especificamente
da poluição marinha por plásticos, por isso a comunidade
internacional tem adotado medidas para combater a proliferação de resíduos plásticos nos oceanos, também em
conformidade com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 proposta pela ONU, segundo a
ODS 14.
Para que a referida “economia azul” se desenvolva num
contexto sustentável, capaz de trazer inúmeros benefícios a
todos os setores como o da pesca, turismo, lazer, comércio
marítimo dentre outros, é preciso investir em economias
limpas e sustentáveis.
Afora isso, está ao alcance de cada um a educação e
consciência ambiental para reduzir o consumo de plástico
de uso único. A meta pode ser, como divulgado amplamente, dispensar as sacolas, canudos, copos e talheres plásticos,
além de outras práticas que começam em nossas casas pelo
descarte adequado do lixo. Assumir para si a política dos
5Rs do desenvolvimento sustentável pode determinar que
a “economia azul” dos mares não seja aprisionada em uma
rede de plásticos: Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e
Reciclar.
1- Usado para FCA

2- Usado para FNS

3- Usado para VLI S.A. e VLI Multimodal.

VLI S.A.

Pizza Hut, Outback, Rei do Mate
e Giraffas lançam app unificado

CNPJ/MF nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19/02/21
4- Ultrafértil S.A. Não tem logo.
1. Data, Hora e Local: Aos 19/02/21, às 12h, foi realizada por videoconferência a Reunião do Conselho de Administração
da
Cia, com sede na Rua Helena, 235, 5º andar, Vila Olímpia/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão
da presença de todos os membros titulares do Conselho de Administração, por meio de videoconferência, nos termos do Art. 13
do Estatuto Social da Companhia, a saber: Srs. Luciano Siani Pires, Ivan Malekzadeh Fadel, Fabiano de Carvalho Filho, Bruno
Henrique Lopez Lima, Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui e Rafael de Oliveira Morais. Participou ainda, a Sra. Joyce Andrews
da Costa, Gerente Geral de Governança, Riscos e Compliance 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani
Pires, que convidou a Sra. Joyce Andrews da Costa para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) aprovação, ad referendum à AGO, das
contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/20; (ii) deliberação,
ad referendum à AGO, das Demonstrações Financeiras referente a Dezembro de 2020 da Companhia em português e inglês e da
proposta sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/20 e da distribuição de dividendos, conforme
o caso; (iii) ratificação, ad referendum à AGO, da reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31/12/19 e 2018, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores
independentes, preparadas especialmente para fins de registro nos termos da Instrução CVM Nº 480, de 7/12/09, conforme
alterada (“Instrução CVM 480/09”); e (iv) Convocação da AGO. 5. Deliberações: Instalada a reunião e após a discussão das
matérias da ordem de dia, os Conselheiros presentes aprovaram, nos termos do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue: 5.1. Aprovar, ad referendum à AGO, as contas da administração e demonstrações
financeiras, acompanhadas do relatório anual da administração e parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/20 em português e inglês. Ainda, devido a exigência para atendimento de requerimento de publicação
no DOESP e jornal de grande circulação, ficou aprovado a publicação das demonstrações financeiras de 2 colunas de 2020
comparativos com 2019, de mesmo teor das demonstrações financeiras de 3 colunas, apenas com exclusão do exercício de 2018.
5.2. Aprovar, ad referendum à AGO, a proposta sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/20, no
valor de R$2.778.265,17, a ser absorvido pelas reservas de retenção de lucros existentes. 5.3. Ratificar, ad referendum à AGO,
a reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/19 e
2018, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, preparadas especialmente para
fins de registro nos termos da Instrução CVM 480/09. Ainda, considerando o retro mencionado, fica aprovado a reemissão dos
números das demonstrações financeiras de 2019 e 2018 nas demonstrações financeiras de 3 colunas, com valores idênticos
aos aprovados nas demonstrações de 2019 comparativa com 2018, emitidas em 29/05/20. 5.4. Aprovar a convocação da
AGO da Companhia, a ser realizada oportunamente, para deliberar sobre: (i) aprovação das contas da administração e das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/20; (ii) deliberação sobre a destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31/12/20; e, (iii) ratificação da reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/19 e 2018, acompanhadas do relatório da administração e do parecer
dos auditores independentes, preparadas especialmente para fins de registro nos termos da Instrução CVM 480/09. 5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações
acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos já realizados, incluindo, mas não
se limitando, a contratação de todos os prestadores de serviços necessários para implementação das deliberações acima. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Luciano Siani Pires – Presidente; e Joyce Andrews
da Costa - Secretária. Conselheiros presentes: Luciano Siani Pires, Ivan Malekzadeh Fadel, Fabiano de Carvalho Filho, Bruno
Henrique Lopez Lima, Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui e Rafael de Oliveira Morais. SP, 19/02/21. JUCESP. Certifico o registro
sob o nº 130.766/21-5 em 09/03/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

