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Precatório: 
Lira e Pacheco 
querem limitar 
calote a 49 bi

Os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
e do Senado, Rodrigo Pacheco, 
propuseram um limite de R$ 40 
bilhões para o pagamento dos 
precatórios em 2022. Eles se reu-
niram com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, para debater 
uma alternativa ao pagamento de 
aproximadamente R$ 89 bilhões 
de dívidas transitadas em julgado 
com a União.

Pelo entendimento, cerca de R$ 
49 bilhões seriam objeto de ne-
gociações. “Esse saldo pode ser 
objeto de negócios jurídicos, co-
mo a liquidação a partir do crédito 
em outorgas, aquisição de ativos, 
utilização para o pagamento de 
dívida ativa, enfim, há alternativas 
para as partes poderem negociar 
os precatórios. Seriam alternativas 
fora da despesa corrente, então 
considero que é uma ideia inteli-
gente”, disse Lira.

O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco, explicou que é preci-
so reconhecer que os precatórios 
devem ser honrados, mas devem 
convergir com o teto de gastos. 
Ele destacou, segundo a Agência 
Câmara de Notícias, que a maior 
preocupação é o novo programa 
social do governo para ser um 
programa robusto.

A comissão especial que vai 
analisar a proposta enviada pelo 
governo foi criada na tarde desta 
terça-feira, com a leitura do ato de 
criação durante a sessão do Plená-
rio. A PEC teve sua admissibilida-
de na semana passada. Lira quer 
instalar a comissão nesta quarta-
-feira às 10h.

Quase 2 milhões morrem por ano 
de causas relacionadas ao trabalho

Site público expõe milhões de dados 
pessoais, CNPJs e placas de veículos
Vazamento pode ter partido de teles

O dfndr lab, laboratório 
especializado em segu-
rança digital da PSafe, 

descobriu um site público onde 
seria possível consultar cerca de 
426 milhões de dados pessoais e 
109 milhões de informações de 
CNPJs e placas de veículos. O site 
em que esse possível incidente foi 
verificado foi detectado pelo sis-
tema de monitoramento de vaza-
mentos de dados em tempo real, 
dfndr enterprise, que utiliza Inte-
ligência Artificial (IA) para fazer 
varreduras constantes na internet 
aberta, Deep Web e Dark Web.

O banco de dados detectado 
pelo dfndr enterprise tem como 
diferencial seu nível de acesso: 
qualquer pessoa poderia encon-
trar e consultar as informações lá 

expostas, bastando acessar o site e 
fazer uma busca pelos dados dese-
jados. Nele constam informações 
como: nome, CPF, endereço, gê-
nero, data de nascimento, e-mail e 
até a renda de pessoas físicas. Há 
ainda informações referentes a 
contratos com empresas de tele-
fonia e TV por assinatura, como 
número de telefone fixo e móvel, 
tipo de plano contratado, data de 
contratação, número de contrato 
e forma de pagamento.

Emilio Simoni, executivo-chefe 
de segurança do PSafe, alerta pa-
ra os riscos de novos golpes: “Es-
tamos falando de uma superbase, 
provavelmente enriquecida a partir 
do compilado de outros possíveis 
vazamentos. Esse novo banco foi 
encontrado pelo dfndr lab em 19 

setembro de 2021 e tem sido ana-
lisado desde então. Ele engloba os 
principais dados pessoais, expondo 
diversas informações pessoais. Nas 
mãos dos cibercriminosos, esses 
dados são um ‘prato cheio’ para a 
aplicação de golpes de engenharia 
social”, pontua.

Assim que identificou a inde-
xação suspeita, a equipe de segu-
rança da PSafe iniciou uma aná-
lise das informações necessárias, 
elaborou um relatório e encami-
nhou à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). Não 
é possível afirmar se houve e/ou 
de onde teria ocorrido um even-
tual vazamento, mas há indícios 
na própria base que os dados po-
deriam ser de algumas operadoras 
de telecomunicação.

Doenças não transmissíveis respondem por 81% das mortes

Lesões e doenças relacio-
nadas ao trabalho pro-
vocaram a morte de 1,9 

milhão de pessoas em 2016, de 
acordo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT). De acordo com as “Esti-
mativas conjuntas da OMS e da 
OIT sobre o ônus de doenças e 
lesões relacionadas ao trabalho, 
2000–2016” (“Joint Estimates of  
the Work-related Burden of  Dise-
ase and Injury, 2000–2016: Global 
Monitoring Report”), a maioria 
das mortes relacionadas ao traba-
lho está relacionada a doenças res-
piratórias e cardiovasculares.

As doenças não transmissíveis 
foram responsáveis por 81% das 
mortes. As maiores causas de 
mortes foram doença pulmonar 
obstrutiva crônica (450 mil mor-
tes); acidente vascular cerebral 
(400 mil mortes) e cardiopatia is-
quêmica (350 mil mortes). Lesões 
ocupacionais causaram 19% das 
mortes (360 mil mortes).

O estudo leva em consideração 
19 fatores de risco ocupacional, 
como exposição a longas jornadas 
de trabalho e exposição no am-
biente de trabalho à poluição do 
ar, a asmagens, a substâncias can-
cerígenas, a riscos ergonômicos 

e a ruído. O principal risco foi a 
exposição a longas horas de traba-
lho, que estava associada a cerca 
de 750 mil mortes. A exposição 
no local de trabalho à poluição do 
ar (partículas, gases e fumos) cau-
sou 450 mil mortes.

“É chocante ver tantas pesso-
as literalmente sendo mortas por 
causa de seus trabalhos”, disse 
o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. “Nos-
so relatório é um alerta aos paí-
ses e às empresas para melhorar 
e proteger a saúde e a segurança 
dos trabalhadores, honrando seus 
compromissos de fornecer cober-
tura universal de serviços de saú-

de e segurança ocupacional”.
O relatório alerta que as lesões 

e as doenças relacionadas ao tra-
balho sobrecarregam os sistemas 
de saúde, reduzem a produtivida-
de e podem ter um impacto catas-
trófico na renda das famílias.

Globalmente, as mortes rela-
cionadas ao trabalho por popu-
lação caíram 14% entre 2000 e 
2016. No entanto, as mortes por 
doenças cardíacas e derrames as-
sociados à exposição a longas 
jornadas de trabalho aumentaram 
41% e 19%, respectivamente. Isso 
reflete uma tendência crescente 
neste fator de risco ocupacional 
relativamente novo e psicossocial.

Tedros Adhanom: ‘É chocante’

Tribunais em 
SP exigirão 
passaporte
de vacinação

O Poder Judiciário de São Pau-
lo determinou a obrigatoriedade 
da apresentação do “passaporte 
de vacina” contra Covid para ju-
ízes, promotores, advogados e 
qualquer cidadão que entrar em 
seus edifícios. A decisão foi toma-
da pelo presidente do TJ-SP, Fran-
cisco Pinheiro Franco, e publicada 
em nota oficial nesta terça-feira, 
embora a medida entre em vigor 
no dia 27 de setembro.

“A vacinação que deve ser ve-
rificada corresponde a uma dose. 
Pessoas com contraindicações à 
vacina devem apresentar atestado 
médico de justificativa”, diz a re-
solução.

Até agora, apenas os magistra-
dos tinham a obrigação de apre-
sentar o certificado.

Alta de 20,9% 
nos serviços 
paulistas no
1º semestre

O setor de serviços da capital 
paulista registrou alta de 20,9% no 
faturamento, no primeiro semes-
tre deste ano, em relação ao mes-
mo período de 2020. O aumento 
corresponde a um faturamento 
R$ 43,6 bilhões superior ao perí-
odo anterior, segundo a Pesquisa 
Conjuntural do Setor de Serviços 
na Cidade de São Paulo (PCSS), 
realizada pela FecomercioSP.

O faturamento do primeiro se-
mestre de 2021 totalizou R$ 252 bi-
lhões. Segundo a entidade, os resul-
tados demonstraram recuperação 
da maioria das atividades do setor, 
exceto em educação e turismo.

O levantamento fez uma proje-
ção de alta para o setor, no segun-
do semestre do ano, de 16,9% em 
relação ao ano passado. Se a pro-
jeção se concretizar, isso repre-
sentará um faturamento de cerca 
de R$ 297 bilhões.

A entidade afirma que o mo-
mento ainda é de incertezas.  
“Historicamente, o segundo se-
mestre costuma apontar resulta-
dos melhores que o primeiro, no 
entanto, a conjuntura atual ainda é 
de incertezas, com surgimento de 
novas variantes, inflação elevada e 
risco de racionamento de energia, 
que já afeta os custos e as despesas 
das empresas, além de reduzir o 
poder de compra dos consumido-
res”, ponderou a FecomercioSP.

PAULO FREIRE,
100 ANOS!
Orgulhosa, apresentou-se:  
‘A minha tese é sobre Paulo Freire’. 
Por Paulo Márcio de Mello, página

LEI DO ASSÉDIO 
SEXUAL ‘PEGOU’
Ligue 180 tem recebido, em  
média, 7 mil denúncias por mês.  
Por Renata Abreu, página 2

O RABO QUE
FICOU DE FORA
Escravidão pelo bolso é limitada; 
pela consciência, infinita. Por Felipe 
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Elma Okic/ONU
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O rabo que ficou de fora
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Em “O gato deixa o 
rabo de fora” de-
monstramos a ir-

realidade da economia nas 
mãos das finanças, o que foi 
obtido com a ideologia neo-
liberal e outras falácias, ven-
didas com intensidade pelo 
mundo, na segunda metade 
do século XX, e que chega 
ao poder na última década 
daquele século.

Veremos agora alguns 
dos males trazidos por esta 
fabulação e suas consequ-
ências para a sociedade. Na 
área econômica, a elevação 
da dívida ao patamar de ob-
jetivo maior da política e da 
economia. Ora, caros leito-
res, a dívida sempre foi usa-
da para o desenvolvimen-
to. A pessoa física contraía 
dívida para ter seu imóvel 
residencial, bens de uso do-
mésticos, mais caros do que 
os salários e remunerações 
pudessem adquirir à vista, 
e assim ia formando o pa-
trimônio, com juros supor-
táveis para suas disponibili-
dades. Foi como os Estados 
Unidos da América (EUA) 
se constituíram na mais rica 
nação do planeta.

A reversão desta situação 
ocorreu em 15 de agosto 
de 1971, quando, unilateral-
mente, os EUA romperam 
com o Acordo de Bretton 
Woods. Foi um tiro no pé, 
pois os EUA passaram a 
necessitar da guerra para 
manter seu protagonismo. 
Mas este é outro capítulo, 
que poderemos tratar pos-
teriormente. A dívida como 

escravidão foi a arma anglo-
-judaica para submeter, no 
Reino Unido (UK), toda 
população, inclusive com 
a industrialização, e outros 
povos na ampla coloniza-
ção, a partir do século 18, 
que o UK espraiou por to-
do mundo.

Observemos a instituição 
criada em 1956, em Wa-
shington (EUA), que será 
usada para a escravização 
pela dívida, denominada 
Corporação Financeira In-
ternacional (IFC), um órgão 
do Banco Mundial (WB).

A IFC atua em cerca de 
90 países, “voltada para o 
fortalecimento do setor pri-
vado”, “oferecendo consul-
toria, administrando ativos 
e investimentos”, para o 
que dispõe de capital da or-
dem de US$ 2,5 bilhões. No 
relatório de seu ano fiscal 
encerrado em 30 de junho 
de 2019, retiramos que seus 
compromissos de longo 
prazo, com recursos pró-
prios, atingiram US$ 8.920 
milhões, uma alavancagem 
de mais de 3,5 vezes (!).

