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Lançamentos devem continuar em alta ao 
menos até 1º semestre de 2022.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

VACINA: A POLÊMICA 
DISPENSA POR JUSTA
É indispensável analisar cada caso antes 
de se implementar uma regra absoluta. 
Por Marcelo Válio, página 2

BC APROFUNDA A 
CRISE FABRICADA
Elevação da Selic impulsiona Bolsa 
Banqueiro e gasto com bancos.  
Por Maria Lucia Fattorelli, página 2

‘Tanqueciata’ 
não aumenta 
reprovação a 
Bolsonaro

Apesar das críticas de oposicio-
nistas, a “tanqueciata” não interfe-
riu na imagem do presidente, nem 
para o bem nem para o mal: o 
tema se perdeu em meio à polari-
zação política em torno da discus-
são das urnas. As Forças Armadas 
saíram mais fracas do episódio. 
Além da visibilidade dada a veícu-
los degradados, levando a diversas 
piadas quanto ao poderio bélico 
do Brasil, internautas criticaram 
os militares por permitirem que 
a instituição fosse usada no jogo 
político pelo presidente.

A análise foi feita a partir de 
pesquisa semanal de popularidade 
do governo realizada pelo Modal-
mais em parceria com a consul-
toria AP Exata. O levantamento 
mostra que o Governo Bolsonaro 
mantém um índice alto de repro-
vação, embora com tendência de 
queda ao longo da semana.

O percentual de pessoas que 
avaliam a gestão como ruim/
péssima é de 42,6%; consideram 
o governo bom/ótimo, 30,3%; e 
27,1% avaliam como regular.

A mobilização do presidente 
em torno da aprovação da PEC 
do voto impresso deu o tom para 
o início da campanha eleitoral e, 
ao criar um novo inimigo, reagru-
pou sua militância política, segun-
do a pesquisa.

O reagrupamento pode ser visto 
pela análise de grupos de WhatsA-
pp, que vinham dispersos, pauta-
dos por temas difusos em torno 
de bandeiras antigas da direita. 
Dias antes da discussão da PEC no 
Congresso, ela voltou a se reunir 
em torno de um único tema.

A carga tributária é 
elevada? Para quem?
Ricos têm 70% da renda isenta de impostos

O governo e o parlamen-
to brasileiros deveriam 
se colocar à altura da 

crise atual e pensar alternativas 
para o grave cenário pós-Covid, 
inspirando-se na experiência 
de governos liberais (EUA, por 
exemplo) e instituições do mains-
tream das finanças internacional 
(como o FMI, o Banco Mundial e 
a OCDE, por exemplo), que pro-
põem aumentar os impostos para 
os mais ricos e para as empresas, 
para financiar programas sociais e 
reativar a economia.

É dessa forma que a Federação 
Nacional do Fisco Estadual e Dis-
trital (Fenafisco) e a ONG Oxfam 
Brasil chamam os parlamentares e 
a sociedade brasileiros para alterar 
as bases da proposta de reforma 
do Imposto de Renda enviada 
ao Congresso pelo governo (PL 
2337/21).

As duas entidades analisam que 
o projeto mantém a desigualdade: 
“Os impostos sobre o consumo 
representam quase 50% do total 
arrecadado (ante 17% nos EUA). 
Os ricos têm carga insignificante 
porque os tributos que incidem 
sobre a renda e a riqueza são bai-
xos na comparação internacional: 
nos EUA, esses dois itens, em 
conjunto, representam 60% da ar-
recadação de impostos; no Brasil, 
apenas 23%.”

“A carga tributária sobre a ren-
da, lucro e ganho de capital no 
Brasil”, prosseguem Fenfisco e 
Oxfam, “é de 7% do PIB, patamar 
muito inferior à média da OCDE 
(11,4% do PIB) e a verificada em 
países como Itália (13,1% do PIB) 
e Canadá (15,4% do PIB), por 
exemplo.”

Em Carta Aberta à sociedade e 
ao Congresso, as entidades lem-

bram que nos países capitalistas 
centrais, o Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) é o pilar cen-
tral do sistema tributário. A arreca-
dação do IRPF nos EUA (12,5% 
do PIB) é cinco vezes maior que 
a arrecadação do IRPF no Brasil 
(2,5% do PIB), por exemplo.

“Isso ocorre, sobretudo, por-
que somos párias internacionais 
em dois quesitos: primeiro, por-
que não tributamos a distribuição 
de lucros e dividendos distribu-
ídos aos sócios e acionistas das 
empresas; segundo, porque a alí-
quota máxima do IRPF (27,5%) 
está muito abaixo do patamar dos 
países centrais (entre 40% e 60%) 
e mesmo de latino-americanos 
(40% no Chile, por exemplo). Por 
conta dessas injustiças, os endi-
nheirados têm 70%, no mínimo, 
da sua renda isenta de tributos”, 
criticam. Página 3

Desigualdade derruba Brasil no 
ranking mundial de bem-estar

De acordo com o Boston 
Consulting Group, o 
Brasil caiu duas posições 

em ranking que calcula conversão 
de riqueza em bem-estar para a 
população. Segundo o estudo, o 
país tem bons números em esta-
bilidade econômica e sociedade 
civil, mas fica abaixo da média em 
renda, desemprego e igualdade 
social. O Brasil ficou na 65ª co-
locação neste ranking, com 1,03 
ponto, caindo duas posições em 
relação a 2019.

Em 2020, o Brasil ocupou o 
72º lugar no levantamento geral, 
entre 141 nações. O desempenho 
do país foi considerado interme-
diário, com 48,4 pontos. Há cinco 
anos a pontuação foi de 49,3, e o 

País ocupou a 64ª colocação; há 
10 anos, com 48,7 pontos, ficou 
na 60ª posição.

No cenário latino-americano, o 
Brasil ocupa a 10ª posição entre 21 
países, a mesma do ano anterior e 
atrás de Uruguai, Chile, Costa Rica, 
Argentina, Trinidad e Tobago, Pa-
namá, Peru, México e Suriname.

Para compor a média geral de 
cada nação, chamada de Seda 
Score, são mensurados 10 indica-
dores, que podem pontuar de 0 a 
100: renda, estabilidade econômi-
ca, emprego, saúde, educação, in-
fraestrutura, igualdade, sociedade 
civil, governança e meio ambiente.

Os destaques positivos na aná-
lise de 2020 para o Brasil foram 
estabilidade econômica (76,5 pon-

tos), considerado bom de acordo 
com a métrica, porém abaixo da 
média global de 86,3; e socieda-
de civil (61,1 pontos), superando 
a média global de 50,6. Contudo, 
o país teve baixa pontuação no 
que se refere a renda (17,8 pon-
tos), abaixo da média global de 
18,1; desemprego (41,5 pontos), 
também abaixo da média global 
de 62,5 pontos; e igualdade social 
(31,4 pontos), quesito em que al-
cançou menos da metade da mé-
dia global de 67 pontos.

No ranking geral, o top-10 
mundial conta com nove países 
europeus e um asiático: Suíça, No-
ruega, Finlândia, Islândia, Áustria, 
Dinamarca, Holanda, Suécia, Sin-
gapura e Luxemburgo.

Atividade 
econômica se 
recupera da 
pandemia

A atividade econômica brasilei-
ra registrou alta em junho deste 
ano, de acordo com o IBC-Br, do 
Banco Central. O aumento foi de 
1,14% em junho de 2021 em re-
lação ao mês anterior, de acordo 
com os dados dessazonalizados.

Até fevereiro, o IBC-Br vinha 
apresentando crescimento, após 
os choques sofridos em março e 
abril do ano passado, em razão 
das medidas de isolamento social 
necessárias para o enfrentamento 
da pandemia. Nos últimos quatro 
meses, os resultados oscilaram. 
Foram registrados recuos em 
março (1,98%) e em maio (0,55%) 
deste ano. Em abril, houve cresci-
mento de 0,90%.

Em junho, o IBC-Br atingiu 
140,58 pontos. Na comparação 
com junho de 2020, houve cresci-
mento de 9,07% (sem ajuste para 
o período, já que a comparação é 
entre meses iguais). No acumula-
do em 12 meses, o indicador tam-
bém ficou positivo, em 2,33%.

O índice é uma forma de avaliar 
a evolução da atividade econômi-
ca brasileira e ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa básica de 
juros, a Selic, definida atualmente 
em 5,25% ao ano. 

“O número índice do IBC-Br 
mostra que a atividade de junho 
já opera acima do período ime-
diatamente anterior à pandemia 
(139,42). A alta foi sustentada pe-
lo setor de serviços, o que aponta 
o retorno da mobilidade da eco-
nomia com a aceleração da vaci-
nação”, analisa o economista João 
Beck, sócio da BRA, escritório 
credenciado da XP.