izza Hut, Outback,
Rei do Mate e Giraffas se uniram para criar o aplicativo Quiq,
plataforma para integração
de seus deliveries. A plataforma foi aprovada nesta
quinta-feira pelo Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e deverá chegar ao mercado no
final deste ano. As informações são do portal Giro
News.
Ainda segundo o site, “a
proposta, enviada ao órgão
em dezembro de 2020, tem
o objetivo de aumentar a
concorrência no setor” e
contará, ao todo, com oito
empresas: além do Outback, Giraffas e Rei do Mate,
as redes Brazil Fast Food
Corporation (BFFC) - detentora do Bob’s, Doggis,
Pizza Hut, KFC e Yoggi
-, Halipar (dona de marcas como Montana Grill e
Jinjin), Axionlog Uruguay,
CIATC Participações e
Bramex Comércio e Serviços: “as operações físicas
das empresas continuarão

separadas”, diz o portal.
Estudo preparado pela Fundação Instituto de
Pesquisas
Econômicas
(Fipe) em parceria com
a bandeira Alelo, mostra
como o poder de compra
dos benefícios recebidos
por trabalhadores formais
evoluiu durante a crise sanitária. Para isso, a Fipe
avaliou uma amostra de
dados fornecidos pela Alelo, incluindo informações
relacionadas aos benefícios Alimentação e Refeição entre janeiro de 2018
e maio de 2021. Como referência para o cálculo do
poder de compra, antes e
após o início da pandemia,
a instituição considerou o
valor da cesta básica, calculado pelo Dieese para
diversas capitais brasileiras no mesmo período.
Após dois meses de
restrições, os Índices de
Consumo em Restaurantes
(ICR) mostraram uma recuperação no mês de maio,
registrados sobre a quantidade de transações efe-

tivadas (-46,2% em maio,
ante -51,4% em abril) e o
valor total gasto (-27,1%
em maio, após -33,2% em
abril), quando comparados ao mesmo período de
2019. A flexibilização das
regras de operação dos
estabelecimentos pode ter
contribuído também para
suavizar o impacto negativo apurado sobre o número de estabelecimentos
que efetivaram ao menos
uma transação, que passou
de -6,9%, em abril, para
-1,5%, em maio de 2021.
Em conjunto, esses resultados reforçam a leitura
recente dos indicadores
comportamentais, destacando a capacidade de reação do consumo em um
dos segmentos mais fragilizados pelas restrições da
pandemia.
Já em relação aos Índices
de Consumo em Supermercados (ICS), foi observada
uma alta de 5,7% no valor
total gasto (em relação à
média em maio de 2019),
enquanto que a quantida-

de de vendas se manteve
12,3% abaixo do patamar
de referência pré-pandemia. Além disso, as últimas informações destacam
que o número de estabelecimentos que efetivaram
transações encerrou o mês
com aumento de 4,1% em
comparação com maio de
2019. Esses resultados reforçam a contínua relevância desse segmento para o
abastecimento das famílias
brasileiras desde o início da
pandemia no país, em março de 2020, condição que
tem se traduzido em níveis
de consumo usualmente superiores aos de 2019, salvo
pelo número de transações
(provavelmente, pela concentração das compras em
menos eventos).
Individualmente, com
exceção do Acre, onde
foi registrada elevação no
valor gasto em restaurantes em maio, todas as demais unidades federativas
exibiram queda no consumo em relação ao mesmo
mês de 2019.

Doméstica grávida deve ser
afastada e salário, pago pelo INSS

A

Lei 14.151 de
12/5/2021,
que
dispõe sobre o
afastamento da empregada
gestante das atividades de
trabalho presencial durante
a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, entrou em vigor e
tem deixado os patrões domésticos aflitos, já que no
setor não há a possibilidade
de trabalho remoto. Para
Mario Avelino, presidente
do Instituto Doméstica Legal, a Lei está perfeita para
proteger a mulher grávida
e o futuro bebê, mas está
errada, imperfeita, quando
determina que quem paga
sua remuneração é o empregador, em vez do INSS.
Para Avelino, quem tem
que pagar o salário durante
o período de gestação até
a entrada na Licença Ma-

ternidade é o INSS, principalmente, quando se trata
do emprego doméstico,
onde não existe o trabalho
a distância, teletrabalho ou
home office. “Não dá para
imaginar uma cuidadora de
idoso cuidando do paciente a distância, ou uma babá olhando um bebê pelo
computador, ou uma empregada doméstica limpando a caso do empregador
por teletrabalho, ou seja,
não se aplica o Parágrafo
Único da Lei” diz.
O Instituto chama atenção que, no caso das grávidas afastadas pela pandemia, cabe a Classificação
Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, mais
conhecida como CID. Nele
temos o Código Z35 – Supervisão de Gravidez de

Alto Risco. Nas suas subdivisões há o CID 10 - Z35.9
que aborda os casos não especificados, que caberia ao
afastamento pelo risco do
coronavírus.
Para o Presidente do Doméstica Legal, em função do
que determina a Lei 14.151,
todo médico obstetra ou de
uma UPA ou do SUS, tem a
obrigação de afastar de imediato a empregada doméstica e/ou diarista, colocando
o CID Z35.9.
Com isso a empregada
doméstica e as empregadas que não podem exercer suas atividades em seu
domicílio, por meio de
teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de
trabalho a distância, serão
afastadas por doença, e
neste período quem irá pagar o salário é o INSS por

Auxílio-Doença, além do
empregador doméstico ficar isento do recolhimento do INSS e do FGTS no
eSocial, diz Avelino.
Mario Avelino acrescenta
também que pelo fato de
estarmos em pandemia, a
carência exigida pelo INSS
não deveria existir neste caso. “Hoje, para ter direito ao
Auxílio-Doença, a trabalhadora tem que ter contribuído para o INSS no mínimo
por 12 (doze meses). Em
função do estado de emergência de saúde pública de
importância nacional decorrente do novo coronavírus, esta carência não deve
ser exigida pelo INSS. Caso
o INSS não queira pagar o
Auxílio-Doença, a solução
será entrar com uma ação
na justiça por descumprimento da Lei.”, diz Avelino.