Porém, a era da escra-
vidão exclusivamente por 
dívida já é passado. As fi-
nanças, aí incluídas as signi-
ficativas parcelas de origem 
marginal, ilícitas, crimino-
sas, têm agora por objetivo 
a nova pedagogia colonial, 
que não escraviza o bolso, 
mas a consciência, o ful-
cro da existência individual 
e social. A escravidão pe-
lo bolso sempre é limitada 
pela finitude de recursos 
materiais e monetários. A 
escravidão pela consciência 
não, é tão infinita e ilimitada 
quanto ela.

Como nossos cultos lei-
tores sabem, a pedagogia 
colonial é o instrumento 
secular de manutenção do 
poder nas sociedades hu-
manas. Um exemplo bas-
tante conhecido é o da 
religião católica, na Idade 
Média, submetendo inclu-
sive monarcas, nobres e se-
nhores de terras, o que se 
dirá da população pobre, 
analfabeta e supersticiosa. 
Não negamos, contudo, a 
importância do catolicis-
mo, naquele período, para 
a manutenção da unidade 
espiritual em tempos de 
fragmentação política e pa-
ra a preservação da filosofia 
grega e das instituições ro-
manas, bases da civilização 
ocidental.

Vejamos como a IFC se 
credencia na área educa-
cional, com base em seu 
próprio texto, em tradução 
livre:

“O primeiro empréstimo 
do Banco para um projeto 
de educação foi feito em 
1962. Desde então, tem se 
expandido tanto o volume 
de seus empréstimos edu-
cacionais, quanto a gama 
de atividades assistidas. O 
Banco ajudou a construir 
ou melhorar uma ampla va-
riedade de instituições e de 
escolas primárias”.

“O Banco apoia três 
formas de treinamento: 
geral para redução de de-
sempregos no mercado 
de trabalho; treinamento 
nos setores rural e urbano 
dentro de projetos de de-
senvolvimento urbano ou 
rural; e para universidades 
e formação de professores. 
Educação básica, incluindo 

programas de alfabetização, 
tem recebido mais apoio 
nos últimos anos. O Banco 
apoiou o projeto vocacional 
e de treinamento agrícola”.

“Igualmente desenvolve 
assistência para rádio educa-
cional e televisão; para uni-
dades educacionais móveis; 
para estudos educacionais; 
e para produção e distri-
buição de livros e materiais 
didáticos e equipamentos. 
Muita ajuda foi dada para 
melhorar o planejamento 
e a avaliação de programas 
educacionais”.

“O Banco agora está co-
mo um dos maiores forne-
cedores de assistência e aju-
da para o desenvolvimento 
educacional e formação. 
Investimento em pessoas 
é de importância funda-
mental no desenvolvimen-
to dos países. Produz altos 
retornos para desenvolvi-
mento econômico de longo 
prazo”. (The World Bank & 
International Finance Corpo-
ration, Washington, D.C., 
U.S.A., First printing: June 
1983).

Analisemos, com a maior 
das boas vontades, este pro-
jeto banqueiro de educa-
ção. Primeiro é necessário 
entender o que seja educar. 
É ter bons modos à mesa? 
É saber como se vestir e 
proferir frases delicadas e 
respeitosas com terceiros? 
É estar bem adestrado e 
conformado para produzir 
o máximo durante o maior 
tempo, com a menor retri-
buição possível? É repetir 
o que ouviu com muita fé e 
pouco entendimento?

Tudo isso é encontrado 
nas respostas sobre o que é 

educação, quando a pergun-
ta é dirigida a pessoas que 
não são da área do ensino. 
Mas, curiosamente, tam-
bém a ouvimos de profes-
sores e, em especial, de re-
ligiosos que se arvoram em 
educadores.

Educar, de acordo com 
manifestações de grandes 
brasileiros, educadores e 
políticos, é:

“O brasileiro não crê em 
si, nem no poder do traba-
lho, e daí vem que ele só se 
educa para a vida passiva 
de empregado” (Manoel 
Olympio Rodrigues da Cos-
ta, 1872);

“Num país onde o ensi-
no não existe, quem disser 
que é conservador em ma-
téria de ensino volteia as 
costas ao futuro e desposa 
os interesses da ignorância” 
(Rui Barbosa, 1883);

“Três princípios da Es-
cola Nova: o primeiro 
princípio, porque constan-
te em todos os sistemas 
renovados, é o respeito à 
personalidade do educan-
do ou o reconhecimento 
de que deverá ele dispor 
de liberdade. O segundo 
resulta da compreensão 
funcional do processo 
educativo, quer sob o as-
pecto individual, quer so-
cial. O terceiro princípio 
abrange a compreensão da 
aprendizagem simbólica 
em situações de vida so-
cial” (Manuel Bergström 
Lourenço Filho, 1963);

“Existem diversas forças 
e tendências em jogo na 
crise educacional vigente. 
De um lado, temos o de-
sejo positivo da população 
por mais educação escolar 

e a imposição das necessi-
dades de local e de tempo 
para esta educação melhor, 
mais eficiente e variada. De 
outro, temos nossa pobre-
za de recursos a buscar por 
uma falsa filosofia de edu-
cação, fundada em resíduos 
de uma teoria de treino da 
mente por estudos abstra-
tos ou livrescos, reduzir a 
escola a turnos excessiva-
mente curtos e o programa 
a disparatados exercícios 
intelectuais, transformando 
(o ensino) em puro forma-
lismo ou farsa” (Anísio Tei-
xeira, 1969).

Por seis décadas, o Ban-
co Mundial vem impondo 
seu projeto educacional 
na África: que melhoras 
ocorreram nas sociedades 
da Guiné, do Senegal, de 
Serra Leoa, Tanzânia e to-
da a área do Sahel (faixa de 
5.400 km ao sul do Saara, 
composta, ao menos par-
cialmente, por 16 países) 
onde a IMF e o WB alo-
cam recursos? Apenas a 
manutenção da exploração 
e da pedagogia colonial.

A prioridade do paga-
mento da dívida, nas admi-
nistrações dos países, obriga 
à educação que os escravi-
za. No final das contas, to-
da dívida financeira precisa 
ser vista pelo devedor como 
uma dívida espiritual, cujo 
pagamento, sempre insufi-
ciente do ponto de vista do 
credor, induz novas e mais 
complexas formas de espo-
liação.

Felipe Maruf  Quintas é  
doutorando em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é  
administrador aposentado.

Lei da importunação sexual ‘pegou’
Por Renata Abreu

Vivemos num país 
onde a mulher é 
vítima de diversos 

tipos de violência. Impor-
tunação sexual é um de-
les. Na maioria das vezes é 
cometido por terceiros no 
transporte público. Imagine 
o trauma e o medo das mu-
lheres que, em seu desloca-
mento diário, precisam usar 
trem, ônibus ou metrô.

Considero um dos pio-
res crimes, porque fere o 
corpo e a dignidade. Pes-
quisas mostram que 97% 
das mulheres já sofreram 
importunação sexual, que 
se caracteriza por qualquer 

prática de cunho sexual re-
alizada sem o consentimen-
to da vítima. Os casos mais 
comuns são cometidos por 
exibicionistas sexuais em 
locais públicos, mas tam-
bém são enquadrados neste 
tipo de ação criminosa bei-
jos forçados e passada de 
mão no corpo alheio sem 
permissão.

Até três anos atrás, o 
criminoso, quando detido 
em flagrante, assinava um 
termo circunstanciado (bo-
letim policial com o resu-
mo dos fatos), recebia uma 
multa e ficava impune. Isso 
mesmo, ato libidinoso era 
mera contravenção penal. 
Havia um vácuo na legisla-

ção, e a sociedade cobrava 
um basta nessas situações 
profundamente vexatórias, 
agressivas e violentas.

Depois de um caso de 
enorme repercussão em São 
Paulo, quando um homem 
ejaculou numa passageira 
dentro de um ônibus, foi 
detido e dias depois voltou 
a cometer ato semelhante, 
protocolei o Projeto de Lei 
8.476/17 para que importu-
nação sexual deixasse de ser 
contravenção penal e fosse 
considerada crime, com pe-
na de até 5 anos de reclu-
são. Em 24 de setembro de 
2018, a proposta virou a Lei 
13.718/18 e entrou em vi-
gor.

No primeiro ano, o Es-
tado de São Paulo registrou 
3.090 casos do tipo, princi-
palmente em vias públicas 
(31%), residências (26%) 
e no transporte público 
(12%), segundo a Secretaria 
Estadual de Segurança Pú-
blica. No Rio de Janeiro, fo-
ram 1.154 mulheres vítimas 
de importunação sexual. 
Os crimes aconteceram, em 
sua maioria, entre segunda e 
sexta-feira nos transportes 
públicos na ida e volta do 
trabalho.

Esses primeiros números 
não necessariamente refle-
tiam a realidade, já que vítimas 
nem sempre optavam por 
denunciar o crime por medo, 

vergonha ou por não acredi-
tar na punição do criminoso. 
Também havia a falta de co-
nhecimento da lei pelos agen-
tes públicos, habituados que 
estavam em enquadrar o ato 
libidinoso como mera contra-
venção penal.

Hoje, entretanto, três 
anos depois da implantação 
da Lei 13.718/18, estamos 
superando mais um dos 
desafios da violência con-
tra a mulher no Brasil. As 
vítimas da importunação 
sexual estão denunciando e 
buscando mais informações 
sobre esse tipo de crime.

Também as testemunhas 
estão mais prestativas. Se 
antes viravam o rosto para 

fingir que nada estava acon-
tecendo, agora tomam par-
tido, acionam a polícia e até 
filmam o ocorrido para ser-
vir como prova do crime.

O Ligue 180, serviço de 
utilidade pública essencial 
para o enfrentamento à 
violência contra a mulher, 
tem recebido, em média, 7 
mil denúncias por mês. E 
constantemente chegam ao 
nosso conhecimento várias 
condenações por importu-
nação sexual.

Conclusão: a Lei da Im-
portunação Sexual ‘pegou’!

Renata Abreu é presidente  
nacional do Podemos e deputada 

federal por São Paulo.
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Apelo de Biden  
ao multilateralismo  
fica sem crédito

A estreia do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
na Assembleia Geral da ONU trouxe um discurso 

pró multilateralismo. Biden disse que os EUA “competirão 
vigorosamente” com outras grandes potências, ao mesmo 
tempo em que enfatizou que não estão “buscando uma nova 
Guerra Fria ou um mundo dividido em blocos rígidos”.

A retórica não convence. Os EUA tomou decisões 
polêmicas, a maior delas a parceria de segurança revelada se-
mana passada que inclui Austrália e Grã-Bretanha, conhecida 
como Aukus (acrônimo dos nomes em inglês dos 3 países). 
A Austrália, que construirá submarinos com propulsão 
nuclear com tecnologia norte-americana e britânica, descar-
tou o acordo com a França assinado em 2016 para comprar 
12 submarinos elétricos a diesel convencionais.

Ainda nesta terça-feira, em Bruxelas, a presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou de “ina-
ceitável” a forma como a França foi tratada e exigiu de Biden. 
“Um de nossos Estados-membros foi tratado de uma forma 
que não é aceitável, então queremos saber o que aconteceu e por 
quê. E, portanto, você primeiro esclarece isso antes de continuar 
com os negócios como de costume”, instou Ursula.