Dólar e Ibovespa mostraram 
tom morno, alternando alta e 
queda. O dólar à vista caiu 0,15% 
nesta sexta, a R$ 5,2461. O Ibo-
vespa fechou em alta de 0,41%, a 
121.193,75 pontos.

Segundo Beck, o que chamou 
a atenção foi o mercado puxando 
bastante as taxas de juros futuros 
(DIs futuros). “O que entendo co-
mo resposta aos dados do IBC-Br. 
Com atividade acelerando, alguns 
investidores esperam mais inflação 
vinda do setor de serviços. É o setor 
em que já se espera inflação com o 
retorno das atividades.”

Sobre as altas dos DIs, o eco-
nomista explica que as elevações 
“contribuem para segurar altas 
adicionais do dólar, que anda es-
tressado pelos assuntos que vem 
do congresso: PEC dos precató-
rios, desgaste da reforma tributá-
ria, Refis, Auxílio Brasil e outros 
que ameaçam o teto de gastos”.

Arquivo/ABr
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Banco Central dispara a Selic e aprofunda a crise fabricada
Por Maria Lucia 
Fattorelli

A taxa de juros cor-
responde a um dos 
principais preços 

de uma economia, pois ela 
reflete o custo do dinheiro. 
Quando esse custo é baixo, 
as empresas se encorajam 
a tomar empréstimos para 
investir, abrindo novos ou 
ampliando seus negócios. 
Assim, geram mais produ-
tos e seviços, emprego e 
renda para a população e 
promovem a circulação da 
renda na economia, benefi-
ciando todos os setores: in-
dústria, comércio, serviços 
e o governo, que arrecada 
tributos em todas as ope-
rações. Este é o chamado 
ciclo virtuoso da economia, 
no qual todos os setores ga-
nham.

Quando as taxas de ju-
ros ficam elevadas demais, 
ocorre o contrário: a econo-
mia fica amarrada e todos 
perdem, exceto os bancos, 
que são remunerados dia-
riamente pelo dinheiro que 
eles não emprestam! Lu-
cram com a Bolsa Banquei-
ro, que já vinha sendo paga 
pelo Banco Central através 
do abuso das Operações 
Compromissadas, que che-
garam a esterilizar R$ 1,6 
trilhão em agosto/2020 – o 
denominado overnight.

Agora a Bolsa Banqueiro 
será paga também, sem limi-
te, por meio dos Depósitos 
Voluntários Remunerados, 
uma jabuticaba trazida pelo 

PL 3.877/2020, transfor-
mado em Lei 14.185/2021, 
que passou por cima da 
Constituição e da chama-
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal para remunerar os 
bancos, enquanto amarra 
toda a economia do País.

É evidente que os ban-
cos preferem receber a 
remuneração diária paga 
pelo Banco Central, ainda 
mais diante da disparada 
da Selic, do que emprestar 
às empresas e às pessoas a 
juros baixos. Só empres-
tam a juros extorsivos. Essa 
política monetária do Ban-
co Central tem provocado 
rombo aos cofres públicos 
e danos a todos os demais 
setores econômicos. Nossa 
economia está caminhando 
para a reprimarização, co-
mo evidenciam os dados do 
IBGE.

O processo de desindus-
trialização atinge patamares 
preocupantes e reflete no 
aumento do desemprego 
e no atraso tecnológico do 
país, enquanto o extrativis-
mo exercido pelas grandes 
corporações que exploram 
o agronegócio de exporta-
ção e a mineração preda-
tória avança e nos remete à 
reprimarização econômica.

Apesar dos lucros estra-
tosféricos, o extrativismo 
não tem contribuído para 
o financiamento do Estado, 
pois usufrui de incentivos 
fiscais e outras benesses 
tributárias e creditícias, e 
ainda provoca dano am-
biental brutal, evidenciado 

em constantes crimes am-
bientais, como os ocorridos 
em Mariana, Brumadinho 
entre tantos outros no Pará, 
nas queimadas nas regiões 
do Cerrado, Amazônia, no 
envenenamento de lençóis 
freáticos, uso abusivo da 
água etc.

Inúmeros estudiosos já 
afirmaram que sem indús-
tria de transformação não 
há desenvolvimento e, pa-
ra que a indústria exista, é 
necessário acesso a crédito 
e investimento em educa-
ção e tecnologia. O Brasil 
tem impedido as duas coi-
sas: a Educação foi um dos 
setores que mais perdeu 
recursos no ano de 2020, 
conforme dados analisados. 
Universidades, Institutos 
Federais e até o CNPq es-
tão com seu funcionamento 
ameaçado diante dos cortes 
de gastos pelo governo fe-
deral, que todavia segue 
gastando cada vez mais para 
remunerar diariamente a in-
justificada Bolsa Banqueiro, 
que custou quase R$ 3 tri-
lhões em 10 anos!

Por sua vez, o acesso 
das indústrias ao crédito é 
vital, pois para se produzir 
algo é preciso ter dinheiro 
para financiar instalações, 
maquinário, matéria-prima, 
tecnologia, pessoal etc. e 
aguardar todo o proces-
so de distribuição e venda. 
Sem crédito, esse processo 
de industrialização fica in-
viabilizado. A falta de aces-
so a crédito barato tem sido 
um dos principais fatores 

do retrocesso da indústria 
nacional e decorre da opção 
dos bancos em destinar os 
recursos da sociedade para 
depósito no Banco Central, 
recebendo remuneração di-
ária sobre um dinheiro que 
sequer pertence a eles.

Não é por acaso que ban-
cos seguem batendo recor-
des de lucros, alcançando o 
maior patamar histórico de 
lucros em plena pandemia, 
enquanto empresas vão à 
falência, o desemprego ex-
plode e milhões de pessoas 
se transformaram em mo-
radores de rua e passam fo-
me. Isso em um dos países 
mais ricos do planeta.

Todas as vezes em que 
o Banco Central dispara os 
juros, paralisa a economia e 
aprofunda a crise, o gover-
no acena com algum tipo 
de compensação para tentar 
acomodar setores da eco-
nomia produtiva que são 
penalizados com os juros 
altos. Por exemplo, quan-
do o Banco Central elevou 
a Selic a partir de 2013 até 
alcançar o patamar absur-
do de 14,25% a.a., no qual 
permaneceu por mais de 1 
ano e fabricou a crise que 
enfrentamos desde então, o 
governo concedeu vultosas 
desonerações fiscais às em-
presas.

Agora, quando o Ban-
co Central dispara nova-
mente a Selic, o governo 
está apoiando a aprova-
ção de anistias fiscais (PL 
4.728/2020 e PLP 46/2021, 
aprovados no Senado e en-

viados para a Câmara dos 
Deputados). Se fizessem as 
contas, empresários não se 
contentariam com tais com-
pensações e se organiza-
riam para combater o prin-
cipal problema que amarra 
a nossa economia, localiza-
do na política monetária do 
Banco Central, que fabrica 
e aprofunda a crise econô-
mica.

Até mesmo o Tesouro 
Nacional reconhece, em 
publicação oficial, que in-
clui comparativo interna-
cional do gasto com juros 
em relação ao PIB, que “o 
país é um outlier [comporta-
mento altamente discrepan-
te, fora da curva normal] 
em toda a série histórica, 
mesmo quando compara-
dos àqueles países com ní-
vel de desenvolvimento se-
melhante”.

A justificativa usada pelo 
Banco Central, de subir ju-
ros para combater inflação, 
é falsa. O aumento dos juros 
não combate a inflação que 
existe no Brasil, provocada 
pelo aumento dos preços 
administrados (em decor-
rência de adoção de equivo-
cadas políticas de preços de 
combustíveis, energia elétri-
ca, transportes, saneamen-
to, entre outros) e elevação 
no preço de alimentos (de-
corrente de erros de polí-
tica agrícola e agrária que 
priorizam o agronegócio 
de exportação). Tais preços 
não se reduzem quando o 
Banco Central aumenta os 
juros.

A elevação da taxa bá-
sica de juros Selic pelo 
Banco Central tem reper-
cussão em toda a econo-
mia do país, uma vez que 
essa taxa influencia todas 
as demais taxas praticadas, 
tanto nas operações com 
títulos públicos (elevan-
do o gasto público), como 
nos empréstimos bancários 
(consumindo renda das em-
presas e pessoas).