Setor metalúrgico lidera consumo
de energia no 1º semestre

E

m ritmo de recuperação acelerada,
após as retrações
registradas durante a pior
fase da pandemia de Covid-19 em 2020, a indústria
de metalurgia e produtos
de metal se destaca como
o ramo de atividade que
mais consumiu energia no
começo de 2021. No primeiro semestre, o segmento registrou o consumo de
5.441 megawatts médios,
volume 16,9% superior
ao reportado em igual pe-

ríodo do ano passado. Os
dados preliminares foram
divulgados pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, que
acompanha a geração e o
consumo de eletricidade
no Brasil inteiro.
Para a organização, há
dois motivos que explicam
o avanço na indústria metalúrgica e em todos os outros 14 setores produtivos
acompanhados. “Um deles
é a curva de aprendizagem
para operação diante dos

desafios da pandemia. O
outro fator é reflexo do
movimento de migração
contínuo de consumidores
de alta tensão para o mercado livre”, detalha Rui
Altieri, presidente do Conselho de Administração da
CCEE.
Na comparação com o
mesmo período do ano
passado, os maiores índices de aumento no consumo foram registrados pela
indústria têxtil (42%), seguida pelos setores de veí-

culos (40,4%), saneamento
(39%), comércio (28,2%)
e manufaturados diversos
(26,4%). Os dados, ainda
prévios, consideram toda a
migração de novas cargas
do mercado regulado, no
qual a comercialização de
energia ocorre por meio
das distribuidoras, para o
ambiente livre, em que esses grandes consumidores
negociam contratos diretamente com as geradoras ou
com a intermediação de comercializadores.
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Três perguntas: as ações e ETFs americanos comprados por brasileiros
Por Jorge Priori

A

Stake é uma startup australiana fundada em 2017 que
permite a compra de ações
e ETFs (Exchanged Traded
Fund, Fundos de Índices)
americanos através da sua
plataforma. Ela chegou ao
Brasil em outubro de 2020
depois de estabelecer a sua
operação na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.
Como a empresa tem
o costume de divulgar
os rankings mensais de
ações e ETFs comprados
por brasileiros através da
sua plataforma, o Monitor Mercantil convidou a
Stake para elaborar os rankings do primeiro semestre
de 2021.
Com base nessas informações, conversamos com
Rodrigo Lima, analista de
Investimentos e editor de
Conteúdo da Stake, sobre as
ações e ETFs que se destacaram e o comportamento
dos investidores brasileiros.
Quais foram as principais
ações
americanas compradas por
brasileiros no primeiro

semestre de 2021?
Ranking das ações mais
negociadas no primeiro semestre por brasileiros:
1ª GameStop (GME)
2ª Tesla (TSLA)
3ª AMC (AMC)
4ª Apple (AAPL)
5ª Amazon (AMZN)
6ª Disney (DIS)
7ª Virgin Galactic (SPCE)
8ª Microsoft (MSFT)
9ª Coinbase (COIN)
10ª Riot Blockchain (RIOT)
Chama a atenção como
o investidor busca empresas de tecnologia, setor
sub-representado e sem
nomes de peso na bolsa
brasileira. Das dez ações
mais negociadas, sete são
de tecnologia. No entanto,
é possível notar que há dois
perfis distintos: o investidor
que quer investir em tech,
mas em grandes empresas
como Microsoft, Apple e
Amazon; e o investidor que
busca empresas ainda mais
disruptivas, como a companhia de viagens espaciais
Virgin Galactic e as empresas do setor de blockchain
e criptomoedas, como a
Coinbase e a Riot. Também
é interessante notar que

o fenômeno das “meme
stocks” (como ficaram conhecidas as empresas impulsionadas por usuários do
Reddit) também chegou no
Brasil, com duas empresas
no pódio (GME e AMC).
Quais foram os principais
ETFs
americanos comprados por
brasileiros (primeiro semestre de 2021)?
Ranking dos ETFs mais
negociados no primeiro semestre por brasileiros:
1ª ProShares Ultra VIX
Short-Term Futures, ticker
UVXY
Investe em futuros do
VIX, índice de volatilidade
das opções da bolsa de Chicago, com alavancagem de
1,5x
2ª Bank of Montreal MicroSectors FANG+ Index
3X Leveraged, ticker FNGU
Investe em grandes empresas de tecnologia como
Facebook, Amazon, Apple,
Netflix, Google com alavancagem de 3x
3ª ETFMG Alternative
Harvest, ticker MJ
Investe em diversas empresas do setor de Cannabis