Ninguém duvida que os negócios como de costume retor-
narão. Mas as cicatrizes ficarão.

A armadilha distrital

Quem acreditou nas análises da grande mídia ocidental 
de que Putin iria ter uma derrota – ainda que relativa – na 
Rússia teve que se surpreender com a vitória do partido 
governista, que deve ficar com quase 50% dos votos.

Outra lição da eleição russa é o resultado da votação 
distrital, que responde por metade das 450 cadeiras do 
parlamento. Nos distritos, Putin ficará com 198 das 225 
vagas. Somadas às obtidas na votação geral, o presidente 
russo deterá mais de 2/3 dos parlamentos.

Está aí uma boa explicação do motivo de alguns setores 
ditos liberais defenderem a votação distrital.

Pressão total

Será mera coincidência que a crise na gigante da con-
strução chinesa Evergrande aconteceu ao mesmo tempo 
em que os EUA armam a Austrália com equipamentos 
nucleares?

Rápidas

Alan Abreu, representante da Reserva na Fashion 
Industry Charter for Climate Fashion, falará sobre “Estra-
tégias de Comunicação da Sustentabilidade nas empresas”, 
nesta quarta, às 19h30, em evento da Universidade Veiga 
de Almeida *** Aprovada pela Alesp em agosto, foi san-
cionada pelo governo paulista a Lei 17.395, de autoria do 
deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), que 
cria o roteiro turístico do Peão de Boiadeiro integrando 
os municípios de Barretos, Bebedouro, Colina, Monte 
Azul Paulista e Viradouro *** Aasp e Ibrademp realizarão 
nesta quarta-feira, 14h, o webinário gratuito “Novo Marco 
Legal do Reempreendedorismo”. Inscrições: aasp.org.br/
eventos *** Cris Pole é a nova diretora da Federação Ca-
tarinense de Pole Dance, no estilo Pole Sport *** O Lach 
é o laboratório credenciado pelo Flamengo para realizar 
exames de Covid em torcedores que assistirão ao primeiro 
jogo da semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, 
22h. O resultado é emitido em apenas 3 horas.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 33.645.706/0001-60
EDITAL - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

30 DE SETEMBRO DE 2021
O Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de 
Construção do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os titulares ou sócios das empresas abrangidas 
pela categoria econômica representada por este Sindicato Patronal, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária convocada em caráter 
permanente, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2021, às 16:30 horas, 
em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
e 17:00 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de 
associados, por meio virtual e no endereço eletrônico a ser disponibilizado 
no site do SINCOMAC antes da Assembleia para deliberarem sobre a 
pauta de reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalho proposta pelo 
Sindicato Laboral (SEC RJ), relativo ao período compreendido entre 19 de 
setembro de 2021 à 18 de setembro de 2022, referente aos empregados 
comerciários das empresas filiadas a este sindicato. Rio de Janeiro, 21 de 
setembro de 2021. Jorge Luiz das Neves Morais - Presidente.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. A Diretoria.

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. A Diretoria.

DM LINGERIE S.A.
CNPJ: 32.291.486/0001-50 - NIRE 33.3-0002596-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. Diretoria.

JUÍZO DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL – COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, e INTIMAÇÃO
com prazo de 05(cinco) dias (ART. 879  – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação de  Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MANCHESTER em face de LENIRA DE FIGUEIREDO  PINTO -
Processo nº 0388295-15.2012.8.19.0001, passado na forma
abaixo: O DR. LUIZ ANTÔNIO  VALIERA DO NASCIMENTO – Juiz de
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos
interessados de que no dia 27/09/2021 e 30/09/2021 às 13:00
horas, com término às 13:20 horas, através da plataforma de
Leilões On-line – www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público
GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e vendido o
referido imóvel situado na: RUA SANTA CLARA Nº 166 -
PARTAMENTO 305, COPACABANA, AVALIADO EM 600.000,00
(Seiscentos Mil Reais). O Edital na integra esta afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL –
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE, e INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias, (ART.  879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação  de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
SOLAR DOS DUQUES em face de ANA  PAULA IGREJA - Processo
nº. 0018493-08.2014.19.0203, passado na forma abaixo: A DRA.
TALITA  BRETZ CARDOSO DE MELLO - Juíza de Direito em
Exercício, FAZ SABER por este Edital aos  interessados de que no
dia 24/09/2021 e 29/09/2021 a partir das 13:30 horas, com término
às 13:50  horas, através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público  GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na RUA ALBERTO  PASQUALINI Nº 400 – APTO. 202,
JACAREPAGUÁ/RJ, AVALIADO EM R$ 394.000,00 (Trezentos e
noventa e quatro mil reais). – O Edital na integra está afixado no
Átrio do Fórum, nos autos acima e  nos site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

Pandemia provoca abre e fecha das MEIs
Das mais de 20 

milhões de em-
presas ativas no 

Brasil atualmente, 5,2 mi-
lhões (25%) foram abertas 
desde o início da pandemia 
no Brasil. Ao mesmo tem-
po, mais de 2 milhões de 
companhias fecharam no 
país durante esse período. 
Os microempreendedores 
individuais (MEIs) são des-
taques nos dois cenários, 
pois representam 80% das 
que abriram e mais da meta-
de das que encerraram suas 
operações.

Os setores de serviços e 
comércio, sobretudo o va-
rejo, são responsáveis por, 
respectivamente, 52% e 
30% das novas empresas. 
Das que foram baixadas, 
63% atuavam com servi-
ços e 25% no comércio. As 

informações são da Neo-
way, empresa de big data 
analytics e inteligência arti-
ficial.

A Região Sudeste foi a 
que teve mais empresas 
abertas durante a pande-
mia. Com aproximada-
mente 1,5 milhão de no-
vos CNPJs, São Paulo é o 
estado com maior índice, 
seguido de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro com cerca 
de 500 mil cada. As áreas 
de alojamento, alimenta-
ção, serviços técnicos e 
varejo de vestuário, bebi-
das e produtos alimentí-
cios são os destaques no 
período analisado.

Dados divulgados recen-
temente pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) apontam que 
o setor de serviços registrou 

um avanço de 1,1% em ju-
lho, a quarta alta seguida, 
e atingiu o maior nível em 
cinco anos.

Os dados mostram ain-
da que, com o resulta-
do, o volume de serviços 
prestados no país superou 
em 3,9% o patamar pré-
pandemia. Além disso, 
uma pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira 
de Franchising (ABF) traz 
índices semelhantes, com 
variação positiva de 28,8% 
no faturamento do segun-
do trimestre de 2021. Na 
comparação do segundo 
trimestre de 2021 contra 
o segundo trimestre de 
2019, o segmento de ser-
viços e outros negócios 
já aparece com sinais po-
sitivos. Observando-se o 
desempenho do segmen-

to nos 12 últimos meses, 
houve um crescimento de 
9,7%.

Por conta de medidas co-
mo a reabertura das ativida-
des econômicas não essen-
ciais e o avanço da vacinação, 
além de forte demanda repri-
mida, o maior funcionamen-
to e movimento nos shop-
pings, bem como a retomada 
da vida social, concorreram 
para este desempenho.

O segmento de limpeza 
e conservação, por exem-
plo, obteve uma recupera-
ção nos meses pesquisa-
dos, com variação positiva 
de 61,9% no faturamento 
do segundo trimestre deste 
ano, observando-se tam-
bém o desempenho do seg-
mento nos 12 últimos me-
ses, houve um crescimento 
de 9,6%.

Produção de café beneficiado terá queda de 25,7%

O brasileiro pode-
rá ver seu poder 
aquisitivo mais 

comprometido se quiser 
manter um dos mais prefe-
ridos hábitos de consumo. 
Isso porque, o país deverá 
produzir aproximadamen-
te 46,9 milhões de sacas de 
café beneficiado, de acordo 
com o 3º Levantamento da 
Safra 2021 do produto, di-
vulgado nesta terça-feira 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Co-
nab). O número representa 
uma diminuição de 25,7% 
em relação ao resultado da 
safra de 2020. A área em 
produção, por sua vez, é 
atualmente estimada em 1,8 
milhão de hectares, 4,4% 
menor que a safra anterior.

O levantamento da Co-
nab ocorreu em um mo-
mento em que mais de 95% 

das áreas plantadas já foram 
colhidas. O resultado da 
pesquisa de campo confir-
ma, portanto, uma redução 
considerável na produção, 
em comparação à safra an-
terior, que foi considerada 
recorde.

Além dos efeitos fi-
siológicos da bienalidade 
negativa, observados em 
diversas regiões produto-
ras neste ciclo, os motivos 
para a redução também 
incluem as condições cli-
máticas adversas de seca 
em muitas localidades e 
as geadas, que ocorreram 
em junho e julho. Estes 
fatores influenciaram tan-
to para redução do rendi-
mento médio como para 
a diminuição da área em 
produção.

A produção de café ará-
bica está estimada em 30,7 

milhões de sacas, 36,9% a 
menos se comparado ao 
volume produzido na safra 
anterior. O conilon, por 
sua vez, deve alcançar uma 
produção de 16,15 mi-
lhões de sacas, o que indi-
ca um aumento de 12,8% 
sobre o resultado obtido 
em 2020.

O café é uma das cul-
turas que possui a carac-
terística da bienalidade. 
Isso significa que um ano 
a cultura produz um maior 
número de frutos, o que 
exige da planta mais nu-
trientes. Em decorrência 
deste fato, no ano seguinte 
ela recompõe suas estru-
turas vegetais e reservas, 
reduzindo sua produção. 
Por causa da bienalidade 
negativa, os efeitos fisio-
lógicos nas lavouras ficam 
mais latentes na fase de 

produção, especialmente 
para o café arábica, que é 
mais sensível a este fenô-
meno se comparado ao ca-
fé conilon.

Neste contexto, com 
relação aos estados pro-
dutores, Minas Gerais de-
verá alcançar 21,4 milhões 
de sacas, uma redução de 
38,1% em comparação a 
2020. Já a estimativa de co-
lheita para o Espírito San-
to deve ser de pouco mais 
de 14 milhões de sacas, 11 
milhões para conilon e 3 
milhões para arábica. Em 
seguida vem o Estado de 
São Paulo, com produção 
estimada em 4 milhões de 
sacas de café arábica. Isso 
representa uma redução 
de 35,1%, em comparação 
à safra anterior, que che-
gou a pouco mais de 6 mi-
lhões de sacas.
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Paulo Freire, 100 anos!

Não sei precisar onde, nem quando, só o quê. Detalhes 
circunstanciais foram apagados da minha memória. 

Assistia a uma entrevista de Paulo Freire, quando ele nar-
rou um caso em que foi envolvido. Ele tinha ido ao Chile 
receber uma homenagem. Na saída da solenidade, um pro-
fessor anfitrião fez questão de acompanhá-lo ao aeroporto, 
onde Paulo Freire embarcaria de volta ao Brasil.

Caminhando no salão do aeroporto, Paulo Freire fez um 
gesto de carinho muito comum entre os homens no Brasil: 
passar o braço por sobre o ombro daquele que está ao lado. 
Caminhando, notou que a fisiologia do anfitrião mudara, 
com uma contração na musculatura. Perguntou então: “Es-
tá se sentindo bem? Notei que está contraído.”