Adicionalmente, im-
pulsiona ainda mais a 
Bolsa Banqueiro e o gas-
to bilionário com a in-
justificada remuneração 
aos bancos, que esteriliza 
mais de R$ 1 trilhão no 
Banco Central, gera es-
cassez de moeda na eco-
nomia, empurra as taxas 
de juros de mercado para 
patamares estratosféri-
cos e amarra a economia, 
aprofundando ainda mais 
a crise fabricada por essa 
política monetária suici-
da.

O Brasil está na contra-
mão do mundo, onde as 
taxas de juros são próximas 
de zero e até negativas há 
vários anos, a fim de impul-
sionar o funcionamento da 
economia. Precisamos unir 
a sociedade e interromper 
a injustificada explosão dos 
juros, que só beneficia ban-
cos enquanto todos os de-
mais setores perdem.

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã da 

Dívida e membro titular da Comissão 
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.

A polêmica dispensa por justa causa por recusa em se vacinar
Por Marcelo Válio

Constatamos inú-
meras reporta-
gens admitindo a 

dispensa por justa causa 
do funcionário que se re-
cusa a se vacinar. A ques-
tão é muito polêmica e 
gera inúmeras posições 
antagônicas. Entretanto, 
de rigor analisar a questão 
dos prismas da tipicidade 
da justa causa, a regra le-
gal da Lei 13.979/20 que 
dispõe qual dispõe sobre 
as medidas de enfrenta-
mento de emergência da 
saúde pública de impor-
tância internacional para 
o combate ao coronavírus 

e a ponderação do direito 
individual de opção versus 
o coletivo empresarial.

Nesse sentido, para que 
seja possível a justa causa, 
além de estar tipificada em 
uma das hipóteses do artigo 
482 da CLT, deve ser uma 
situação que coloque os de-
mais colegas de trabalho em 
risco, ou seja, a coletividade 
empresarial fique exposta, e 
em risco de um contágio.

O parágrafo 1º da refe-
rida lei dispõe que “as me-
didas previstas neste artigo 
somente poderão ser de-
terminadas com base em 
evidências científicas e em 
análises sobre as informa-
ções estratégicas em saúde 

e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mí-
nimo indispensável à pro-
moção e à preservação da 
saúde pública”. Assim, em 
regra a vacinação seria um 
meio indispensável à pre-
servação da saúde pública 
empresarial.

O Ministério Público do 
Trabalho também se mani-
festou a respeito do tema 
através de guia técnico que 
revela que “diante desse 
cenário legal e jurispru-
dencial, é de se concluir 
que a vacinação, conquan-
to seja um direito subjeti-
vo dos cidadãos, é também 
um dever, tendo em vista 
o caráter transindividual 

desse direito e as inter-
relações que os cidadãos 
desenvolvem na vida em 
sociedade. Neste sentido, 
o direito à vacinação tam-
bém pode constituir um 
dever nas hipóteses em que 
envolve questões de saúde 
pública, como nos casos 
de epidemias e pandemias. 
Por isso, o direito-dever à 
vacinação, como uma das 
prestações compreendidas 
no direito à saúde, tem, 
do mesmo modo, eficá-
cias vertical e horizontal, 
obrigando, a um só tempo, 
tanto o Poder Público a 
realizar as ações para efe-
tivá-lo, quanto os particu-
lares a realizarem medidas 

para a sua concretização, 
e, ainda, submeterem-se 
ao comando compulsório 
de vacinação”.

Comungamos em parte 
desse posicionamento. En-
tendemos que, caso exista 
risco aos colegas de traba-
lho, diante do tipo do traba-
lho do empregado recusa-
dor da vacina em ambiente 
coletivo de trabalho, de ri-
gor a possibilidade de justa 
causa.

Todavia, caso de em-
pregados externos, ou em 
home office, ou que não 
tenham contato com a cole-
tividade da empresa, não é 
de rigor a dispensa por justa 
causa, pois o risco não exis-

te. Assim, é indispensável 
analisar cada caso antes de 
se implementar uma regra 
absoluta.

Outro exemplo seria 
o caso de um segurança 
solitário de uma empresa 
de segurança que trabalhe 
isolado e sozinho sem cau-
sar risco aos integrantes 
da empresa e clientes etc. 
Enfim, quando a coletivi-
dade estiver em risco, é in-
dispensável a dispensa por 
justa causa do recusador, 
mas caso não houver risco, 
é indevida a dispensa por 
justa causa.

 
 Marcelo Válio é professor, especialista 

em Direito Constitucional.
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Ritmo de IPOs  
lembra o de 2006/2007

A oferta pública inicial de ações em Bolsa de Valores 
(IPO, na sigla em inglês) segue em ritmo aquecido.  

Gustavo Rugani, sócio da área de mercado de capitais do 
Machado Meyer Advogados – 1 dos 4 maiores escritórios 
do ramo – diz que o movimento lembra o de 2006 e 2007. 
Entre a semana passada e esta, Rugani fechou 2 negó-
cios e enviou proposta a um terceiro – incluindo ofertas 
primárias, secundárias, follow-ons etc. Em 12 meses, 
foram 46 operações de equity no escritório, com destaque 
para os setores de Saúde, Agronegócios e Tecnologia (es-
pecialmente voltada à área financeira).

Em conversa com a coluna, Rugani disse acreditar que 
o ritmo continuará no primeiro semestre de 2022. No 
segundo semestre, porém, o movimento pode arrefecer, 
devido às incertezas eleitorais. Outro fator que deve influ-
enciar é a alta da taxa de juros, que influencia o retorno e 
deixa o investidor mais seletivo.

Uma ferramenta amplificada pela pandemia veio para 
ficar nos IPOs: as reuniões virtuais, que substituíram 
com vantagem os road shows, visitas que os responsáveis 
pela empresa que lança ações fazia em várias localidades. 
Através das teleconferências, evita-se o deslocamento, 
ganhando tempo.

Rugani comenta que uma forma de oferta em alta nos 
EUA está para ser feita no Brasil: o Spac (de special pur-
pose acquisition company, ou sociedade com propósito de 
aquisição específico), mais conhecido como “cheque em 
branco”. Trata-se de um lançamento sem destino especí-
fico: a companhia que faz o IPO se compromete a, em 2 
anos, adquirir ou fazer a fusão com outras empresas.

Entre pandemia e  
transição energética

Preços, iniciativas das petroleiras diante da Covid-19, 
movimentos da Opep: estes são alguns temas de A eco-
nomia política dos hidrocarbonetos entre a pandemia e a transição 
energética, livro que o Instituto de Estudos Estratégicos de 
Petróleo (Ineep) lançará no próximo sábado.

A organização foi feita por William Nozaki, Isadora 
Coutinho e Rafael da Costa. Entre os autores dos textos 
estão José Luís Fiori e José Sérgio Gabrielli.

Centrão

Consultor Luiz Affonso Romano lembra o que disse 
Cardeal Mazarini, já que nossos dirigentes aprendem com os 
monarcas de 1600: “Se procuras conquistar o favor dos ho-
mens do povo, promete vantagens materiais a cada um pes-
soalmente, pois é isso que os toca e não a honra ou a glória”

Rápidas

O médico cardiologista e pesquisador Sergio Kaiser partic-
ipará do projeto “Gente que Faz”, nesta quarta-feira, às 17h, 
em @embaixadoresrio *** A 2ª Turma da 2ª Seção do Carf  
foi contra cobrança de Imposto de Renda dos honorários de 
árbitro na pessoa física, reconhecendo legítima apenas para 
pessoa jurídica. Este é o 1º caso julgado no Carf, de acordo 
com Eduardo Maneira, sócio do escritório Maneira Advoga-
dos, que representou o autor do recurso *** Aasp realizará 
nos dias de 16 a 18, às 19h, o evento “Honorários advocatí-
cios de sucumbência: da fixação à cobrança”. Informações: 
aasp.org.br/eventos *** A Sobratema realizará no dia 19 o 
Fórum de Infraestrutura Grandes Construções, com o tema 
central “Saneamento – Desafios da Universalização”. Mais 
em sobratemaforum.com.br

FATOS &
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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 19 dias de agosto 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: (i) aprovação do pagamento aos administradores da Sociedade, sob a forma de pro-labore, a ser 
pago até a aprovação das contas da Sociedade referente ao exercício social de 2021, (ii) ratificação 
do pro-labore pago aos administradores até a data da Reunião de Sócios da Sociedade. São Paulo, 
11 de agosto de 2021.Adriano Simão Santiago - Administrador, Nelson Alexandre Funaro Zanotti de 
Alvarenga - Administrador.

Reforma do Imposto de  
Renda mantém desigualdade
Entidades defendem tributar alta renda e reduzir taxas sobre consumo

A carga tributária 
é elevada? Para 
quem? A pergun-

ta foi feita pela Federação 
Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital (Fenafisco) e pe-
la ONG Oxfam Brasil em 
Carta Aberta à sociedade e 
ao Congresso.