4ª Gold Trust iShares,
ticker IAU
Investe na aquisição de
ouro físico
5ª Global X Uranium,
ticker URA
Investe em companhias
relacionadas à mineração
de urânio e à produção de
componentes para energia
nuclear
6ª Invesco QQQ Trust
Series 1, ticker QQQ
Replica o índice Nasdaq
100, com grande peso para
empresas de tecnologia
7ª S&P 500 Vanguard,
ticker VOO
Replica o índice S&P
500, principal índice de
ações americanas
8ª Global X NASDAQ
100 Covered Call, ticker
QYLD
Replica o índice Nasdaq
100 mas também realiza o
lançamento de opções cobertas para gerar remuneração extra ao cotista
9ª REIT Vanguard, ticker VNQ
Investe em diversas companhias que gerenciam REITs (fundos imobiliários no
mercado americano)
10ª Global X SuperDividend REIT ETF, ticker

SRET
Investe em 30 companhias administradoras de
REITs globais, focando em
boas pagadoras de dividendos
Nos ETFs mais negociados por brasileiros no
primeiro semestre chama
a atenção a ausência de
um padrão. Três estão
expostos ao setor de tecnologia (QQQ, QYLD e
FNGU), mas o setor não
é tão dominante quanto
nas ações. Além deles,
destacam-se os setores de
REITs (Real State Investment Trust), espécie de
fundos imobiliários negociados nos EUA e setores
alternativos, como o de
cannabis e urânio.
Em meio ao medo de inflação nos Estados Unidos,
que poderia trazer volatilidade às bolsas, o investidor
também buscou se proteger
apostando na alta do VIX,
o índice do medo; pelo
ETF UVXY e investindo
em ouro comprando IAU.
Como vocês veem os
movimentos dos investidores brasileiros que
utilizam a plataforma? É

possível fazer um parâmetro do comportamento dos investidores
brasileiros com os investidores da Austrália,
Nova Zelândia e Reino
Unido?
De maneira geral, o investidor brasileiro busca a
Stake para ganhar exposição
a setores ou a ativos que
não estão disponíveis na
bolsa brasileira, se aproveitando das oportunidades de
diversificação que apenas a
bolsa americana oferece.
Em relação aos investidores de outros países, os
brasileiros mostram uma
concentração ligeiramente
maior no setor de tecnologia, mas o grande diferencial está no investimento
em REITs, não tão presentes nos portfólios dos estrangeiros. Nós brasileiros
temos a cultura de investir
em imóveis, e parece que
pouco a pouco a população
tem descoberto que com
este tipo de investimento é
possível ter renda passiva e
lucrar com a valorização do
mercado imobiliário, com a
vantagem da liquidez diária
e de não ter de gerenciar os
inquilinos.