Ao que o anfitrião respondeu, pedindo desculpas. É que, no 
Chile, não é costume este gesto de se colocar o braço sobre 
o ombro de outro homem, podendo ser visto de forma des-
moralizante por outras pessoas. Paulo Freire se desculpou e 
tirou o braço, não sem uma reflexão silenciosa sobre o tipo de 
cultura que deprecia um gesto de carinho entre dois homens.

Alguns anos se passaram, quando então ele foi ao Pa-
quistão, também a convite. E um dos anfitriões acompa-
nhou-o ao aeroporto de onde partiria o seu voo. Enquanto 
caminhavam no salão do aeroporto o paquistanês, fardado 
e portando um vistoso bigode, como é comum ao padrão 
de estética masculina daquele país, pegou a mão de Paulo 
Freire e continuou caminhando.

Lembro-me do bom humor de Paulo Freire em enfatizar 
que eram mãos dadas com os dedos entrelaçados, até que 
ele conseguiu enfim se soltar, não sem antes se lembrar do 
incidente no Chile, há poucos anos e não sem uma reflexão 
silenciosa sobre o tipo de cultura que repele um gesto de 
carinho entre dois homens.

Mais sobre Paulo Freire
Há, em Nova York, no emblemático bairro do Harlen, 

um centro engajado na promoção da cultura afroamerica-
na, o Schomburg Center, vinculado à Biblioteca Pública 
de Nova Iorque (NYPL). Apesar da geografia desafiado-
ra, participo da instância consultiva do Centro e, em uma 
das minhas presenças físicas, fui solicitado a buscar uma 
parceria entre o Schomburg e uma Universidade brasileira. 
Procurou-me uma pesquisadora que tem também uma fun-
ção executiva lá. Orgulhosa, apresentou-se assim: “A minha 
tese é sobre Paulo Freire.”

‘20 de setembro,  
o precursor da liberdade’

– “Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta 
guerra/Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra/
Mas não basta para ser livre/Ser forte, aguerrido e bravo/
Povo que não tem virtudes/Acaba por ser escravo” (do 
Hino do Estado do Rio Grande do Sul).

– Depois da Ponte da Fanfa, sobre o rio Jacuí, até a Carta 
de Alegrete, as memórias vivas de Anita e Giuseppe Ga-
ribaldi, Bento Gonçalves, João Goulart, Leonel Brizola, 
Martin Fierro; Barbosa Lessa; Antonio Augusto Fagundes; 
Universindo Rodríguez Díaz, Lílian Celiberti e tantos mais, 
guerreiros natos nas lutas por ideais, esta Homenagem.

Nem tudo se globaliza
Quais as consequências presumíveis para a Humanidade 

de dois acontecimentos muito recentes, a Conferência de 
Durban e o 11 de Setembro de Nova York?

Desde o final dos anos 1980, após a queda do muro de 
Berlim, o mundo vivia um sonolento otimismo, consideran-
do a suposta impossibilidade de um conflito armado global, 
diante da capitulação de um das potências polo da guerra 
fria. No século 21, o conflito armado terá outro aspecto, as 
ações não são declaradas nem lutadas entre inimigos frente 
a frente. As responsabilidades não se resumem a conquistar 
posições, fazer a sua parte, mas fazer o que deve ser feito.

A globalização, de início apresentada como um bem ge-
neralizado, nos últimos dias revelou de forma emblemática 
o seu verdadeiro alcance. O cargueiro norueguês Tampa, 
com 438 refugiados afegãos e paquistaneses em sua maio-
ria, foi impedido de aportar na Austrália, país sabidamente 
beneficiado pela globalização. Poderiam ser citados os me-
xicanos que se arriscam para cruzar a fronteira dos EUA 
ou os marroquinos que atravessam Gibraltar em frágeis 
embarcações. Nem tudo se globaliza, portanto.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 00.572.960/0001-26 - NIRE N° 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25.08.2021 - SUMÁRIO
HORA, DATA E LOCAL: Às 15 horas, do dia 25 de agosto de 2021, cientes 
da opção de participar por vídeo-conferência, via Microsoft Teams, em 
razão da pandemia do COVID-19. ACIONISTAS: Presente o acionista 
único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, Srs. 
Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada 
por seus Diretores, os Srs. Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona 
Abrego, representando a totalidade do Capital Social, motivo pelo qual foi 
dispensada a Convocação MESA: Jorge Alejandro Irribara  Presidente e 
Ricardo dos Mares Guia -Secretário. ORDEM DO DIA: I) Aprovar o aumento 
do capital social no valor total de R$ 3.769.802,25 (Três milhões, setecentos 
e sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) 
e a consequente alteração do art. 5° do Estatuto Social. RESOLUÇÕES:  
I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado o aumento do capital 
social no montante de R$ 3.769.802,25 (Três milhões, setecentos e sessenta 
e nove mil, oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos) mediante a 
emissão de 10.769 (Dez mil, setecentas e sessenta e nove) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$350,07 (trezentos e 
cinquenta reais e sete centavos), visando registrar no capital de Yolanda 
Participações SA, os investimentos realizados para execução do Projeto 
Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do capital social será subscrito, 
em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz LTDA. Assim, o capital social 
passará de R$ 284.011.192,44 (duzentos e oitenta e quatro milhões, onze 
mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) dividido em 
811.298 (oitocentas e onze mil e duzentas e noventa e oito) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal para R$ 287.780.994,69 (duzentos e oitenta 
e sete milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e noventa e quatro 
reais e sessenta e nove centavos) dividido em 822.067 (oitocentas e vinte e 
dois mil e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal 
e, como consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: 
“Art. 5° - O capital social da Sociedade é de R$ 287.780.994,69 (duzentos 
e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e sessenta e nove centavos) dividido em 822.067 (oitocentas e 
vinte e dois mil e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai 
assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 25 de agosto 
de 2021. Mesa: Jorge Alejandro Irribara - Presidente e Ricardo dos Mares 
Guia -Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada 
por seus Diretores Srs. Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona 
Abrego. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 25 
de agosto de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES 
S.A.. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 4455075 e data de 
15/09/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Condomínio do Edifício Teto Benjamim Constant
Rua Santa Cristina 78 Gloria Rio de Janeiro RJ.

CNPJ: 72.059.116/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA.

O Sr. Sindico, convoca e solicita os senhores proprietários (condôminos)
para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no
salão de festas do Condomínio, em primeira convocação às 19hs do dia 08
de outubro de 2021, com quórum de 2/3 dos condôminos, ou em segunda
convocação às 19h30m, isto é meia hora após, com qualquer número de
condôminos presente, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia. 1. Leitura da Ata Anterior 2. Apresentação e aprovação das contas no
período de agosto de 2020 a agosto de 2021. 3. Eleição de Sindico, Sub.
Sindico e Membros do Conselho Fiscal para o período de 16/11/2021 à 15/11/
2022. 4. Apresentação de novo orçamento de receitas e despesas para o
período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2022. 5. Esclarecimento do
Sindico sobre a atual situação do condomínio, obras concluídas, em anda-
mentos e a executar. 6. Estudo Para colocação de uma Torre de Abasteci-
mento de Agua para o Condomínio com aprovação de verbas para custear o
mesmo. 7. Apresentação de Orçamento para colocação de Energia Solar. 8.
Revisão do Regulamento para uso do Salão de Festas e Eventos. 9. Assunto
Diversos. OBS: Tendo em vista a importância dos assuntos a serem trata-
dos, alertamos a conveniência do comparecimento pessoal ou do envio de
procuradores legalmente habilitados (procuração com firma reconhecida),
uma vez que as decisões tomadas nesta assembleia obrigarão a todos,
inclusive dissidentes e ausentes. De acordo com o Art. 1335 inciso III do
Código Civil os condôminos em atraso não poderão participar e votar nas
deliberações desta Assembleia. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021.

Severino Jose Aprígio
Sindico

REQUERIMENTO DE LICENÇA
GH HOTELARIA LTDA. - CNPJ 33.198.706/0001-69, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do 
processo nº 14/200.338/2020, Licença Municipal de Instalação para 
construção de empreendimento de uso misto na Rua do Russel nº 632, 
Glória.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Claudio Moreno de Lima Porto - CPF: 085.043.057-75, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação 
e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 14/200.227/2019 - 
09/08/2019, a Licença Municipal de Instalação - LMI nº 002119/2021 - 
13/09/2021, com prazo de 48 meses, validade 13/09/2021 à 13/09/2025, 
para construção de edificação bifamiliar na Rua Belisário Távora, 648 - 
Laranjeiras/RJ.

Número de beneficiários de planos 
empresariais próximo de recorde
Em 12 meses, saldo de 1,6 milhão de contratos

Sudeste e Nordeste lideram déficit habitacional

A contratação de 
planos coletivos 
empresariais apre-

sentou crescimento conse-
cutivo entre junho de 2020 
e julho de 2021, atingindo 
33,1 milhões de benefici-
ários. O valor representa 
mais de 68% do total de 
planos médico-hospitala-
res, que ultrapassou recen-
temente 48,4 milhões de 
vínculos – a maior marca 
desde junho de 2016. Caso 
a tendência seja mantida, 
esse tipo de contratação po-
de atingir o recorde de 33,8 
milhões (de dezembro de 
2014) de beneficiários em 
breve. Os dados estão na 
Análise Especial da Nota de 
Acompanhamento de Be-
neficiários (NAB), do Ins-
tituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (Iess).

Com o início da pande-
mia no Brasil, entre março 
e junho de 2020, houve re-
dução de 394 mil vínculos. 
Apesar disso, no intervalo 
de 12 meses encerrados em 
julho deste ano, o saldo en-
tre novas vendas e cancela-
mentos se manteve positivo 
no período, com o acrésci-
mo de 1,6 milhão de novos 
contratos. “Pelo 12º mês 
consecutivo, houve cresci-
mento no número de con-
tratações de planos médico-
-hospitalares”, aponta José 
Cechin, superintendente-
-executivo do IESS.

Os números registrados 
pela NAB nesse intervalo 
revelam que muitos brasi-
leiros conseguiram realizar 
o desejo de contar com 
esse benefício. Conforme 
pesquisa da Vox Populi re-

alizada a pedido do Iess e 
divulgada em junho deste 
ano, contar com um plano 
médico-hospitalar é o ter-
ceiro maior desejo do bra-
sileiro, atrás apenas de casa 
própria e educação.

O aumento de benefi-
ciários de planos de saúde 
médico-hospitalares foi 
puxado pelas contratações 
coletivas, especialmente 
empresariais, com avanço 
de 5%. Além disso, hou-
ve crescimento em todas 
as faixas etárias, sobretudo 
entre 19 e 58 anos (4,2%), 
seguido por 59 anos ou 
mais (2,7%) e entre 0 e 18 
anos (2,1%). Em números 
absolutos, o Estado de São 
Paulo teve a principal varia-
ção positiva com a entrada 
de 578 mil beneficiários no 
período. Em contrapartida, 

a maior redução foi no Ma-
ranhão, com a perda de 12 
mil beneficiários entre julho 
de 2020 e julho 2021.