“É falso que a nossa car-
ga tributária seja elevada pa-
ra todos. É verdade que ela 
é elevada para os pobres, 
porque os impostos sobre o 
consumo representam qua-
se 50% do total arrecadado 
(ante 17% nos EUA). Os 
ricos têm carga insignifican-
te porque os tributos que 
incidem sobre a renda e a 
riqueza são baixos na com-
paração internacional: nos 
EUA, esses dois itens, em 
conjunto, representam 60% 
da arrecadação de impos-
tos; no Brasil, apenas 23%”, 
afirmam as entidades.

“A tributação progres-
siva no Brasil é imperativo 
civilizatório”, defendem. 
Para uma reforma tributá-
ria justa, é necessário que 
se amplie tributação das 
altas rendas e riquezas e a 
redução da tributação do 
consumo. “Esse é o âma-
go da proposta de reforma 
protocolada no Congresso 
Nacional pelos seis partidos 
da oposição (PCdoB, PDT, 
PSB, PSOL, PT e Rede). 
Trata-se da ‘Reforma Tribu-
tária Solidária, Justa e Sus-
tentável’, formulada com 
base em estudos elaborados 
por entidades de auditores 
fiscais (Fenafisco e Anfip) e 
organizações da sociedade 

civil (Oxfam Brasil, Conse-
lho Federal de Economia, 
dentre outras).”

A proposta de reforma 
do Imposto de Renda apre-
sentada pelo governo (PL 
2337/21) não atende aos 
requisitos de uma tribu-
tação mais justa, embora, 
em um primeiro olhar, in-
corpore bandeiras há mui-
to defendidas pelo campo 
progressita: isenção do IR-
PF para camadas de baixa 
renda; revogação da isenção 
dos lucros e dividendos dis-
tribuídos aos sócios e acio-
nistas e fim da dedução dos 
juros no lucro tributável so-
bre o capital próprio. O PL 
traz também diversas medi-
das de combate à elisão e à 
evasão fiscal.

Fenafisco e Oxfam listam 
as contradições do projeto 
do ministro Paulo Guedes, 
da Economia:

– A alíquota máxima do 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física (IRPF) foi man-
tida em 27,5%. Não há 
justiça fiscal quando quem 
ganha R$ 6 mil e quem ga-
nha R$ 600 mil por mês pa-
gam a mesma alíquota;

– Os ricos pagarão me-
nos imposto efetivo. Sem 
alíquotas maiores sobre as 
altas rendas, a correta isen-
ção na base da pirâmide, se 
favorece as classes de baixa 
renda, também beneficia 
os mais ricos, que já pagam 
pouco imposto e pagarão 
menos ainda, uma vez que 
a isenção também amplia as 
deduções no topo da pirâ-
mide;

– A tributação da dis-
tribuição de lucros e divi-
dendos tem de respeitar 
o princípio da capacidade 
contributiva. A cobrança de 
alíquota linear de 20% para 
todas as rendas e a isenção 
para quem recebe lucros e 
dividendos inferiores a R$ 
20 mil por mês, não respeita 
o princípio liberal da equi-
dade, segundo o qual todas 
as rendas auferidas (do tra-
balho e do capital) devem 
ser submetidas à mesma 
tabela progressiva do IRPF. 
Não há justiça fiscal, quan-
do se taxa igualmente quem 
recebe lucros e dividendos 
de R$ 30 mil e quem recebe 
R$ 30 milhões;

– A exagerada redução 
de alíquotas do Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ). A proposta inicial 
prevê redução gradual da 
alíquota do IRPJ (de 15% 
para 10%). No entanto, o 
relatório propõe redução da 
alíquota do IRPJ dos atuais 
15% para 2,5%, a partir de 
2023. Estima-se que esse 
corte radical implicará per-
da de receita superior a R$ 
90 bilhões (2023), aprofun-
dando a injustiça tributária, 
a crise fiscal, o desequilíbrio 
federativo e a “pejotioza-
ção” do mercado de traba-
lho;

– A manutenção das bre-
chas para a elisão e a eva-
são fiscal. A proposta ori-
ginal prevê um conjunto 
de medidas para combater 
a elisão e a evasão fiscais 
(como destaque para a re-
vogação da “dedução dos 

juros sobre o capital pró-
prio no lucro tributável” e 
da “amortização fiscal do 
ágio para aquisições”). En-
tretanto, o relator pretende 
reverter boa parte dessas 
medidas, o que reduziria a 
arrecadação do IRPF;

– A desoneração do ca-
pital financeiro. Inaceitável 
a proposta que desonera o 
capital financeiro, reduzin-
do a tributação das aplica-
ções (de 22,5% para 15%) 
tanto para as de longo pra-
zo (renda fixa e fundos de 
investimento) quanto para 
as especulativas (operações 
em Bolsa). Da mesma for-
ma, não se pode aceitar que 
os fundos do agronegócio 
e das grandes empresas da 
construção civil permane-
çam isentos de tributação.

“Em suma, o projeto do 
Ministério da Economia 
apresenta insuficiências 
graves que limitam a supos-
ta progressividade preten-
dida e conserva a incons-
titucionalidade do sistema 
tributário, pois continua a 
não observar os princípios 
da ‘igualdade material tri-
butária’ e da ‘capacidade 
econômica do contribuinte’ 
previstos na Constituição 
da República”, analisam as 
duas entidades.

Fenafisco e Oxfam cri-
ticam o pouco tempo pa-
ra debate da proposta no 
Congresso Nacional e sa-
lientam que “a reforma do 
Imposto de Renda deveria 
expressar a gravidade da 
crise e o anseio da socie-
dade brasileira.”

Juros estão altos porque Brasil não tem credibilidade fiscal

O presidente do 
Banco Central 
(BC), Roberto 

Campos Neto, disse nesta 
sexta-feira que alguns se-
tores como o de serviços 
estão se recuperando dos 
impactos da pandemia. Mas 
acrescentou que é impos-
sível para qualquer BC do 
mundo fazer o trabalho de 
segurar expectativas de in-
flação sem que o quadro 
fiscal esteja sob controle.

Campos Neto disse que 
o mercado projeta um cres-
cimento da economia de 
5,3%, neste ano, e que os 
números da dívida bruta 
do país ficaram em cerca 
de 80% do Produto Inter-
no Bruto (PIB – soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos no país), quase 
no mesmo patamar antes 
da pandemia e abaixo da 
previsão de 100% feita por 
alguns analistas.

Entretanto, ele avalia que 
há “ruídos” no mercado fi-
nanceiro sobre o controle 
das contas públicas, o que 
tem levado a correção de 
preços de ativos, como dó-
lar e ações.

Ele citou o debate sobre o 
pagamento dos precatórios, 
o desenho do novo Bolsa 
Família e o incentivo finan-
ceiro a setores específicos 
da economia. “Esses temas 
geraram um ruído onde o 
mundo financeiro, os agentes 
econômicos passaram a ter 
uma percepção ou, pelo me-
nos, um risco de que o fiscal 
não está melhorando tanto e 
os preços corrigiram em rela-
ção a isso”, disse.

Segundo Campos Neto, 
o país tem que passar uma 
mensagem de credibilidade 
fiscal para que o BC possa 
atuar com um nível de juros 
mais baixo. “A coisa mais 
importante em um país que 

tem o nível de dívida que 
o Brasil tem é passar uma 
mensagem de credibilidade 
fiscal. É essa mensagem é 
que vai permitir o BC fazer 
o trabalho com o menor ní-
vel de juros e maior eficiên-
cia”, afirmou.

Campos Neto disse ain-
da que o crescimento da 
inflação no país foi influen-
ciado, entre outros fatores, 
pela desvalorização do real 
e também pelo aumento 
no preço das commodities 
(produtos básicos com co-
tação internacional).

De acordo com Cam-
pos Neto, esse movimen-
to inflacionário começou 
em 2020 e ainda repercute 
neste ano. O presidente do 
BC citou, além desses fato-
res, a crise hídrica no país, 
com aumento no preço das 
bandeiras tarifárias, além de 
efeitos climáticos.

O mercado financeiro 

aumentou a projeção para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano de 6,79% 
para 6,88%. A previsão para 
2021 está acima da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, de-
finida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%.