Aero Rio Táxi Aéreo Ltda.
CNPJ 02.148.467/0001-09 - NIRE: 33.2.0588376-9

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos Senhores Cotistas as Demonstrações Financeiras
e Notas Explicativas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, XX de Julho de 2021. A Administração.
Demonstração do resultado
2020
2019
Ativo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Circulante
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
12.861
51.738
16.219
56.098
Títulos e valores mobiliários
26.807 106.376 Receita líquida de serviços
Custos dos serviços prestados
(101.006) (132.313)
Contas a receber de partes relacionadas
368
72
(84.787)
(76.215)
Contas a receber de terceiros
231
88 Resultado bruto
Valores a receber por venda de aeronave
16.435 Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
(8.466)
(8.587)
Estoques
99
99
Resultado com imobilizado
(42)
(16.480)
Impostos e contribuições sociais a recuperar
803
751
Perda de adiantamento para aquisição do
Adiantamento a fornecedor
594
759
(8.254)
Outros
590
260 imobilizado
1.081
Outras receitas operacionais
Total do ativo circulante
42.353 176.578
Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras
(100.468) (101.282)
Não circulante
(6.531)
(3.456)
Depósitos judiciais
5.476
5.478 Despesa financeira
3.198
4.423
Direito de uso de arrendamento
23.790
24.612 Receita financeira
(103.801) (100.315)
Imobilizado
346.511 314.926 Prejuízo antes do I.R.e da contribuição social
Total do ativo não circulante
375.777 345.016 Imposto de renda e contribuição social
(103.801) (100.315)
Total do ativo
418.130 521.594 Prejuízo do exercício
Passivo
Demonstração do resultado abrangente
Circulante
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Fornecedores
3.097
2.325
2020
2019
Salários e encargos sociais
9.637
11.213 Prejuízo do exercício
(103.801) (100.315)
Obrigações tributárias
87
267
Outros resultados abrangentes
Passivo de arrendamento
486
429 Resultado abrangente total do exercício
(103.801) (100.315)
Total do passivo circulante
13.307
14.234
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Não circulante
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Passivo de arrendamento
25.027
25.048
AdiantaTotal do passivo não circulante
25.027
25.048
Prementos
Patrimônio líquido
juízos
para futuro
Capital social
1.314.628 1.298.756
Capital acumuaumento
Prejuízos acumulados
(956.457) (852.656)
social
Total
lados Subtotal de capital
358.171 446.100
1.257.708 (752.341) 505.367
18.471 523.838
Adiantamento para futuro aumento de capital
21.625
36.212 Saldos em 31/12/2018
Prejuízo do exercício
- (100.315) (100.315)
- (100.315)
Total do patrimônio líquido e adiantamento para futuro
aumento de capital
379.796 482.312 Adiantamentos para futuro aumento de capital
Total do passivo e patrimônio líquido e adiantamento
(Nota 10)
58.789 58.789
para futuro aumento de capital
418.130 521.594
Aumento de capital
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Nota 10)
41.048
- 41.048
(41.048)
31 de dezembro de 2020e 2019 (Em milhares de reais)
Saldos em 31/12/2019
1.298.756 (852.656) 446.100
36.212 482.312
1. Contexto operacional: A Aero Rio Táxi Aéreo Ltda. (“Empresa”) é uma Prejuízo do exercício
- (103.801) (103.801)
- (103.801)
empresa aérea com sede na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, que oferece a Adiantamentos para futuprestação de serviços de transportes aéreos não regulares de passageiros e
ro aumento de capital
cargas, na modalidade de Táxi Aéreo. Atua também na prestação de serviços
(Nota 10)
1.285
1.285
de hangaragem, manutenção de aeronaves de terceiros, serviços aéreos es- Aumento de capital
pecializados, comércio, importação e exportação de aeronaves e/ou peças e
(Nota 10)
15.872
- 15.872
(15.872)
componentes para aeronaves. Em janeiro de 2018, para o melhor aproveita- Saldos em 31/12/2020
1.314.628 (956.457) 358.171
21.625 379.796
mento das novas instalações as operações da Empresa foram centralizadas no
Hangar construído na área do Complexo Aeroportuário - Aeroporto Internacio- lizado é registrado ao custo de aquisição ou de construção, deduzido da denal do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim. 2. Base de preparação e preciação acumulada, e/ou perdas por redução ao valor recuperável, se for o
apresentação das demonstrações financeiras: A Administração da Empresa caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo
autorizou a conclusão das demonstrações financeiras de 2020 e 2019, e as são reconhecidos como despesa quando incorridos. A depreciação é calculada
correspondentes demonstrações financeiras comparativas,em 02 de junho de pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica
2021 e 20 de março de 2020, respectivamente. As demonstrações financeiras estimada dos bens. d) Receita de contrato com clientes - A receita é reconhecisão de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de acordo com da de acordo com princípios fundamentais considerando os seguintes passos:
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da (a) identificação do contrato com cliente; (b) identificação das obrigações de
Lei das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê performance contidas no contrato; (c) determinação do preço da transação; (d)
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3. Principais práticas contábeis: As alocação do preço da transação às obrigações de performance; e (e) reconheprincipais políticas contábeis adotadas pela Empresa são descritas abaixo: a) cimento da receita quando (e à medida que) a Empresa satisfaça a obrigação
Ativos e passivos, circulantes e não circulantes - Os ativos e passivos são clas- de performance. As receitas da Empresa são decorrentes principalmente de
sificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos doze atividades de transporte aéreo, prestação de serviço de manutenção, venda de
meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencial- peças e hangaragem de aeronave de terceiros. As receitas são reconhecidas
mente com o propósito de serem negociados. Os ativos são reconhecidos nos no resultado do período contábil e à medida que ocorre a satisfação da obrigabalanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros ção de performance da Empresa, seja pela prestação dos serviços e/ou utilizaserão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado ção de peças nas aeronaves relacionadas. A receita é mensurada com base
com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Empresa no valor que reflete a contrapartida, recebida ou a receber, a que a Empresa
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pas- espera ter direito em troca dos serviços prestados ou pela venda de peças. e)
sado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá Imposto de renda e contribuição social - São calculados com base no resultado
-lo. As provisões são reconhecidas tendo como base as melhores estimativas do exercício, ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões previstas na ledo risco envolvido. b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes gislação fiscal vigente e alíquotas em vigor. Os créditos tributários decorrentes
incluem caixa, contas bancárias e investimentos com liquidez imediata e com dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social não são registrados
baixo risco de variação no valor de mercado e são mantidos com a finalidade em função da falta de perspectiva de realização. f) Pronunciamentos novos ou
de atender a compromissos de curto prazo da Empresa. Para que um ativo seja revisados aplicados pela primeira vez em 2019 e em 2018 - Adoção do CPC 06
qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata (R2)- Arrendamento. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconheem um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de variação de cimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige
seu valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica como que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único
equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, de modelo de balanço patrimonial. A Empresa optou pela adoção da abordagem
três meses ou menos, a contar da data da aquisição. c) Imobilizado - O imobi- simplificada retrospectiva com efeito cumulativo como método de transição em