Nos últimos 12 meses 
encerrados em julho deste 
ano, a contratação de pla-
nos de saúde exclusivamen-
te odontológicos registrou 
alta de 10,1%. O resultado 
foi impulsionado pela con-
tratação de planos indivi-
duais ou familiares (19,2%), 
seguido por coletivo por 
adesão (9,9%) e empresa-
rial (8,1%). Por faixa etá-
ria, a maior alta foi entre 
beneficiários com 59 anos 
ou mais (13,9%). Vale des-
tacar que, nas regiões Norte 
e Sul do país, a contratação 
de planos exclusivamente 
odontológicos foi superior 
a 13% – valor acima da mé-
dia nacional.

Levantamento reali-
zado pela TCP Par-
tners com os dados 

da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção 
(CBIC) e da Fundação João 
Pinheiro (FJP), revela que a 
Região Sudeste é a respon-
sável pelo maior déficit ha-
bitacional do país com 39%, 
seguido pelo Nordeste com 
30%. Já o Centro-Oeste re-
presenta 8%. Segundo o es-
tudo “As empresas do setor 
de materiais de construção 
terão um ciclo desafiador”, 
o aluguel representa 51% 
dos motivos para o desequi-
líbrio de moradias no Brasil. 

“Por conta da pandemia 
do coronavírus, boa parte 
da população teve queda na 
renda familiar. O valor dos 
aluguéis aumentou muito 
por serem atrelados ao IGP-
-M, que fechou 2020 em 
23%. Os financiamentos 
foram impactados pelo au-
mento das taxas de juros que 
seguem em viés de alta. Os 
materiais de construção, in-
dexados pelo INCC (8,5%), 
também apresentaram alta 
de preços”, explica Ricardo 
Jacomassi, sócio e economis-
ta-chefe da TCP Partners. 

O número de famílias 
sem casa própria pulou de 
5,7 milhões, em 2016, e de-
ve chegar a 6,1 milhões em 
2021, de acordo com a pro-
jeção da TCP Partners. 

Entre os principais desa-
fios do setor estão o abas-
tecimento de insumos, o 
repasse de preços para o 
atacado e varejo.

“Apenas no segundo se-
mestre de 2021 a produção 
industrial de materiais de 
constrção será normaliza-
da” avalia Jacomassi.

Como consequência da 
crise do setor, o número de 
pedidos de recuperação ju-
dicial aumentou muito entre 
2016 e 2021, especialmente 
entre indústria, varejo de 
materiais, construtoras e in-
corporadoras.

“A escalada dos preços 
dos insumos de materiais de 
construção impacta o setor, 
mas as previsões indicam 
recuperação para o ciclo de 
2021-22”, avalia Jacomassi. 

Já estudo da Associação 
Brasileira da Indústria de Ma-
teriais de Construção (Abra-
mat) divulga nesta segunda-
-feira, 13, a nova edição da 
pesquisa do Índice, produ-

zida pelo Instituto Brasileiro 
de Econome (Ibre), da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), 
com os dados projetados do 
faturamento da indústria de 
materiais de construção em 
agosto. Na comparação com 
o mesmo mês do ano ante-
rior, a pesquisa aponta para 
uma alta de 4,8% no fatura-
mento deflacionado do setor. 
Com esse resultado, o cresci-
mento acumulado da indús-
tria de materiais chega ao oi-
tavo mês do ano com alta de 
18,8% na comparação com 
o mesmo período de 2020. 
Os dados apresentados pe-
la pesquisa contribuem para 
a manutenção da estimativa 
de crescimento de 8% neste 
ano.

A pesquisa do índice de 
agosto aponta crescimento 
de 0,8% no faturamento de-
flacionado do setor em rela-
ção a julho. No acumulado 
em 12 meses, o crescimento 
registrado pela indústria de 
materiais de construção é de 
16,7%. A desaceleração dos 
resultados apresentados já 
era esperada e a estimativa 
de crescimento para 2021 é 
fundamentada na metodo-
logia adotada pelo Ibre na 

elaboração do indicador.
“A indústria de mate-

riais de construção segue 
demonstrando sinais de re-
cuperação em agosto, nos 
dando ainda mais confiança 
na projeção de 8% de cresci-
mento no faturamento nes-
te ano. Vale ressaltar que a 
partir de junho do ano pas-
sado, a produção industrial 
já registrava recuperação, 
com a retomada gradual 
das atividades econômicas, 
e por isso o crescimento re-
lativo tende a diminuir nos 
próximos meses. Ainda as-
sim, o avanço da vacinação, 
a flexibilização das ativida-
des em diversos estados e a 
continuidade de um varejo e 
mercado imobiliário aqueci-
dos trazem boas perspecti-
vas ao crescimento do setor 
desde o segundo trimestre 
de 2020. Seguimos atuan-
do proativamente junto 
aos nossos interlocutores, 
atentos e cautelosos com 
as potenciais consequências 
de alterações conjunturais 
decorrentes das diversas ex-
ternalidades que permeiam 
o cenário econômico atu-
al”, destaca Rodrigo Navar-
ro, presidente da Abramat.
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ 19.699.063/0001-06 - NIRE 35.3.005.5720-4

Edital de Primeira Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão 
de Debêntures de Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. a ser realizada de forma 
exclusivamente digital. Ficam convidados os Senhores Debenturistas da 2ª emissão de 
debêntures (“Debêntures” e “Debenturistas”) de Mata de Santa Genebra Transmissão 
S.A. (“Emissora”), objeto do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Es-
forços Restritos de Distribuição, da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.”, celebra-
do em 26 de março de 2019, conforme aditado em 10 de abril de 2019, entre a Emissora, 
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), 
Companhia Paranaense de Energia - Copel (“Copel”), Furnas Centrais Elétricas S.A. 
(“Furnas”) e Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel GT”) (“Escritura de Emissão”), a 
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia”) a realizar-se, em 
primeira convocação, em 24 de setembro de 2021, às 14h (quatorze horas), de forma 
exclusivamente digital, através de sistema eletrônico “Microsoft Teams”, a partir da sede 
da Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada Debenturista 
devidamente habilitado, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1. A realização da 3ª (terceira) emissão debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com ga-
rantia fidejussória adicional, em 3 (três) séries, para distribuição pública, com esforços 
restritos, pela Emissora, no valor de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais) (“3ª Emissão de Debêntures”), bem como a outorga, no âmbito da 3ª Emissão 
de Debêntures, do Novo Penhor de Ações (conforme definido abaixo) por Furnas e Copel 
GT, da Nova Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo) pela 
Emissora e de garantia fidejussória por Copel e Furnas, sem que referida emissão cons-
titua um evento de vencimento antecipado das Debêntures nos termos dos incisos (k) e 
(cc) da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão. 2. Sujeito à liquidação antecipada do saldo 
da dívida objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 
17.2.0371.1, celebrado entre a Emissora e o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (“BNDES”), tendo como intervenientes Copel, Furnas e Copel GT, em 30 
de novembro de 2017 (conforme aditado, “Contrato de Financiamento”), a alteração da 
Escritura de Emissão de forma a excluir qualquer referência ao Contrato de Financiamen-
to, bem como alterar a metodologia de verificação do Completion Físico e Financeiro 
(conforme definido na Escritura de Emissão) para refletir a exclusão de itens diretamente 
relacionados ao Contrato de Financiamento e para esclarecer a forma de verificação de 
determinados eventos necessários para Completion Físico e Financeiro, verificação esta 
que passará a ser realizada pelo Agente Fiduciário, e não mais pelo BNDES. 3. A libera-
ção total das Garantias Reais, mediante a assinatura de termos de liberação das Garan-
tias Reais pelo Agente Fiduciário (“Termos de Liberação”), sujeito (i) à liquidação anteci-
pada do saldo da dívida objeto do Contrato de Financiamento, (ii) à liberação total das 
Garantias Reais (conforme definido na Escritura de Emissão) pelo BNDES e (iii) ao re-
gistro das Novas Garantias Reais (conforme definido abaixo) nos Cartórios de Registro 
de Títulos e Documentos competentes. 4. Caso a matéria constante da deliberação 3 
acima seja aprovada, a constituição, com a eficácia condicionada à liberação total das 
Garantias Reais, das seguintes garantias reais em favor dos Debenturistas, a serem 
compartilhadas com os debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures, mediante a celebra-
ção de contrato de compartilhamento de garantias entre o Agente Fiduciário e o agente 
fiduciário da 3ª Emissão de Debêntures (“Contrato de Compartilhamento”), em substitui-
ção às Garantias Reais, sem que a constituição de referidas garantias implique venci-
mento antecipado das Debêntures nos termos dos incisos (g) e (k) da Cláusula 5.1 da 
Escritura de Emissão: (i) penhor de ações: penhor em primeiro e único grau por Furnas 
e Copel GT, em caráter irrevogável e irretratável, sobre as ações representativas da tota-
lidade do capital social da Emissora, bem como todos os direitos, existentes e futuros, 
decorrentes das ações representantes do capital social da Emissora (“Novo Penhor de 
Ações”); e (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios: cessão fiduciária pela Emissora, 
em caráter irrevogável e irretratável, dos direitos creditórios: (a) emergentes do Contrato 
de Concessão (conforme definido na Escritura de Emissão); (b) decorrentes da prestação 
de serviços de transmissão de energia elétrica previstos no Contrato de Concessão, no 
Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (conforme definido na Escritura de 
Emissão) e nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (conforme definido na 
Escritura de Emissão), incluindo a totalidade da receita proveniente da prestação dos 
serviços de transmissão; e (c) de determinadas contas bancárias (“Nova Cessão Fiduci-
ária de Direitos Creditórios”, e, em conjunto com o Novo Penhor de Ações, “Novas Ga-
rantias Reais”). 5. Caso a Emissora não atinja o ICSD (conforme definido na Escritura de 
Emissão) mínimo de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), com base nas demonstrações 
financeiras consolidadas e auditadas da Emissora referentes ao exercício social a se 
encerrar em 31 de dezembro de 2021, nos termos do inciso (y) da Cláusula 6.1 da Escri-
tura de Emissão, a dispensa à Emissora da obrigação de depositar o valor necessário a 
ser adicionado à geração de caixa da atividade a fim de que o ICSD atinja o valor mínimo 
de 1,2 (um inteiro e dois décimos), exclusivamente em relação ao período aqui referido. 
6. A alteração do foro eleito para dirimir as dúvidas e controvérsias oriundas da Escritura 
de Emissão, que atualmente é o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 7. Sujeito à aprovação 
pela ANEEL, a realização de redução de capital da Emissora, no valor de até 
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), nos termos previstos no item 
(bb) da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, sendo até R$140.000.000,00 (cento e 
quarenta milhões de reais) adicionais ao valor previsto no subitem (C), item (bb) da Cláu-
sula 5.1 da Escritura de Emissão. 8. A autorização para que o Agente Fiduciário e a 
Emissora pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as 
medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações apro-
vadas na Assembleia, incluindo a celebração do segundo aditamento à Escritura de 
Emissão para refletir as alterações aprovadas, dos contratos das Novas de Garantias 
Reais, do Contrato de Compartilhamento, e dos Termos de Liberação. Permanecem à 
disposição dos Debenturistas, na sede da Emissora, na sua página na rede mundial de 
computadores (https://www.msgtrans.com.br/) e nas páginas da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br), toda a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia, 
incluindo a Proposta da Administração. A Emissora recomenda fortemente a leitura do 
edital de convocação, juntamente com o material disponibilizado, incluindo a Proposta da 
Administração, que contém todos os detalhes sobre as matérias constantes da Ordem 
do Dia. Dúvidas sobre a Assembleia e as matérias constantes da Ordem do Dia podem 
ser obtidas junto à Emissora (por meio do endereço eletrônico andre@msgtrans.com.br) 
e/ou ao Agente Fiduciário (por meio do endereço eletrônico spestruturacao@simplificpa-
varini.com.br). Conforme previsto no artigo 2º, inciso I, da Instrução da CVM n.º 625, de 
14 de maio de 2020, os Debenturistas poderão exercer o direito de voto exclusivamente 
por meio de participação via sistema eletrônico “Microsoft Teams” no momento da reali-
zação da Assembleia. Os debenturistas deverão apresentar os seguintes documentos: 
(i) comprovante de titularidade de Debêntures expedido na data do credenciamento para 
participação, pela instituição financeira escrituradora; bem como, (ii) no caso de Deben-
turista pessoa física, documento de identidade válido com foto; (iii) no caso de Debentu-
rista pessoa jurídica, (a) último ato constitutivo consolidado, devidamente registrado na 
junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação 
legal; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; (iv) no caso 
de Debenturista fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo; 
(b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, obser-
vada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes 
de representação; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; 
e (v) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (ii) a (iv) acima venha a ser 
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá 
apresentar (a) procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, 
observados os termos do artigo 126, §1º, da Lei n.º 6.404/1976; e (b) documento de 
identidade válido com foto do procurador. Caso tais documentos estejam em língua es-
trangeira, deverão ser apresentados juntamente com suas respectivas versões em por-
tuguês devidamente traduzidas por tradutor juramentado, não sendo necessários notari-
zação e consularização ou apostilamento. Ressalte-se que os documentos em inglês e 
espanhol estão dispensados da tradução. A participação via sistema eletrônico “Microsoft 
Teams” é restrita aos Debenturistas, seus representantes ou procuradores, conforme o 
caso, que se credenciarem nos termos descritos na Proposta da Administração, e que 
ingressarem no sistema até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. O 
credenciamento deverá ser realizado até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos) do dia 23 de setembro de 2021, por meio do envio da documentação pertinente 
por meio do endereço eletrônico ‘spestruturacao@simplificpavarini.com.br’. Jundiaí, 16 
de setembro de 2021. Eduardo Henrique Garcia - Diretor Financeiro.