Ao avaliar a alta no pre-
ço das commodities, o pre-
sidente do BC disse que 
durante a pandemia de co-
vid-19 houve um aumento 
natural, uma vez que as pes-
soas ficaram mais tempo em 
casa e passaram a consumir 
mais bens do que serviços, 
gerando uma alta no preço 
de produtos e uma diminui-
ção no valor dos serviços.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPROLAGOS - COOPERATIVA

DE CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Diretora Presidenta da COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE
CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 31.727.108/0001-
04, NIRE 334.0005696-5, Inscrição Estadual nº 11.270.735, com sede
na Travessa Mário Fischer nº 471, área A quadra 4, lote 28, sala 03,
bairro Passagem, Cabo Frio/RJ, CEP 28906-390, convida seus vinte e
um (21) associados, para a SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 a ser realizada em sua sede no dia 23 de
agosto de 2021 com primeira chamada as 18:00h, segunda chamada as
19:00h e terceira e última chamada as 20:00h onde a seguinte pauta
será deliberada e votada: (1) Alterações estatutárias; (2) Entrada e
saída de associados e (3) Candidatura, eleição e posse para novo
mandato quadrienal de 2021/2025. Cabo Frio/RJ, 14 de agosto de 2021.

Deyse Passos de Almeida Aguiar -
CPF nº 112.921.447-85 - Diretora Presidenta.

Cerca de 1/3 dos MEIs estão inadimplentes
Segundo a Receita 

Federal, em maio 
de 2021, 66% dos 

Microempreendedores In-
dividuais não recolheram 
o Documento de Arrecada-
ção do Simples Nacional 
(DAS). São mais de 4,4 
milhões de empreendedo-
res que estão inadimplen-
tes. Quando o MEI deixa 
de recolher os impostos, 
perde o direito a diversos 
benefícios e pode ter pro-
blemas na Justiça. 

Para o advogado Ângelo 
Peccini Neto, especialista 
em Direito Tributário, sócio 
do Peccini Neto Advocacia, 

a inadimplência tem carac-
terísticas distintas. “Alguns 
deixam de pagar porque o 
valor é baixo, assim como 
juros e multa, muitos por 
realmente não terem condi-
ções de fazer frente ao tribu-
to e outros intencionalmente 
por não acharem justa a co-
brança ou para, de alguma 
maneira ilícita, se valer so-
bre a Receita”.

Mas o advogado chama 
a atenção para as consequ-
ências do não pagamento 
do tributo que até pode ser 
enquadrado como crime. 
“Além de juros, multas e 
correções, a inadimplência 

dolosa pode resultar na re-
presentação criminal”.

Peccini destaca que o 
não pagamento de impos-
tos não pode ser interpre-
tado como uma conta que 
“depois eu quito. A falta de 
pagamento pode ser enten-
dida como um crime, agra-
vando ainda mais a situa-
ção do empresário”.

Além dos riscos de cri-
me, Peccini lembra que 
também pode haver san-
ções fiscais. “Os débitos 
podem ser incluídos na Dí-
vida Ativa da União e, na 
sequência, ser cancelado o 
Cadastro Nacional da Pes-

soa Jurídica (CNPJ)”.
Ele explica ainda que 

o cancelamento do CNPJ 
pode levar a dívida para o 
Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF), trazendo outras 
consequências. “Com o 
CPF negativo, ele não terá 
acesso a empréstimo nem 
financiamento bancário”, 
exemplifica.

O empresário em débito 
também pode comprome-
ter a contagem de tempo 
para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
e perder benefícios previ-
denciários como aposen-
tadoria, salário maternida-

de ou auxílio-doença, por 
exemplo.

Hoje, o montante apro-
ximado de dívidas desses 
microempreendedores 
individuais é de R$ 5,5 
bilhões. Deste montante, 
cerca de R$ 4,5 bilhões 
correspondem às dívidas 
de 1,8 milhão de MEI, que 
estão passíveis de inscri-
ção na dívida ativa. Ape-
nas em junho deste ano, 
metade dos 12,4 milhões 
de MEI deixaram de pagar 
as contas dentro do prazo.

A perda do CNPJ não 
quita a dívida e nem deixa 
de corrigi-la por meio de 

multas e juros, o que faz 
com que ela continue au-
mentando. Quem tem pen-
dência com a Previdência 
Social vai ser cobrado na 
Justiça e tem que pagar pelo 
menos 20% a mais sobre o 
valor da dívida para cobrir 
os gastos da União com o 
processo. No caso do ISS 
(imposto municipal), e do 
ICMS (imposto estadual), o 
CNPJ do microempreende-
dor vai ser enviado para os 
governos locais e poderá ser 
inscrito como inadimplente 
na dívida ativa estadual ou 
municipal, gerando multas 
sobre o valor devido.

Faturamento das 
PMEs cresce 9%  
no 2º trimestre

Auxílio emergencial do Rio será 
estendido até o fim de 2022

As pequenas e mé-
dias empresas 
dos segmentos de 

agronegócio e de comércio 
foram as que mais cresce-
ram no primeiro semestre 
de 2021, aponta o Índice 
de Atividade Econômica 
de PMEs (IAE) da Omie, 
plataforma de gestão (ERP) 
na nuvem, que leva em con-
sideração o faturamento 
médio mensal de mais de 65 
mil PMEs brasileiras.

O faturamento médio 
das PMEs do agronegócio 
avançou 73% no 2º trime-
stre, comparado aos três 
primeiros meses do ano, 
enquanto as do comércio 
tiveram um crescimento de 
53%. Outro setor que apre-
sentou recuperação foi o de 
serviços, com alta de 59% 
em relação ao 1º trimestre, 
segundo a Omie.

Em estabilidade, apare-
cem dois setores: Indústria 
e Varejo. Já as PMEs da área 
de Infraestrutura foram as 
que mais sofreram no pri-
meiro semestre de 2021, 
com queda de 28% no 2º 
trimestre em relação aos 
primeiros três meses do 
ano.

“De modo geral, o fatu-
ramento médio das PMEs 
no 2º trimestre de 2021 
apresentou uma alta de 9% 
sobre o faturamento médio 
do 1º trimestre. Há uma 

tendência de recuperação, 
que será consolidada após 
a análise da movimentação 
do próximo trimestre. Se-
guiremos neste monitora-
mento”, diz Fabio Flaks-
berg, COO da Omie.

Em Infraestrutura, o 
segmento de eletricidade 
e gás teve o desempenho 
mais fraco até então, pux-
ando para baixo o fatura-
mento médio mensal de 
todo o setor. No 2º trime-
stre de 2021, o faturamen-
to médio mensal foi 34% 
abaixo do obtido no 1º 
trimestre. Já as PMEs de 
coleta, tratamento e dis-
posição de resíduos mostr-
aram crescimento de 17% 
nos últimos três meses do 
semestre em comparação 
com os primeiros, assim 
como as de construção de 
edifícios, que demonstr-
aram uma aceleração de 
18% no mesmo período.

O Índice de Atividade 
Econômica de PMEs (IAE) 
cria quadrantes de desem-
penho das pequenas e mé-
dias empresas brasileiras 
separando-as por CNAE 
(Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas). 
Para elaborá-lo, a Omie 
analisa dados anônimos de 
faturamento de mais de 65 
mil clientes, cobrindo 995 
CNAEs (de 1.301 exis-
tentes).

O g o v e r n a d o r 
Claudio Castro 
anunciou, nesta 

sexta-feira, que o auxílio 
emergencial SuperaRJ será 
estendido até o fim de 2022.

Criado pela Lei 9.191/21, 
de autoria do presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), deputado André 
Ceciliano (PT), o progra-
ma consiste em um auxílio 
emergencial de até R$ 300 
para a população fluminen-
se e uma linha de crédito de 
até R$ 50 mil para micro-
empreendedores e autôno-
mos.

Estão sendo investidos 
cerca de R$ 150 milhões 
para o financiamento das 
linhas de crédito. As inscri-
ções, tanto para o auxílio 
emergencial quanto para a 
linha de crédito, devem ser 
realizadas através do site e 
as dúvidas podem ser tira-
das através do call center 
0800 071 7474.

Serviços

O Estado do Rio de Ja-
neiro registrou, em junho, 
a maior expansão no vo-
lume do setor de serviços 
no país em relação a maio. 
Os dados, que confirmam 
a retomada da economia 
fluminense, são do Institu-

to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e foram 
divulgados nesta quinta-
-feira.

A ascensão econômica 
num cenário pós-pandemia 
é uma das bandeiras do go-
vernador Cláudio Castro, 
que já deixou claro que a 
ampliação da oferta de em-
pregos e a geração de renda 
são prioridades em sua ges-
tão.