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (103.801) (100.315)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa
consumido nas atividades operacionais
Depreciação e amortização
22.569 30.728
Juros de arrendamento
2.720
2.677
Perda na venda de imobilizado
2 16.480
Perda por baixa por obsolescência
42
Perda de adiantamento para aquisição de imobilizado
8.254
(70.214) (50.430)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de
passivos
Contas a receber de terceiros e partes relacionadas
(439)
2.859
Estoques
(99)
Impostos e contribuições sociais a recuperar
(719)
115
Depósitos judiciais
2
17
Outros ativos
(165)
(218)
Fornecedores
772
(588)
Salários e encargos sociais
(1.538)
1.238
Obrigações tributárias
446
226
Outros passivos
1
(6)
Caixa consumido pelas atividades operacionais
(71.854) (46.886)
Pagamento de juros de arrendamento
(2.720) (2.677)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
(74.574) (49.563)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Resgate (aplicação) de títulos de valores mobiliários
79.569 (44.384)
Aquisição e benfeitorias de ativo imobilizado
(63.217) (18.264)
Venda de aeronave
16.435 104.858
Devolução de adiantamento de imobilizado
2.064
Caixa líquido gerado nas atividades de
34.851 42.210
investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamento
(439)
(390)
Adiantamentos para futuro aumento de capital, líquidos
de devoluções
1.285 58.789
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
846 58.399
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa
(38.877) 51.046
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
51.738
692
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
12.861 51.738
1º de janeiro de 2019, cujo efeito estabelece o que o passivo de arrendamento na data da aplicação inicial é mensurado a valor presente dos pagamentos
remanescentes (descontado pela taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário) e o ativo de direito de uso é reconhecido com base no valor equivalente
ao passivo de arrendamento, ajustado pelo montante de quaisquer pagamentos
de arrendamento antecipados e, se aplicável, a estimativa de custos a serem
incorridos na desmontagem ou restauração. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro - A interpretação ICPC 22, com vigor a partir
de 1º de janeiro de 2019, se aplica em relação às incertezas no tratamento de
tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) correntes e diferidos. A Administração da
Companhia efetuou as análises dos tratamentos fiscais e concluiu que não há
tratamento fiscal incerto, assim não há impactos na demonstração financeira da
Companhia na aplicação do ICPC 22. a) Pronunciamentos novos ou revisados
aplicados pela primeira vez em 2019 e em 2018 - Adoção do CPC 47 – Receita
de Contratos de Clientes - A nova norma CPC 47 estabelece um novo modelo
constante de cinco passos que é aplicado às receitas originadas de contratos
com clientes e determina que as receitas são reconhecidas em valor que reflete
a contraprestação à qual uma entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços a um cliente. A Empresa adotou a nova norma em 1º
de janeiro de 2018, data da entrada em vigor, com base no método de adoção
retrospectivo modificado. Ao Empresa não teve impacto no reconhecimento da
receita das suas operações e no resultado, pois a sua prática anterior estava
de acordo com a nova norma de receita. Adoção do CPC 48 – Instrumentos
Financeiros - A nova norma CPC 48 reúne os três aspectos da contabilização
de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, perda por redução ao
valor recuperável e contabilização de hedge, com vigência a partir de 1º de
janeiro de 2018. A Empresa não apurou impacto relevante em suas demonstrações financeiras decorrente das alterações da norma. 4.Capital Social: Em 31
de dezembro de 2020, o capital social subscrito e integralizado da Empresa era
de R$1.314.628 (R$1.298.756 em 2019), dividido em quotas no valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada uma. Em março de 2020, foi aprovado o aumento de
capital com créditos de AFAC realizados no montante de R$15.872 (R$41.048
em 2019), tendo sido emitidas 15.871.118 novas quotas.
Aécio Malaguti Ferreira - Diretor Presidente
Mauricio Alvarado - Diretor de Administração e Finanças
Raquel de Oliveira da Silva Valle - Contadora - CRC/RJ 097.761/O-0
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Petrobras: recorde na
oferta de GNL em junho
Volume regaseificado no país é um dos maiores dos últimos anos

A

Petrobras
informou que atingiu,
em junho, o recorde histórico na oferta de gás
natural liquefeito (GNL)
regaseificado no país, com
um volume instantâneo
de 42 milhões de m³/dia.
Segundo a petroleira, esse
marco, registrado em 28/6,
viabilizou a oferta total de
109,4 milhões de m³/dia de
gás natural, um dos maiores
volumes dos últimos anos.
A oferta total compreende
o gás natural produzido no
país, a parcela recebida pelos terminais de regaseificação e o volume importado
da Bolívia, disse a estatal
nesta sexta-feira.
Em texto publicado em
seu site, a Petrobras diz
que está implementando
diversas ações que visam

propiciar condições concorrenciais, incentivando a
entrada de novos agentes
econômicos no mercado de
refino, de forma a aumentar
a competitividade e a dinâmica do segmento.
“Nossa estratégia está
focada em atuar de forma
competitiva na comercialização do gás próprio e de
otimizar o portfólio termoelétrico com foco no autoconsumo. Como parte da
construção de um mercado
mais sustentável, assinamos
contratos de compartilhamento das infraestruturas
de escoamento e processamento de gás natural. As
mudanças em curso para a
abertura de mercado conciliam os interesses da sociedade e consolidam os
esforços para a criação de

um modelo institucional alinhado às melhores práticas
internacionais”.
Volume
Conforme a Petrobras, o
volume de GNL regaseificado é equivalente a todo o
volume de produção nacional injetado pela Petrobras na
malha integrada atualmente e
mais que o dobro do volume
de gás importado da Bolívia.
O resultado faz parte de um
conjunto de iniciativas que
a estatal vem adotando para
aumentar a oferta de gás natural e garantir o suprimento
do mercado nacional neste
período de demanda elevada, que teve início no quarto trimestre de 2020, com o
incremento das operações
das termelétricas determina-

do pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS).
“Além do esforço para aumentar a disponibilidade de
gás natural em um cenário de
crise hídrica no país, a Petrobras considera a importância da transição energética e
investe no gás natural como
solução de baixo carbono”,
destacou a estatal em comunicado.
O gás natural é considerado a solução energética
viável com baixa emissão
de carbono. Segundo a Petrobras, o gás natural é um
combustível proveniente
das frações mais leves do
petróleo produzido nas bacias sedimentares terrestres
e marítimas. Em todo o
mundo, cresce o consumo
dessa importante fonte de
energia.