Padtec Holding S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 - NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de outubro de 2021
Convocamos os acionistas da Companhia para reunirem-se em AGE (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, em 
1ª convocação, no dia 22/10/2021, às 10 hs., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Aprovar a criação 
do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Companhia. Instruções para Participação: Considerando as medidas e restrições 
adotadas em decorrência da pandemia da COVID-19, a Companhia optou pela adoção de um modelo exclusivamente digital de Assembleia, 
por meio da plataforma “Zoom”, que prevê a possibilidade de participação remota em tempo real. Nesse sentido, o acionista que desejar 
participar da Assembleia por meio da plataforma “Zoom” deverá enviar solicitação à Companhia até as 10 hs., do dia 20/10/2021 para o 
e-mail ri@padtec.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, a qual deverá ser devidamente acompanhada de 
toda a documentação necessária para participação, conforme orientações gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para 
participação desta Assembleia por meio da plataforma “Zoom” podem ser encontradas no Manual de Participação divulgado pela Companhia 
nesta data, disponível para consulta nos sites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa 
Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/). Orientações Gerais para Participação na 
Assembleia: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social da Companhia, para participar da Assembleia 
os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Identidade 
Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais 
ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração 
das ações da Companhia, com, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da realização da Assembleia; e (b) na 
hipótese de representação do acionista, original ou cópia de procuração com firma reconhecida ou assinada digitalmente com certificado 
digital, devidamente regularizada na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo. O representante da acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou 
Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer 
à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa 
jurídica. Em relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou 
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e 
ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no 
órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a procuração com poderes de representação para participação na 
Assembleia deverá ter sido outorgada há menos de 1 ano, nos termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento 
ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar 
onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão 
dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas 
naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que 
forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 4/11/2014, 
ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, 
sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar 
a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração, que 
deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para 
o português, exceto se o idioma for inglês. Nos termos da Instrução CVM nº 481, a administração da Companhia também disponibilizou 
aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procuração publicado nesta data. O acionista que desejar parti-
cipar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.com.br até às 10 hs., do dia 20/10/2021, devidamente 
acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação. Outras informações para o uso do Pedido Público de 
Procuração estão disponíveis no Manual de Participação disponibilizado pela Companhia. Os documentos e informações relativos à matéria 
a ser deliberada na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Companhia (www.
padtec.com.br/investor/padtec-holding/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 
20 de setembro de 2021. Antonio Carlos Valente da Silva - Presidente do Conselho de Administração.

Três perguntas: perspectivas do uso da Cannabis medicinal
Por Jorge Priori

A Cannabis medici-
nal começou a ser 
estudada em 1970, 

quando o pesquisador Ra-
phael Mechoulan, professor 
da Escola de Farmacologia 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade Hebraica 
de Jerusalém, descobriu o 
sistema endocanabinóide 
(neurotransmissores). Tra-
ta-se de um sistema biológi-
co que se liga a receptores 
canábicos, localizados no 
sistema nervoso central e 
periférico e em células do 
sistema imunológico. Ape-
sar de a maior parte estar 
concentrada na região cere-
bral e no sistema nervoso, 
sabe-se que os receptores 
também existem, em menor 
proporção, em outras par-
tes do corpo, como estôma-
go, pulmão e coração.

A planta possui mais de 
100 canabinóides ativos, 
tais como o CBC, o CBG e 
o CBN. Os dois mais con-
hecidos são o THC, tetrahy-
drocannabidiol, substância 
terapêutica com efeitos en-
torpecentes, e o CBD, cana-
bidiol, que é usado no trata-
mento de doenças crônicas 
graves, como epilepsia in-
fantil refratária, Alzheimer 
e Parkinson, além de ansie-
dade, depressão e dor.

O campo de utilização 
do CBD é enorme. O In-
Cor está desenvolvendo o 
primeiro estudo científico 
do uso do CBD no trata-
mento de insuficiência 
cardíaca e se prepara para 
iniciar uma pesquisa sobre o 
uso do CBD no tratamento 
da síndrome pós-Covid. As 
duas pesquisas estão sendo 
realizadas com o apoio da 
VerdeMed, empresa ca-
nadense fundada em 2018 
pelo seu CEO, o brasileiro 
José Bacellar. A VerdeMed 
trabalha na prospecção de 
fármacos canabinóides dis-
poníveis no Canadá, Esta-
dos Unidos e Europa e já 
aprovados pela pela Health 
Canada, EMA (Agência Eu-

ropeia de Medicamentos) e 
FDA (Food and Drug Ad-
ministration), para suprir 
as necessidades médicas da 
América Latina.

Conversamos com Ba-
cellar sobre as duas pesqui-
sas conduzidas pelo InCor 
e sobre sua visão sobre o 
Projeto de Lei 399/2015 
que trata da viabilização da 
comercialização de medi-
camentos à base de extra-
tos, substratos ou partes 
da planta Cannabis em sua 
formulação. Como me disse 
Bacellar em nossa conversa, 
“ou o Brasil entra no mer-
cado da Cannabis medici-
nal, ou esse mercado entra 
no Brasil”.

Você pode nos contar 
sobre a pesquisa que vem 
sendo conduzida pelo In-
Cor com o apoio da Ver-
deMed sobe insuficiência 
cardíaca?

Desde dezembro do 
ano passado, o InCor e a 
VerdeMed trabalham para 
desenvolver uma pesquisa 
clínica sobre o potencial do 
CBD na melhora da quali-
dade de vida do paciente 
com insuficiência cardíaca 
crônica (ICC). O nome do 
estudo é Cannabic. O pro-
fessor da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP) Edi-
mar Bocchi e o especialista 
em insuficiência cardíaca 
e transplante do coração 
pelo InCor HC-FMUSP 
Bruno Bizelli desenvolv-
eram o protocolo de pes-
quisa. Aliás, ele faz parte 
do trabalho de doutorado 
de Bizelli e foi submetido 
à comissão de pesquisa da 
Fundação Zerbinni e do In-
Cor em junho. A aprovação 
saiu em julho.

O escopo prevê dois 
anos de acompanhamen-
to dos pacientes tratados 
com CBD e com placebo. 
Trata-se de uma pesquisa 
randomizada. A expecta-
tiva dos médicos é de que 
os pacientes tratados com 
CBD tenham uma melhora 

maior na qualidade de vida 
do que os demais. Como 
não se trata apenas de um 
estudo observacional, a 
avaliação dos pesquisadores 
será feita com marcado-
res clínicos, que permitem 
análises mais precisas da 
mudança do quadro do pa-
ciente. A VerdeMed apoia 
a pesquisa com o produto 
CBD 100mg/ml e ainda 
dá o aporte financeiro ne-
cessário. É um privilégio 
trabalhar com o InCor, a 
USP e a Fundação Zerbini. 
Estamos muito confiantes 
no resultado da pesquisa.

Qual é a expectativa 
para o estudo científico, 
ainda não iniciado, do 
uso do CBD para a sín-
drome pós-Covid?

A síndrome pós-Covid 
afeta cerca 20% dos paci-
entes que tiveram o vírus, 
incluindo aqueles que não 
foram hospitalizados e 
apresentaram os sintomas 
leves da doença. A sequela 
mais comum é a fadiga 
(atinge 60% dos pacien-
tes), mas há ainda outros 
distúrbios como de sono, 
humor e neurológicos. Há 
também relatos de perda de 
memória.

Acreditamos que, pela 
coincidência entre os sinto-
mas da Covid de longa du-
ração com os efeitos conhe-
cidos do CBD, o resultado 
poderá ser positivo para os 
pacientes. Os voluntários 
tratados com CBD devem 
apresentar evolução clínica 
melhor, quando compara-
dos aos que não fazem uso 
dele.

Já há centros de ciên-
cia nos EUA e no Canadá 
que estão fazendo os mes-
mos estudos, por isso que o 
doutor Bocchi teve a ideia 
de replicá-los aqui também. 
A VerdeMed entra com os 
medicamentos, R$ 1 mil-
hão para cada um dos estu-
dos, e o aporte financeiro, 
que não podemos divulgar. 
Contudo, certamente pre-
cisaremos de mais recursos. 

Além do InCor, seis centros 
de saúde de outros estados 
farão parte da pesquisa pós-
Covid. No total, 290 volun-
tários serão observados e 
tratados durante 3 meses.

Como você vê o PL-
399/2015? Caso seja 
aprovado, quais são 
as perspectivas que se 
abrem?

O PL-399/2015, pro-
posto originariamente pelo 
deputado Fábio Mitidiere 
(PSD-SE), foi analisado 
por mais de um ano pela 
Comissão Especial da Can-
nabis Medicinal constituí-
da em 2019. O relator do 
grupo, deputado Luciano 
Ducci (PSB-PR), redigiu 
um novo texto, com base 
na proposta de Mitidieri, 
o que resultou num verda-
deiro marco legal da Can-
nabis medicinal no Brasil. 
Na minha interpretação, 
equivale ao Hemp Farm 
Act, assinado em dezembro 
de 2018, pelo presidente 
Donald Trump, nos EUA, 
que retirou o cânhamo (e as 
substâncias dela derivadas) 
da lista de substâncias con-
troladas, transformando a 
planta em um commodity 
como qualquer outra. O PL 
fará o mesmo no Brasil.