- Ajustar as contas pú-
blicas foi crucial para al-
cançarmos bons resultados 
como o divulgado pelo 
IBGE. Com austeridade e 
seriedade, acertamos os pa-
gamentos com fornecedo-
res e estamos conseguindo 
antecipar o pagamento do 
salário do funcionalismo, 
incluindo o décimo terceiro. 
E não vamos parar por aí. 
A concessão dos serviços 
de saneamento, que é um 
marco, vai nos proporcio-
nar a possibilidade de reto-
mar importantes obras de 
infraestrutura com o objeti-
vo de melhorar a qualidade 
de vida da nossa população 
em todas as regiões flumi-
nenses. Como disse, todo 
o recurso será utilizado em 
investimento – afirmou 
Cláudio Castro.

Segundo a Pesquisa Men-
sal de Serviços, o cresci-
mento do setor no Rio de 

Janeiro foi de 5,4% em ju-
nho. Em todo país, o avan-
ço foi de 1,7%, em relação 
ao mês de maio. O ganho 
acumulado é de 4,4% nos 
últimos três meses deste 
ano. Em comparação a ju-
nho de 2020, a alta foi de 
21,1%. 

O segmento de serviços 
representa o maior peso 
no PIB (Produto Interno 
Bruto) do país. Outro dado 
positivo da pesquisa do IB-
GE é que o setor ampliou 
o distanciamento frente ao 
nível pré-pandemia, fican-
do 2,4% acima de fevereiro 
de 2020. Além disso, alcan-
çou o patamar mais elevado 
desde maio de 2016.

PactoRJ

Castro lançou, nesta sex-
ta-feira, o PactoRJ, pacote 
de medidas que objetivam 
alavancar a economia flu-
minense nos próximos três 
anos. O plano prevê inves-
timentos de R$ 17 bilhões, 
que serão aplicados em 
mais de 50 projetos nos 92 
municípios do estado, nas 
áreas de infraestrutura; de-
senvolvimento social e eco-
nômico; saúde; educação; 
segurança; meio ambiente; 
cultura e lazer. A perspec-
tiva é gerar 150 mil novos 
postos de trabalho.

Entre as ações previstas 
estão a criação de uma linha 
de metrô em superfície com 
23 quilômetros, que corta-
rá a Baixada Fluminense; a 
construção de trecho inter-
ligando a Via Light à Ave-
nida Brasil, na Pavuna; a 
volta do teleférico do Com-
plexo Alemão; a conclusão 
do Museu da Imagem e do 
Som (MIS); a inauguração 
de 26 Restaurantes do Po-
vo; a implementação de um 
BRS (sistema de integração 
por meio de ônibus) de 13,5 
quilômetros em São Gon-
çalo; a revitalização de 882 
quilômetros de vias pelo es-
tado; a construção de, pelo 
menos, cinco mil unidades 
habitacionais; a implanta-
ção de nova unidade do 
Rio Imagem, na Baixada; e 
a reforma de 50 Cieps, tor-
nando as escolas ambientes 
mais tecnológicos e em ho-
rário integral.

Dos R$ 17 bilhões, cer-
ca de R$ 14 bilhões serão 
oriundos do orçamento do 
estado e os R$ 3 bilhões 
restantes arrecadados no 
leilão do saneamento. Com 
o intuito de dar transparên-
cia ao uso dos recursos, o 
governo vai criar um comitê 
para acompanhar a imple-
mentação dos projetos, que 
contará com a participação 
da sociedade civil.
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Três perguntas: moedas digitais, criptomoedas e regulamentação
Por Jorge Priori

O Banco Central 
(BC) está con-
duzindo a dis-

cussão para implementação 
do real digital. No final de 
julho, teve início a série de 
webinars “O real digital” 
cujo objetivo é debater as 
diretrizes gerais de uma 
moeda digital para o Brasil. 
Serão sete encontros, sendo 
que o primeiro, “Potenciais 
do real em formato digital”, 
já foi realizado. O último 
encontro será realizado 
em novembro com o tema 
“Tecnologias para emissão 

e compatibilidade com ar-
ranjos existentes”.

A implementação das 
moedas digitais, também 
conhecidas como gov-
coins ou Central Bank 
Digital Currency (CBDC, 
moeda digital emitida por 
banco central), é apenas 
uma questão de tempo, 
tanto no Brasil como em 
outros locais como os Es-
tados Unidos e a União 
Europeia. Aproveitamos 
essa discussão para con-
versarmos com Cássio 
Rosas, Diretor de Contas 
Enterprise & Estratégia da 
Wibx.

Como você tem visto 
o movimento de criação 
das CBDCs, inclusive do 
real digital que será emit-
ido pelo Banco Central?

Por aqui, vemos com 
muito bons olhos. Isso vai 
acelerar possíveis regula-
ções para o universo cripto, 
além de trazer uma série de 
benefícios a todos os atores 
envolvidos. Especifica-
mente sobre o real digital, 
as vantagens são inúmeras. 
Com a tecnologia inserida 
(blockchain, dentre tantas) 
teremos mais segurança, 
mais agilidade, maior con-
trole, mais sustentabilidade 

e novas possibilidades. Isso 
para citar algumas das van-
tagens que beneficiarão to-
dos os atores envolvidos: 
governo, bancos, correto-
ras, empresas e pessoas.

Na sua opinião, existe 
a necessidade de regula-
mentar as criptomoedas?

Regulamentação de for-
ma geral e genérica sempre 
se faz necessária de alguma 
forma. Isso rege a socie-
dade com padrões e regras. 
Sob esse aspecto, sem dúv-
ida que sim. Digo isso para 
deixar claro que não é uma 
necessidade inerente ao 

funcionamento, ou melhor 
funcionamento, das crip-
tomoedas. A regulamenta-
ção de cara elimina todo e 
qualquer projeto que não 
esteja adequado às regras. 
Depois, isso acaba chancel-
ando os projetos regulados, 
tornando o tema mais co-
mum e institucional a todos.

Na sua opinião, as CB-
DCs tomarão mercado 
das criptomoedas ou as 
duas coexistirão?

Não tomarão de forma 
alguma. O real digital, ou 
qualquer outra moeda fiat 
(fiduciária) no mundo, só 

terão ganhos exponenciais, 
pela inserção de tecnologia 
do início ao fim do proces-
so, ou seja, desde a criação 
até a utilização. Porém, com 
todas as vantagens, continu-
amos aqui falando de din-
heiro fiat.

Quando falamos de crip-
tomoedas e utility tokens, 
temos inúmeras outras fun-
cionalidades além do valor 
mobiliário. Sem contar o 
valor de mercado. A co-
existência, de forma geral, 
será como hoje, porém, 
com a regulamentação em 
evidência e vigência para 
todos.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em  
31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

A Klint Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A Cia. foi constituída 
em 30 de janeiro de 2013 e sua sede social está localizada na Avenida Bartolomeu 
Mitre, 336, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22431-002.                   A DIRETORIA.

Klint Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ: 18.082.962/0001-00

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
(Valores expressos em Milhares de reaus - R$, exceto o prejuízo por ação

Demonstração dos Resultados Abrangentes Findos em 31 de Dezembro 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Findos em  
31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE 1.006 213
 Caixa e equivalentes de caixa 1.001 208
 Impostos e contribuições a compensar 1 1
 Adiantamento a fornecedores 4 4
NÃO CIRCULANTE 23.456 21.140
 Impostos e contribuições a compensar 55 55
 Investimentos 23.401 21.805
TOTAL DO ATIVO 24.462 21.353
PASSIVO 
CIRCULANTE 1 1
 Impostos e contribuições a recolher 1 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.461 21.352
 Capital social 80.790 68.790
 Capital social a realizar (2.125) -
 Prejuízos acumulados (54.204) (47.438)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.462 21.353

2020 2019
Outras Receitas operacionais
 Reversão de provisão - 25
Despesas operacionais
 Resultado de equivalência patrimonial (5.689) (4.209)
 Despesas administrativas (167) (200)
 Despesas tributárias (1) (3)
 Redução de valor recuperável de ativos - impairment (912) -

(6.769) (4.387)
Resultado financeiro 3 (8)
Prejuízo do exercício (6.766) (4.395)
Prejuízo por ação 0,036 0,036

2020 2019
Prejuízo do exercício (6.766) (4.395)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (6.766) (4.395)

Capital Social

Subscrito
A 

Integralizar
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldos em 01/01/2019 62.590 (2.550) (43.043) 16.997
Aumento de capital social 6.200 - - 6.200
Integralização de capital - 2.550 - 2.550
Prejuízo do exercício - - (4.395) (4.395)
Saldos em 31/12/2019 68.790 - (47.438) 21.352
Aumento de capital social 12.000 (12.000) - -
Integralização de capital - 9.875 - 9.875
Prejuízo do exercício - - (6.766) (6.766)
Saldos em 31/12/2021 80.790 (2.125) (54.204) 24.461