China acredita em inflação
de 3% para este ano

A

pressão inflacionária
na China é moderada,
e o país pode cumprir
a meta de manter a inflação ao
consumidor em cerca de 3%
no ano, disse nesta quinta-feira
(15) Liu Aihua, porta-voz do
Departamento Nacional de
Estatísticas. A China estabeleceu a meta de inflação ao consumidor em cerca de 3% para
o ano de 2021, de acordo com
o relatório de trabalho do governo deste ano.
O país teve uma grande
safra de verão em 2021, e
os preços dos grãos devem
ficar estáveis este ano, disse
a porta-voz. Os preços da
carne suína, a carne básica
do país, devem permanecer
estáveis, já que a produção
de suínos continua se recuperando e as políticas de
compra e armazenamento
do país têm sido favoráveis,
acrescentou a porta-voz.
No setor industrial, os
preços das commodities no
mercado internacional aumentaram e isso aumentará

os preços de alguns bens de
consumo industriais, segundo a porta-voz.
No entanto, no longo
prazo, a oferta da China e
as capacidades de produção
industrial serão fortes com
um sistema industrial relativamente completo, de modo que os preços dos bens
de consumo industriais não
terão aumentos de preços
constantes, observou Liu.
No setor de serviços, os
preços dos serviços da China subiram 0,3% anualmente nos primeiros seis meses,
em um nível baixo devido à
pandemia, disse ela.
Segundo a agência Xinhua, o índice de preços ao
consumidor (IPC) do país,
um dos principais indicadores da inflação, subiu 1,1%
anualmente em junho, inferior ao crescimento de 1,3%
registrado em maio. O IPC
médio no primeiro semestre do ano aumentou 0,5%
em relação ao mesmo período do ano passado.

Readmissão de petroleiro demitido por ajudar acampados CPFL leva CEEE-T
O Conselho Nacional
As decisões do CNDH que, entre os acordos viola- Bahia, que determinou que
dos Direitos Humanos se baseiam em convenções dos pela Petrobras, estão as a estatal anulasse a punição por R$ 2,67 bilhões
(CNDH), órgão do Po- da Organização Internacio- convenções 98 (Direito de disciplinar aplicada contra

der Executivo, solicitou
a anulação da suspensão
disciplinar aplicada pela
gestão da Petrobras ao coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Deyvid Bacelar, e
a reintegração do diretor
do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense
(Sindipetro NF), Alessandro Trindade, demitido em
2 de junho por justa causa
por distribuir cestas básicas
a famílias carentes abrigadas em terreno da petroleira em Itaguaí, na região
metropolitana do Rio de
Janeiro.
Além disso, o CNDH
recomendou que a Presidência da República, a Petrobras e suas subsidiárias
respeitem o direito e a liberdade sindical dos trabalhadores. A decisão foi comunicada nesta sexta-feira
pela FUP.

nal do Trabalho (OIT). A
deliberação ocorreu na 22ª
Reunião Plenária Extraordinária, realizada em 9 de
julho, e tem por base princípios da OIT, ratificados pelo
Brasil, sobre liberdade sindical e proteção ao direito de
sindicalização. As indicações
atendem a pleitos da FUP e
sindicatos filiados em defesa
do exercício democrático da
liberdade sindical. O CNDH
é um órgão colegiado e seu
objetivo é promover e defender os direitos humanos
no país.
“A deliberação do CNDH reforça a luta dos petroleiros contra as atitudes
antissindicais da gestão da
Petrobras, que desrespeita
direitos garantidos em lei.
Essas perseguições estão,
agora, reconhecidas e comprovadas pelo Conselho”,
destaca Bacelar. A FUP e
seus sindicatos apontam

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
AVISO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO No 001/2021
A Comissão de Licitação - Portaria Pres 077/2021 de 7 de abril de 2021,
torna público que por determinação da Autoridade Superior, o prazo
previsto originalmente para a entrega da documentação exigida no
Edital fica adiado para o próximo dia 23 de agosto de 2021.
Processo no SEI - 100002/000547/2020

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à EDIMUNDO
GOMES DA SILVA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação Sumária (Processo nº 002401346.2014.8.19.0203) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
JACAREPAGUÁ RESIDENCES I contra EDIMUNDO GOMES DA
SILVA, na forma abaixo: A DRA. TALITA BRETZ CARDOSO DE
MELLO, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital
aos interessados, que nos dias 28.07.2021 e 03.08.2021, às
13:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA
PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido o Apartamento
302 - Bloco 4, do edifício situado na Estrada Meringuava, nº 1441,
Taquara/RJ.- Avaliação: R$ 213.667,09 (duzentos e treze mil,
seiscentos e sessenta e sete reais e nove centavos).- O edital
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no
site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Sindicalização e de Negociação Coletiva) e 135 (Proteção de Representantes
de Trabalhadores) da OIT,
bem como o Pacto Global
da Organização das Nações
Unidas (ONU), ao qual
aderiu em 26/11/2003,
que tem como um de seus
dez princípios que “as empresas devem apoiar a liberdade de associação e o
reconhecimento efetivo do
direito à negociação coletiva”.
Suspensão