O projeto vai colocar 
o país no século 21. Foi 
neste século que houve a 
correta percepção do uso 
medicinal do cânhamo e o 
reconhecimento pelos prin-
cipais países do mundo. A 
produção de insumos na-
cionais é fundamental para 
que todos tenham acesso ao 
medicamento. Só assim ter-
emos a redução do custo do 
medicamento para os paci-
entes e para o estado, que 
muitas vezes é obrigado a 
custear o tratamento com 
Cannabis medicinal. A de-
mocratização e o aumento 
do acesso vão gerar um 
mercado de consumo como 
vemos acontecer nos EUA. 
Isso permitirá o nascimento 
de um negócio que vai gerar 
emprego, renda e impostos.

Avanço da carteira de crédito de pessoas físicas
O saldo total da 

carteira de crédi-
to deve crescer 

1,6% em agosto, registran-
do o sétimo avanço mensal 
seguido. Apesar do bom 
resultado esperado para o 
mês, a elevada base de com-
paração deve fazer com que 
o ritmo de expansão anual 
da carteira mostre ligeira 
desaceleração, de 16,2% pa-
ra 15,9%, embora ainda em 
um patamar bastante eleva-
do.

As estimativas são da 
Pesquisa Especial de Cré-

dito da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban 
), divulgadas mensalmente 
como uma prévia da No-
ta de Política Monetária e 
Operações de Crédito do 
Banco Central. O BC di-
vulgará a Nota de Política 
Monetária e Operações de 
Crédito nesta segunda-fei-
ra (27).

No mês, o destaque de-
ve vir novamente do crédi-
to à pessoa física (+1,8%), 
que tem apresentado uma 
dinâmica bastante positiva, 
refletindo o maior consu-

mo das famílias devido à 
reabertura das atividades 
econômicas. Com o novo 
avanço esperado, o ritmo de 
expansão anual da carteira 
pessoa física deve acelerar 
de 18,2% para 18,5% - caso 
se concretize, será a maior 
taxa desde julho de 2012.

“O crédito destinado às 
famílias tem apresentado 
uma expansão surpreen-
dente. Após o choque no 
período inicial da pande-
mia, a carteira pessoa físi-
ca tem acelerado seu ritmo 
de expansão de maneira 

ininterrupta, já bem acima 
do patamar pré-pandemia 
(+12,0%)”, afirma Isaac 
Sidney, presidente da Fe-
braban.

Segundo a Febraban, as 
projeções são feitas com 
base em dados consolida-
dos dos principais bancos 
do país, que representam 
de 38% a 89% do saldo to-
tal do Sistema Financeiro 
Nacional, dependendo da 
linha, além de outras variá-
veis macroeconômicas que 
impactam o mercado de 
crédito.

Petrobras testa soluções de governança pública
A Petrobras informou que 

irá compartilhar conheci-
mento, práticas de governan-
ça, controles internos e inte-
gridade com a administração 
pública de municípios com 
rendas petrolíferas (royalties 
e participações especiais). “A 
assinatura do convênio entre 
a Petrobras e a prefeitura de 

Quissamã (RJ), na última se-
gunda-feira (20), marca o iní-
cio do projeto Cooperar para 
Transformar”, informou a 
estatal.

Com o projeto, a Pe-
trobras pretende apoiar a 
gestão municipal no aper-
feiçoamento de soluções 
de governança pública, 

controles internos e integri-
dade, a fim de aprimorar a 
gestão desses recursos pro-
venientes de royalties e par-
ticipações especiais. 

Acreditamos que uma me-
lhor governança aprimora 
o diálogo do governo com 
os governados, por meio de 
novas formas de participação 

social, além de proporcionar 
redução de custos, aumento 
de receitas e qualidade dos 
investimentos, produzindo 
melhorias nos gastos, es-
pecificamente os oriundos 
das rendas petrolíferas”, diz 
o diretor de Governança e 
Conformidade da Petrobras, 
Salvador Dahan.
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Balanços patrimoniais em 31/12/2020, 2019 e 2018 (Em MR$) Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)

Ativo
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa 71.480 3.765 4.708 303.123 215.931 130.817
Contas a receber de clientes - - - 201.461 190.064 223.291
Estoques - - - 61.134 42.351 42.138
Tributos e contribuições a recuperar 6.934 5.195 8.483 116.815 100.956 90.218
Dividendos a receber 335.672 85.619 94.109 - - -
Outros ativos circulantes 363 129 162 34.895 44.030 59.057
Total do ativo circulante 414.449 94.708 107.462 717.428 593.332 545.521
Depósitos judiciais 54 2 - 25.489 37.911 28.852
Contas a receber de partes relacionadas 54.645 51.912 47.678 53.939 53.358 51.414
Tributos e contribuições a recuperar 1.265 1.265 1.265 57.195 106.817 99.207
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - 153.995 128.095 108.454
Investimentos 1.432.095 1.649.879 1.579.681 113.031 111.796 97.751
Imobilizado 274 558 414 3.009.606 2.527.446 2.334.377
Direito de uso 121 182 - 775.753 761.847 -
Intangível 58.349 44.934 43.196 157.958 146.727 205.298
Outros ativos não circulantes - - - 4.110 5.283 5.320
Total do ativo não circulante 1.546.803 1.748.732 1.672.234 4.351.076 3.879.280 2.930.673
Total do ativo 1.961.252 1.843.440 1.779.696 5.068.504 4.472.612 3.476.194
Passivo
Fornecedores 622 703 676 85.809 84.625 82.384
Empréstimos e financiamentos - - - 304.901 147.669 233.298
Passivo de arrendamento 58 93 - 94.538 88.426 178
Salários, provisões e contribuições sociais 9.904 9.426 11.249 85.829 74.744 64.262
Impostos a recolher 433 412 513 32.980 41.864 46.240
Dividendos a pagar 31.673 66.602 24.665 31.673 66.727 26.536
Derivativos - - - - - 1.635
Outros passivos circulantes 755 550 553 34.658 28.174 30.859
Total do passivo circulante 43.445 77.786 37.656 670.388 532.229 485.392
Contas a pagar com partes relacionadas 43.774 1.456 - 1.486 379 1.386
Empréstimos e financiamentos - - - 1.475.806 1.202.527 957.451
Passivo de Arrendamento 41 90 - 725.989 694.126 229
Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.806 2.983 4.297 264.964 209.742 193.829
Provisão para riscos trabalhistas,
 tributários e cíveis 2.075 2.049 1.884 53.785 62.784 70.616
Benefícios a empregados 232 244 81 8.526 9.547 4.612
Outros passivos não circulantes 34 33 37 - - -
Total do passivo não circulante 51.962 6.855 6.299 2.530.556 2.179.105 1.228.123
Total do passivo 95.407 84.641 43.955 3.200.944 2.711.334 1.713.515
Patrimônio líquido
Capital social 126.232 126.198 100.438 126.232 126.198 100.438
Reserva legal 47.447 42.043 35.824 47.447 42.043 35.824
Reservas de capital 24 24 24 24 24 24
Opção de ações 34.443 33.040 32.159 34.443 33.040 32.159
Reservas de lucros 926.867 1.062.242 1.100.711 926.867 1.062.242 1.100.711
Outros resultados abrangentes 730.832 495.252 466.585 730.832 495.252 466.585
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 1.865.845 1.758.799 1.735.741 1.865.845 1.758.799 1.735.741
Participação de não controladores - - - 1.715 2.479 26.938
Total do patrimônio líquido 1.865.845 1.758.799 1.735.741 1.867.560 1.761.278 1.762.679
Total do passivo e patrimônio líquido 1.961.252 1.843.440 1.779.696 5.068.504 4.472.612 3.476.194

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)

Relatório da Administração

Demonstrações dos resultados em 31/12/2020, 2019 e 2018 (Em MR$) 

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$) 
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 115.861 118.160 173.372 121.361 125.093 185.314
Itens que nunca serão reclassificados para
 o resultado, líquido dos efeitos dos impostos:
Ajuste acumulado de conversão 233.887 32.225 106.385 233.887 31.954 108.888
Benefício pós-emprego 1.789 (4.764) (719) 1.825 (4.875) (830)

Itens que são ou podem ser reclassificados para
 o resultado, líquido dos efeitos dos impostos
Parcela efetiva das variações no valor justo de
 hedge de fluxo de caixa (96) 1.206 1.891 (96) 1.206 1.891

Resultado abrangente do exercício 351.441 146.827 280.929 356.977 153.378 295.263
Resultado abrangente do exercício
 atribuível aos:
Acionistas controladores 351.441 146.827 280.929 351.441 146.827 280.929
Participação de não controladores - - - 5.536 6.551 14.334

351.441 146.827 280.929 356.977 153.378 295.263

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/20, 2019 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Geração do valor adicionado 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Receitas 2.684 1.668 1.525 1.821.746 1.614.248 1.679.979
Receita de produtos e serviços (110) - - 1.817.544 1.604.507 1.679.779
Outras receitas 2.794 1.668 1.525 6.087 7.457 3.869
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 0 (1.885) 2.284 (3.669)
Insumos adquiridos de terceiros 7.937 7.717 7.082 (375.688) (440.988) (454.015)
Custos dos produtos e serviços (4.517) (3.857) (3.723) (240.242) (255.915) (331.000)
Manutenção (2.705) (2.441) (1.646) (61.705) (63.315) (54.463)
Energia, combustíveis e serviços contratados 16.684 15.093 14.333 (51.098) (58.395) (62.411)
Outros custos (1.532) (1.079) (1.884) (29.276) (15.057) (9.165)
Perda / Recuperação de valores ativos 7 1 2 6.633 (48.306) 3.024
Valor adicionado bruto 10.621 9.385 8.607 1.446.058 1.173.260 1.225.964
Amortização do direito de uso do ativo (110) (78) - (55.046) (48.813) -
Depreciação e amortização (162) (146) (153) (259.983) (211.960) (204.844)
Valor adicionado líquido 10.349 9.161 8.454 1.131.029 912.487 1.021.120
Valor adicionado recebido em transferência 136.928 131.496 184.647 (40.596) 26.530 (19.276)
Resultado de participações societárias 153.449 130.433 253.629 (28.767) (6.045) (16.534)
Receitas financeiras (16.523) 684 (23.495) (17.324) 27.988 (5.550)
Outras 2 379 (45.487) 5.495 4.587 2.808
Valor adicionado a distribuir 147.277 140.657 193.101 1.090.433 939.017 1.001.844
Distribuição do valor adicionado
Pessoal 19.515 18.125 19.796 483.812 473.134 481.357
Remuneração direta 17.744 16.467 20.515 366.865 353.422 363.491
Benefícios 1.000 1.090 (1.249) 89.423 89.477 89.234
FGTS 771 568 530 27.524 30.235 28.632
Impostos, taxas e contribuições 4.797 4.283 (165) 238.783 158.486 140.357
Federais 4.795 4.282 (179) 223.322 144.971 126.230
Estaduais - - - 12.314 10.977 10.863
Municipais 2 1 14 3.147 2.538 3.264
Remuneração de capitais de terceiros 829 89 98 246.477 182.304 194.816
Aluguéis 3 3 85 134.202 73.036 120.126
Juros 826 86 13 112.275 109.268 74.690
Outras - - - - -
Remuneração de capitais próprios 122.136 118.160 173.372 121.361 125.093 185.314
Juros sobre o capital próprio 6.275 - - - - -
Lucros retidos 115.861 118.160 173.372 115.861 118.160 173.372
Participação dos não controladores - - - 5.500 6.933 11.942
Valor adicionado distribuído 147.277 140.657 193.101 1.090.433 939.017 1.001.844