 2020  2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (6.766) (4.395)
Ajustes ao prejuízo do exercício:
. Variações monetárias - 14
. Redução ao valor recuperável de ativos 912 -
. Resultado de equivalência patrimonial 5.689 4.209
Prejuízo do exercício ajustado (165) (172)
Redução (Aumento) do ativo e passivo
. Impostos e contribuições a compensar - 1
. Impostos e contribuições a recolher - 1
. Adiantamento a fornecedores - (4)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (165) (174)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
. Aumento de capital na investida (8.917) (7.389)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (8.917) (7.389)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
. Pagamento pela compra de cessão de créditos - (1.026)
. Aumento de capital social 9.875 8.750
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento 9.875 7.724
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 793 161
 . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 208 47
 . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 1.001 208
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 793 161

Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0     |    Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

B3 aceita registro em derivativos e COE
Produtos estarão referenciados em ativos vinculados a moedas digitais

Depois do lança-
mento de ETF 
de criptoativos 

na bolsa brasileira, a B3 
também passa aceitar o 
registro de operações de 
derivativos de balcão e 
Certificados de Opera-
ções Estruturadas (COE) 
referenciadas em ativos 
vinculados a criptoativos, 
como contratos futuros 
de criptoativos negocia-
dos em bolsa regulada, 
Exchange-traded Fund 
(ETF) sobre criptoativos 

ou ETFs sobre índice de 
criptomoedas. A disponi-
bilização deste novo tipo 
de ativo-subjacente poderá 
ser solicitada por qualquer 
participante do Balcão B3, 
explicou a bolsa de valores 
brasileira nesta sexta-feira 
(13).

“A iniciativa da B3 ocor-
re em um momento de ca-
da vez mais interesse do 
investidor brasileiro por 
esse tipo de ativo. O ETF 
de Cripto HASH 11, por 
exemplo, lançado em abril, 

foi o sexto mais negociado 
na bolsa em julho. Outros 
três ETFs em criptomoe-
das foram colocados no 
mercado desde então e 
estão disponíveis para os 
investidores na bolsa bra-
sileira”, citou a B3.

Na semana passada, es-
treou na bolsa o primei-
ro ETF verde no Brasil, o 
BITH11, da gestora Hash-
dex especializada em crip-
toativos. A gestora oferece 
fundos de investimento em 
cripto para diferentes perfis 

de investidor, por meio das 
principais plataformas do 
Brasil.

Os COEs são investi-
mentos que reúnem ele-
mentos tanto de renda fixa 
quanto variável, tendo co-
mo diferencial uma com-
posição estruturada sobre 
cenários de ganho e risco, 
selecionados de acordo 
com o perfil de cada inves-
tidor. Ao acatar produtos 
referenciados indireta-
mente em ativos digitais, 
a bolsa brasileira propor-

ciona mais uma oportuni-
dade de diversificação da 
carteira.

“A disponibilização des-
ses novos produtos é mais 
uma etapa na evolução do 
mercado brasileiro em re-
lação aos criptoativos e 
reforça o papel da B3 de 
contribuir cada vez mais 
com esse mercado. O in-
vestidor tem se mostrado 
extremamente interessado 
nesse tipo de investimen-
to, seja investindo direta-
mente em criptoativos ou 

indiretamente, como vi-
mos no caso dos ETFs de 
cripto lançados recente-
mente”, afirma Fabio Ze-
naro, diretor de Produtos 
de Balcão e Novos Negó-
cios da B3.

Segundo ele, os produtos 
são também uma oportuni-
dade de hedge no caso dos 
derivativos ou de diversifi-
cação de portfólio por meio 
de exposição às criptomoe-
das, no caso do COE, am-
bos em um ambiente regu-
lado.

Kora Saúde estreia marcando alta na B3
A Kora Saúde (KRSA3) 

concluiu nesta sexta-feira 
a sua oferta pública inicial 
(IPO) na B3, registrando 
alta nas ações. Chegou a 
subir 18,89%. A ação da 
companhia foi precificada 
a R$ 7,20 na oferta pública 
inicial, na faixa indicativa. 
A rede hospitalar levantou 
R$ 769,9 milhões, con-
siderando a oferta base e a 
venda de cerca de 10% de 
ações adicionais. O mon-
tante desconsidera a even-
tual venda de lote suple-
mentar.

A empresa opera uma rede 
hospitalar independente com 
12 hospitais próprios local-
izados no Espírito Santo, 
Mato Grosso, Distrito Fed-
eral, Tocantins e Ceará. 

Os recursos captados 
serão utilizados na expan-
são inorgânica da empresa, 
por meio de aquisição de 
ativos (incluindo o paga-
mento de parcela do Preço 
de Aquisição do Hospital 
Anchieta), ampliação dos 
ativos já existentes, inaugu-
ração de novos hospitais e 
de outros segmentos hospi-
talares (oncologia, imagem 
e diagnóstico).

A cerimônia, realizada na 
sede da B3 em São Paulo, 
contou com a presença de 
Gilson Finkelsztain, CEO da 
B3, e Benjamin Neto, CEO 
e fundador da Kora Saúde, 
além de outros executivos da 
empresa e convidados.

“Esse é o 44º IPO do ano 
e o 5º do segmento de saúde, 

setor que está ganhando 
cada vez mais relevância e 
vem se consolidando com 
gestão profissional, gover-
nança e empreendedoris-
mo. São empresas vitoriosas 
que enxergaram o mercado 
de capitais brasileiro como 
uma boa alternativa para 
começar uma nova jornada 
de crescimento. E esse IPO 
também chama a atenção 
pela diversidade geográ-
fica, pois vemos cada vez 
mais empresas de todo o 
país chegando na bolsa”, 
disse Finkelsztain durante a 
cerimônia.

“Hoje é um dia para 
comemorar e pensar de 
onde saímos, em 2001, e 
onde chegamos. Somos a 
terceira empresa capixaba 

a chegar na bolsa, dentre 
quase 500 empresas, isso é 
um marco na nossa história. 
Hoje abrimos uma nova 
página, conhecedores das 
nossas obrigações e dos 
nossos compromissos, e 
certos de que vamos cum-
prir tudo o que promete-
mos”, comemorou Benja-
min Neto no discurso que 
antecedeu o toque de cam-
painha.

A Oferta Restrita foi 
realizada nos termos da 
ICVM 476, no segmento 
do Novo Mercado, e teve 
coordenação dos bancos 
Itaú BBA (Coordenador 
Líder), Bradesco BBI, XP, 
Santander, JP Morgan e 
Safra (Coordenadores da 
Oferta). K

Divulgação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA

A Comissão Pró-fundação da Associação - Nova União dos Policiais Civis do
Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo inspetor Leonardo
Motta de Faria, CPF nº 297.414.246-04, residente à rua Professor Heitor
Carrilho, 260/1310 (CEP: 24.030-230), Centro, Niterói – RJ, e pelo presente
Edital, ficam convocados todos os agentes de polícia estadual de apoio
técnico-científico e agentes de polícia estadual de investigação e prevenção
criminais, ativos, inativos e aposentados do quadro permanente da Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro, para participarem da Assembléia Geral
Ordinária de Fundação da Associação – Nova União dos Policiais Civis do
Estado do Rio de Janeiro; a ser realizada no dia 27 de Agosto (sexta-feira) de
2021, na Avenida Amaral Peixoto nº 300. Sala 1.105 – Centro – Niterói/RJ,
com início às 10:00 horas, em primeira convocação e às 10:30 horas em
segunda e última convocação, com qualquer número dos interessados da
categoria presente, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e
deliberação sobre a Fundação da Associação - Nova União dos Policiais
Civis do Estado do Rio de Janeiro; 2) Leitura, apreciação e deliberação do
Estatuto da Associação - Nova União dos Policiais Civis do Estado do Rio de
Janeiro; 3) Eleição e Posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes; 4)
Assuntos Gerais. Niterói – RJ. 13 de agosto de 2021.