Em abril deste ano, a Petrobras impôs 29 dias de
suspensão a Bacelar por
envolvimento e participação na greve na Refinaria
Landulpho Alves (RLAM),
na Bahia. Uma intimidação
arbitrária e ilegal, reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da

o dirigente sindical.
Segundo Normando Rodrigues, do escritório Normando Rodrigues Advogados, que assessora a FUP,
a deliberação do CNDH é
uma sinalização ao Judiciário brasileiro. “Cabe agora
ao Judiciário trabalhista acolher esta crítica ao governo
e reparar os direitos lesados.
O Brasil tem uma série de
obrigações quanto ao cumprimento de convenções
internacionais relativas aos
direitos humanos.
E o órgão brasileiro encarregado de acompanhar
casos de violação destes direitos, o CNDH, identificou
que a Petrobras sistematicamente descumpriu convenções fundamentais relativas
à liberdade sindical, tanto ao
punir Deyvid Bacelar como
ao pretender a demissão por
justa causa de Alessandro
Trindade”, explica ele.

EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 01.369.424/0001-90 – NIRE 33.3.0026147-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO
AMBIENTE S/A (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5° andar, Parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, no dia 24 de junho de 2021, às
08:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação,
na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), tendo
em vista a presença da acionista única, Vital Engenharia Ambiental S.A.,
devidamente representada. 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari
Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a.
Renovação do mandato da Diretoria da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES:
À unanimidade, foi tomada a seguinte deliberação: a. Considerando que o
atual mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerrará em
01/07/2021, a acionista única delibera por reeleger os membros abaixo
qualificados, para um mandato com prazo determinado de 03 (três) anos, a
contar de 02/07/2021, sem remuneração: i. ANTONIO CARLOS FERRARI
SALMERON, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o
nº 5.060.285.469 e no CPF/ME sob o nº 165.814.068-05, com endereço
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º
andar, Centro, CEP: 20.021-903, para cargo de Diretor sem Designação
Específica; ii. RICARDO MOTA DE FARIAS, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 5.420.977 – SSP/PE e inscrito no CPF/
ME sob o nº 009.854.124-29, com endereço na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021903, para cargo de Diretor sem Designação Específica; e iii. HUDSON
BONNO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 1.005.388 – SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 016.977.717-00,
com endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Santa
Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, CEP: 20.021-903, para cargo de Diretor
sem Designação Específica. b. Os Diretores ora reeleitos serão investidos
em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no
Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e c. Os Diretores ora
reeleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei das S/A, isto
é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6) ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos
presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente:
Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias.
Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., representada por Antônio
Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original
lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa.
Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004140199 em 13/07/2021.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Proposta vencedora representa ágio de 57,13%
A empresa CPFL Comercialização de Energia Cone
Sul, representada pela Itaú
Corretora, venceu o leilão de
desestatização da Companhia
Estadual de Transmissão de
Energia Elétrica (CEEE-T),
na manhã desta sexta-feira,
na B3, em São Paulo. O valor econômico mínimo de
alienação da totalidade das
ações controladas pelo Estado do Rio Grande do Sul era
de aproximadamente R$ 1,7
bilhão. O evento contou com
seis interessados habilitados
para participação.
Acredita-se que a troca de
controle possibilitará R$ 1,5
bilhão em investimentos nos
próximos cinco anos, ampliando segurança energética
na Região Sul. Após abertura
dos envelopes com as propostas econômicas, foi iniciada a etapa de lances em viva

voz com os três proponentes
que apresentaram as maiores
ofertas. Ao fim, o melhor
lance proposto foi de R$ 2,67
bilhões, 57,13% acima do
valor mínimo estipulado no
edital de desestatização, confirmando a transferência de
66,08% do capital social total
da CEEE-T para a CPFL.
Segundo o BNDES, a
venda reflete o objetivo
do banco de fomento de
“ajudar estados, municípios e Governo Federal no
aumento da eficiência e da
modernização”, destacou
o diretor de Concessões e
Privatizações do BNDES,
Fábio Abrahão. “O Rio
Grande do Sul é uma peça
importante nessa transformação. Nossa carteira com
o estado tem o setor elétrico, o meio ambiente – com
um conjunto de cinco parques –, mobilidade urbana e
gás”, complementou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Torna público leilão presencial e on line 003/2021 a ser realizado em
10/08/2021, às 10:00h. Local: Rua João Vayda, nº 137, CEP 27353-440 Colônia - Barra Mansa - RJ (Fazenda Santo Antônio). Devido a Pandemia
de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeira
Pública Oficial: Sandra Sevidanes, matriculada na JUCERJA sob o nº 165.
Objeto: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição detalhada
e termo de condições do leilão em www.brbid.com.
APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 008/2021 e 009/21. Datas: 11 e 25 de agosto de
2021, às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura
Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima,
leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou
removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que
se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de
Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio,
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí,
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Guilherme Sant’anna Monteiro da Silva, inscrito no CPF/ME sob o nº
060.753.846-50. (“Guilherme”) DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer
cargos de administração na XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XPI CCTVM”). ESCLARECEM que
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo
de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet): (i) selecionar,
no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições;
(ii) supervisionadas e para Integrantes do SPB; (iii) selecionar, no campo
“Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021.