Prezados Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. um quadro resumo das demonstrações financeiras especialmente elaboradas no âmbito do pedido de registro de companhia aberta, categoria A, 
da Companhia pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”, relativas aos exercícios findos em 31/12/2020, 31/12/2019 e de 31/12/2018, a versão completa das mesmas, incluindo o parecer dos auditores independentes, encontra-se disponível para consulta na sede 
administrativa da Companhia, na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar - Rio de Janeiro, RJ CEP: 20091-005. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 21/09/2021. A Diretoria

Diretora: Fabricia Gomes de Souza / Contador: Eduardo Mello de Freitas (CRC-RJ 117392/O-9)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional líquida - - - 1.815.603 1.602.429 1.678.164
Custo dos serviços - - - (1.001.044) (908.993) (926.920)
Lucro bruto - - - 814.559 693.436 751.244
Despesas de vendas - - - (27.220) (9.522) (12.758)
Despesas gerais e administrativas (33.387) (30.841) (33.787) (356.431) (343.593) (366.664)
Outras receitas (despesas) operacionais 22.694 20.089 (25.166) (10.530) 15.483 15.146
Perda por (reversão de) impairment - - - 1.969 (53.530) -
Resultado de equivalência patrimonial 153.449 130.433 253.629 (28.767) (6.045) (16.534)
Lucro antes do resultado financeiro 142.756 119.681 194.676 393.580 296.229 370.434
Resultado financeiro (23.970) 447 (23.953) (138.804) (87.372) (85.174)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 118.786 120.128 170.723 254.776 208.857 285.260
Imposto de renda e contribuição social (2.925) (1.968) 2.649 (133.415) (83.764) (99.946)
Lucro líquido do exercício 115.861 118.160 173.372 121.361 125.093 185.314
Lucro líquido atribuível a:
Controladores 115.861 118.160 173.372 115.861 118.160 173.372
Participação de não controladores - - - 5.500 6.933 11.942

115.861 118.160 173.372 121.361 125.093 185.314

Capital 
social

Reservas Outros resultados abrangentes Opção  
de ações

Lucros  
acumulados

Patrimônio atribuível 
aos controladores

Participação de  
não controladores Totallegal de capital de lucros Ajuste acumulado de conversão Derivativos Benefício pós-emprego

Saldos em 31 de dezembro de 2017 100.438 27.564 24 1.034.306 363.511 (3.120) (1.363) 29.237 - 1.550.597 23.448 1.574.045
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 173.372 173.372 11.942 185.314
Benefício pós-emprego - - - - - - (719) - - (719) (111) (830)
Instrumentos financeiros derivativos - - - - - 1.891 - - - 1.891 - 1.891
Ajuste acumulado de conversão - - - - 106.385 - - - - 106.385 2.503 108.888
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal - 8.260 - - - - - - (8.260) - -
Dividendos pagos - - - (28.917) - - - - (47.235) (76.152) (10.844) (86.996)
Dividendos propostos - - - - - - - - (22.555) (22.555) - (22.555)
Opção de ações - - - - - - 2.922 - 2.922 - 2.922
Retenção de lucros - - - 95.322 - - - - (95.322) - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 100.438 35.824 24 1.100.711 469.896 (1.229) (2.082) 32.159 - 1.735.741 26.938 1.762.679
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 118.160 118.160 6.933 125.093
Benefício pós-emprego - - - - - - (4.764) - - (4.764) (111) (4.875)
Instrumentos financeiros derivativos - - - - - 1.206 - - - 1.206 - 1.206
Ajuste acumulado de conversão - - - - 32.225 - - - - 32.225 (271) 31.954
Opção de ações - - - - - - - 881 - 881 - 881
Aquisição da participação de não 
controladores (Saveiros) - - - - - - - - - - (25.760) (25.760)
Aumento de capital 25.760 - - - - - - - - 25.760 - 25.760
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal - 6.219 - - - - - - (6.219) - - -
Dividendos pagos - - - (85.919) - - - - - (85.919) (5.250) (91.169)
Dividendos propostos - - - - - - - - (64.491) (64.491) - (64.491)
Retenção de lucros - - - 47.450 - - - - (47.450) - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 126.198 42.043 24 1.062.242 502.121 (23) (6.846) 33.040 - 1.758.799 2.479 1.761.278
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 115.861 115.861 5.500 121.361
Benefício pós-emprego - - - - - - 1.789 - - 1.789 36 1.825
Instrumentos financeiros derivativos - - - - - (96) - - - (96) - (96)
Ajuste acumulado de conversão - - - - 233.887 - - - - 233.887 - 233.887
Opção de ações - - - - - - - 1.403 - 1.403 - 1.403
Aumento de capital 34 - - - - - - - - 34 100 134
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal - 5.404 - - - - - - (5.404) - - -
Dividendos destinados - - - (245.832) - - - - - (245.832) (6.400) (252.232)
Retenção de lucros - - - 110.457 - - - - (110.457) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 126.232 47.447 24 926.867 736.008 (119) (5.057) 34.443 - 1.865.845 1.715 1.867.560

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes do imposto de renda e
 da contribuição social 118.786 120.128 170.723 254.776 208.857 285.260
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial (153.449) (129.931) (208.186) 28.767 6.045 16.534
Depreciação e amortização 162 146 153 259.983 211.960 204.844
Amortização do direito-de-uso 120 79 - 64.440 53.551 -
Perda por impairment - - - - 53.530 -
Reversão de impairment - - - (1.969) - -
Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado (628) - - 2.011 (1.222) 1.291
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - - - 496 2.399 (2.610)
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis (26) 165 (84) (6.534) (3.875) (3.604)
Resultado financeiro 23.971 (447) 23.953 131.993 83.729 85.174
Benefício a empregados 18 (8) (2.180) 686 431 216
Contas a receber - clientes - - - 42.748 39.106 1.294
Estoques - - - (6.483) 1.451 10.593
Impostos a recuperar 129 3.603 1.959 93.165 (10.501) 15.328
Depósitos judiciais (51) (2) - 23.215 3.648 7.637
Outros ativos operacionais (195) 39 124 32.863 17.283 (3.519)
Fornecedores (282) - 390 (31.590) (1.051) (12.760)
Salários, provisões e encargos sociais (2.232) (2.228) 1.001 (10.458) 7.731 (11.204)
Impostos a recolher (98) (119) (7.305) (20.838) (6.105) (11.303)
Outros passivos operacionais 36 (910) 516 (1.654) (4.726) 3.702

(13.739) (9.485) (18.936) 855.617 662.241 586.873
Juros pagos sobre arrendamento (16) (21) - (72.826) (66.482) (1.347)
Juros pagos sobre financiamentos - - - (43.554) (44.866) (42.062)
Imposto de renda e contribuição social pagos (545) (135) (848) (153.807) (92.201) (109.372)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
 atividades operacionais (14.300) (9.641) (19.784) 585.430 458.692 434.092
Rendimentos financeiros e juros 1.162 396 2.538 7.445 11.707 15.215
Juros recebidos empresas relacionadas 1.719 1.306 - 1.719 1.290 -
Contas a pagar e a receber com empresas ligadas 46.910 (2.778) (157.210) 526 (2.945) (9.479)
Dividendos recebidos 328.663 169.384 120.509 - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital (340) - - - - -
Aumento de capital (29.321) (49.742) (58.125) (121) (13.398) (14.928)
Venda de imobilizado 920 - - 6.652 3.151 2.126
Adições ao imobilizado e intangível (515) (264) - (305.479) (344.747) (227.339)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades
 de investimento 349.198 118.302 (92.288) (289.258) (344.942) (234.405)
Captação de financiamentos - terceiros - - - 271.022 453.922 34.541
Amortização de financiamentos - terceiros - - - (125.350) (337.929) (199.638)
Pagamentos de arrendamento (91) (69) - (32.840) (25.413) (2.287)
Pagamentos de derivativos - - - - (1.277) (2.790)
Dividendos pagos (278.649) (108.473) (109.233) (285.453) (115.469) (121.236)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (278.740) (108.542) (109.233) (172.621) (26.166) (291.410)
Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes
 de caixa 56.158 119 (221.305) 123.551 87.584 (91.723)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.765 4.708 65.968 215.931 130.817 220.493
Efeito da variação cambial 11.557 (1.062) 160.045 (36.359) (2.470) 2.047
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 71.480 3.765 4.708 303.123 215.931 130.817
Aumento líquido no saldo de caixa e equivalentes
 de caixa 56.158 119 (221.305) 123.551 87.584 (91.723)

UE tenta expandir oportunidades no oeste da China
Nos primeiros oito 

meses de 2021, o 
volume comer-

cial entre a China e a União 
Europeia (UE) aumentou 
32,4% ano a ano. O volume 
comercial de 2021 poderá 
estabelecer um novo recor-
de e ultrapassar US$ 700 bi-
lhões, informou Zhai Qian, 
funcionário do Ministério 
do Comércio (MOC) chinês 
na 16ª Feira de Cooperação 
de Negócios e Tecnologia 
China-UE.

O número de viagens 
feitas pelos trens de carga 
China-Europa ultrapassou 
10 mil no mesmo perío-
do, um aumento anual de 
32%. Nos primeiros sete 
meses deste ano, o inves-
timento da China na UE e 
o investimento da UE na 
China cresceram 86,1% e 
10,9%, respectivamente, 
em termos anuais, segun-
do Zhai.

“As economias da China 
e da UE são altamente com-

plementares. Nos últimos 
anos, as trocas econômicas 
e comerciais bilaterais se 
expandiram em amplitude 
e profundidade, e a esta-
bilidade e a resiliência das 
cadeias industriais e de su-
primentos aumentaram”, 
afirmou Zhai.

Desde a eclosão da pan-
demia de Covid-19, a eco-
nomia global e o comércio 
internacional têm enfren-
tado sérios desafios. O 
comércio e o investimen-

to China-UE, no entanto, 
mostraram forte resiliência 
e mantiveram um desen-
volvimento estável e forte, 
disse Zhang Ming, chefe da 
Missão Chinesa na UE.

A Pesquisa de Confiança 
Empresarial 2021, publi-
cada pela Câmara de Co-
mércio da UE na China em 
junho, mostrou que desde 
o surto da Covid-19, o mer-
cado chinês se tornou o re-
fúgio mais importante para 
as empresas da Europa. 

Brasil

Segundo a agência Xi-
nhua, em 2020, a China 
tornou-se o primeiro par-
ceiro comercial do Brasil a 
superar a marca histórica de 
uma corrente de comércio 
(exportação + importação) 
superior a US$ 100 bilhões. 
Foram exatamente US$ 
101.728 bilhões comerciali-
zados pelos dois países.

As exportações brasileiras 
alcançaram a cifra igualmen-

te recorde de US$ 67.685 
bilhões e as importações to-
talizaram US$ 34.042 bilhões.  
Os dados são da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) 
do Ministério da Economia 
No ano passado, o intercâm-
bio comercial com a China 
proporcionou ao Brasil um 
superávit de US$ 33.645 bi-
lhões, correspondentes a 
aproximadamente 65% do 
saldo total acumulado pelo 
Brasil com todos os países 
no período.
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