Leonardo Motta de Faria – Pela Comissão.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Priscila Fernandes Miranda Botelho da Ponte
- Juiz em Exercício do Cartório da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo,
que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 217 E 219 A CEP: 20020-903 -
Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2391 e-mail: cap04vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Classe/Assunto Reintegração/manutenção de pos-
se - Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse, de nº 0296774-
42.2019.8.19.0001, movida por SIMONE COSAC NAIFY em face de DANIEL
ALVES LIMA E OUTROS, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente
edital CITA os ocupantes do imóvel situado à Av. Cidade Lima, nº 33 com
entrada também pela Rua Santo Cristo, nº 140, Santo Cristo, Rio de
Janeiro, RJ, para no prazo de quinze dias oferecerem contestação ao
pedido inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC), caso não ofere-
çam contestação, e de que, permanecendo revéis, será nomeado curador
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de
Janeiro, 07 de julho de 2021. Eu, __ Luiz Carlos de Mello Santos - Técnico
de Atividade Judiciária - Matr. 01/31235, digitei. E eu,  __ Rafael Leão
Pereira Gomes - Chefe de Serventia - Matr. 01/32239, o subscrevo.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 
(“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social da 
Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 
3311 e 3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos a que 
se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 11 de agosto 
de 2021. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

Petróleo: Regime de partilha  
rende 23% mais no 1º semestre
Contratos renderam 28,5 milhões de m³ de gás

O total de barris de 
petróleo a que a 
União teve direito 

nos contratos sob o regime 
de partilha aumentou 23% 
no primeiro semestre, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados foram divulgados 
nesta sexta-feira no Boletim 
Mensal dos Contratos de 
Partilha de Produção, pela 
Pré-Sal Petróleo (PPSA), 
empresa estatal gestora dos 
contratos.

De janeiro a junho, a par-
cela da União somou 2 mi-
lhões de barris de petróleo. 
A maior contribuição foi 
do campo Entorno de Sa-
pinhoá, com 1,1 milhão de 
barris, enquanto a Área de 
Desenvolvimento de Me-
ro produziu 945 mil barris 
para a União. O terceiro 
campo em produção é Tar-
taruga Verde Sudoeste, que 
adicionou apenas 2 mil bar-
ris ao total.

A União já recebeu 9,7 
milhões de barris de petró-
leo desde que a produção 
nos campos em regime de 
partilha começou, em 2017. 
O Brasil tem 17 contratos 
em vigor no regime de par-
tilha, dos quais Sapinhoá, 
Mero e Tartaruga são os 
que já iniciaram a produção.

Os contratos também 
renderam à União 28,5 mi-
lhões de metros cúbicos de 
gás natural nos primeiros 
seis meses de 2021, o que 
representa um acréscimo de 
51% em relação a 2020. As 
produções vieram de En-
torno de Sapinhoá e Tarta-
ruga Verde Sudoeste.

A arrecadação da União 
em petróleo e gás natural no 
regime de partilha é apenas 
uma parcela dos 9,1 milhões 
de barris de óleo e dos 51 mi-
lhões de metros cúbicos de 
gás que esses contratos pro-
duziram no período.

A PPSA também divul-

Preços do barril de petróleo nas bolsas internacionais caem
Os preços do petróleo 

caíram nesta sexta-feira. 
O West Texas Intermedi-
ate (WTI) para entrega em 
setembro perdeu 65 centa-
vos para fechar a US$ 68,44 
o barril na Bolsa Mercantil 
de Nova York. O petróleo 
Brent para entrega em out-
ubro caiu 72 centavos para 
fechar em US$ 70,59 o bar-
ril na London ICE Futures 
Exchange.

“Tanto a IEA [Agência 
Internacional de Energia] 
quanto a Opep publicar-
am seus relatórios men-
sais ontem [quinta-feira]. 
Seu teor geral em ambos 
os casos foi de baixa para 
os preços”, disse Carsten 
Fritsch, analista de ener-
gia do Commerzbank Re-
search.

A IEA disse na quinta-
feira em seu relatório men-

sal que o crescimento da 
demanda reverteu abrup-
tamente o curso em julho, 
após um aumento notável 
em junho, e as perspectiv-
as para o restante de 2021 
foram rebaixadas devido 
à piora da progressão de a 
pandemia e revisões de da-
dos históricos, de acordo 
com a agência de notícias 
Xinhua.

A Agência Internacio-

nal de Energia também 
prevê um excedente de 
fornecimento consid-
erável no próximo ano se 
a Opep+ seguir seus pla-
nos e reverter totalmente 
seus cortes de produção. 
Em seu relatório mensal, 
a Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) praticamente man-
teve sua previsão de de-
manda.

gou dados do mês de ju-
nho, em que a produção 
média dos três contratos foi 
de 54 mil barris de petróleo 
por dia, um crescimento de 
47% que se deu com o re-
torno da produção da Área 
de Desenvolvimento de 
Mero após a parada.

Já a média diária de pro-
dução nos dois contra-
tos com aproveitamento 
comercial do gás natural 
foi de 253 mil m³/dia no 
Entorno de Sapinhoá e 
de 25 mil m³/dia no CPP 
do Sudoeste de Tartaruga 
Verde.

Divulgação

Embraer 
tem 1º lucro  
desde 2018: 
R$ 212,8 bi

A Embraer apresen-
tou lucro líquido ajustado 
de R$ 212,8 milhões no 
segundo trimestre deste 
ano. Foi o primeiro lucro 
líquido ajustado da com-
panhia em um trimestre 
desde o primeiro trimestre 
de 2018. Os dados foram 
divulgados nesta sexta-
feira pela companhia. O 
resultado vem depois de 
um prejuízo ajustado de 
R$ 1,32 bilhão no ano pas-
sado.

Lucro líquido ajustado é 
a quantia correspondente 
ao lucro líquido do exercí-
cio menos os valores desti-
nados às reservas legal e de 
contingência (para impre-
vistos) do ano seguinte.

A receita líquida da em-
presa atingiu R$ 5,9 bilhões 
no segundo trimestre de 
2021, o que representou au-
mento de 107% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, quando se regis-
trou a menor receita trimes-
tral durante a pandemia de 
covid-19.

Fitch afirma ratings 
 da Bradesco Seguros

A Fitch Ratings afirmou 
o Rating de Força Financei-
ra de Seguradora (FFS) ‘BB’ 
da Bradesco Seguros S/A, 
com Perspectiva Negativa, 
e o rating de FFS em escala 
nacional ‘AAA (bra)’, com 
Perspectiva Estável. Segun-
do a agência de classificação 
de risco de crédito, os rat-
ings refletem a importância 
estratégica da empresa para 
o seu controlador, o Banco 
Bradesco, do qual a Fitch a 
considera uma subsidiária 
principal.

Só para lembrar os últi-
mos resultados do Grupo 
Bradesco Seguros, no se-
gundo trimestre houve 
expansão de 20,7% no 
faturamento e de 11,2% no 
semestre consolidado, com 
evolução dos Prêmios Gan-
hos de 12,7% e 6,9%.

A agência de classifica-
ção de risco disse que os 
ratings de FFS da Bradesco 
Seguros estão alinhados aos 
de sua matriz, o Bradesco. 
A Perspectiva do rating de 
FFS internacional reflete a 
do IDR (Issuer Default Rat-
ing – Rating de Inadimplên-
cia do Emissor) de Longo 
Prazo em Moeda Local de 
seu controlador, que, por 
sua vez, permanece um 
grau acima dos ratings so-
beranos do Brasil (IDRs de 
Longo Prazo em Moedas 
Estrangeira e Local ‘BB-’/
Perspectiva Negativa).

“Os ratings da Bradesco 
Seguros também refletem 
sua liderança no mercado 
local, um consistente des-
empenho ao longo dos ci-
clos, a diversificada base de 
receitas, a forte capacidade 
de distribuição, apoiada na 

ampla rede de agências do 
Bradesco, além dos bons ín-
dices de liquidez e de capi-
talização”, citou a agência 
em relatório.

Segmentos em alta

Ao final de 2020, os seg-
mentos de vida e de previ-
dência continuaram respon-
dendo pelo maior volume 
de prêmios emitidos brutos 
(58%), seguidos por saúde 
(24%), ramos elementares 
(9%) e títulos de capital-
ização (9%). No ano pas-
sado, os prêmios emitidos 
diminuíram cerca de 24%, 
devido, sobretudo, à cisão 
parcial das operações de 
saúde da Bradesco Seguros 
para a controladora Bradseg 
Participações, em julho de 
2020. No entanto, as linhas 
de negócios de seguro-saúde 
permanecem refletidas nos 
resultados gerais das opera-
ções de seguros do grupo.

O relatório da Fitch de-
stacou que os índices de 
alavancagem da Bradesco 
Seguros foram pressiona-
dos em 2020 e registraram 
aumento em relação ao 
mesmo período de 2019, 
devido a uma redução sig-
nificativa de capital feita 
pela seguradora, em vir-
tude da cisão parcial do 
patrimônio líquido. Ainda 
assim, o índice de alavanca-
gem operacional e de ativos 
permanece forte em com-
paração com as faixas de 
referência de seguradoras 
de vida internacionais clas-
sificadas pela Fitch. Ao fi-
nal de 2020, os indicadores 
eram de 4,2 vezes e de 21,7 
vezes, respectivamente.
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