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Decisão do 
STF sobre 
Selic alivia 
contribuinte

A decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (julgamento do RE 
1.063.187) que impede a União 
Federal cobrar o IRPJ e a CSLL 
sobre valores referentes à taxa 
Selic recebidos em razão da de-
volução de quantias pagas indevi-
damente pelo contribuinte é uma 
verdadeira mudança da jurispru-
dência pátria.

“A alteração do entendimento 
veio em momento oportuno aos 
contribuintes, uma vez que mui-
tos estão recuperando tributos 
federais, em especial os valores 
decorrentes da exclusão do ICMS 
nas bases de cálculo do PIS e da 
Cofins”, afirma a advogada Alane 
Muniz do escritório Juveniz JR 
Rolim Ferraz Advogados. Antes 
da decisão, os contribuintes esta-
vam passíveis de tributação pela 
aplicação da taxa Selic sobre os 
valores a serem recuperados.

Diferente da jurisprudência até 
então vigente, o ministro relator 
do recurso, Dias Toffoli, enten-
deu que os juros de mora têm a 
finalidade de reparar as perdas 
que o lesado sofreu e, portanto, 
figura-se como indenização e não 
acréscimo patrimonial, de mo-
do a não incidir a tributação pelo 
IRPJ e CSLL. Em suas palavras: 
“Os juros de mora estão fora do 
campo de incidência do imposto 
de renda e da CSLL, pois visam, 
precipuamente, a recompor efeti-
vas perdas, decréscimos, não im-
plicando aumento de patrimônio 
do credor.”

Não acompanharam o relator 
os ministros Gilmar Mendes e 
Nunes Marques.

Dívida pública 
aumenta
R$ 85 bilhões 
em 1 mês

Mesmo com queda expressiva 
das emissões de títulos públicos, 
a Dívida Pública Federal (DPF) 
subiu em agosto e aproximou-
-se de R$ 5,5 trilhões. A alta foi 
de 1,57%, alcançando R$ 5,481 
trilhões. O Tesouro prevê que a 
DPF continuará subindo nos pró-
ximos meses, podendo encerrar 
2021 em até R$ 5,8 trilhões.

No mês passado, o Tesouro 
emitiu R$ 44,78 bilhões em títulos 
a mais do que resgatou. Também 
houve a apropriação de R$ 37,37 
bilhões em juros. Por meio da 
apropriação de juros, o governo 
reconhece, mês a mês, a correção 
dos juros que incide sobre os títu-
los e incorpora o valor ao estoque 
da dívida pública.

Depois de mais de um ano su-
perando os R$ 100 bilhões men-
sais, as emissões começaram a 
cair. Em agosto, o Tesouro emi-
tiu R$ 70,69 bilhões, o menor ní-
vel de emissão desde abril do ano 
passado, quando o mercado ficou 
parcialmente paralisado após o 
início da pandemia.

Nos últimos meses, o Tesouro 
tinha intensificado a emissão de 
títulos públicos para recompor o 
colchão da dívida pública (reserva 
financeira usada em momentos de 
turbulência ou de forte concentra-
ção de vencimentos). Essa reserva 
subiu de R$ 1,160 trilhão em julho 
para R$ 1,227 trilhão em agosto.

Bolsa: índice de 
sustentabilidade 
tem o pior 
desempenho

Segundo levantamento reali-
zado pela Comdinheiro, o Índice 
de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), carteira composta por 39 
empresas listadas na Bolsa de Va-
lores (B3) reconhecidas pelas suas 
boas práticas de sustentabilidade, 
foi o índice que apresentou o pior 
resultado no acumulado dos pri-
meiros oito meses do ano.

A carteira encerrou o perío-
do com rendimento negativo de 
3,27%. O segundo pior índice foi 
o Ibovespa, com queda de 0,20%. 
O Índice de Governança Corpo-
rativa (IGC), por sua vez, apresen-
tou alta de 2,21%. Todas perdem 
para a inflação oficial, que entre 
janeiro e agosto acumula alta de 
5,67%. Página 5

Mais da metade dos moradores 
de favelas perderam emprego
Só 1 em cada 4 tinha carteira assinada

A falta de água fez parte da 
rotina de 37% dos mora-
dores de favelas no Rio 

de Janeiro; 63% ficaram sem água 
em algum momento da pandemia. 
Apenas 26% possuem emprego 
com carteira assinada, e 54% per-
deram o emprego no período.

Os dados são da pesquisa “Co-
ronavírus nas favelas: a desigual-
dade e o racismo sem máscaras”, 
lançada nesta segunda-feira. O 
estudo foi realizado pelo coletivo 
Movimentos, formado por jovens 
de diferentes favelas da cidade, 
com apoio do Centro de Estudos 
de Segurança e Cidadania (CE-
SeC).

O relatório, divulgado pela 

Agência Brasil, revela que a média 
de pessoas por cômodo das casas 
das favelas é de 3 moradores, o 
que amplia a possibilidade de con-
tágio dentro das residências e di-
ficulta o isolamento social. Além 
disso, 54% não conseguiram fazer 
isolamento, principalmente pela 
necessidade de sair para trabalhar, 
o que foi relatado por 55% dos 
respondentes.

O estudo apontou que, no 
Brasil, pessoas de baixa escola-
ridade têm taxas de mortalidade 
três vezes maiores (71,3%) do 
que das pessoas com nível supe-
rior (22,5%). Nas favelas analisa-
das na pesquisa, apenas 16% dos 
participantes disseram ter ensino 

superior. Sobre o desemprego, a 
situação foi relatada por 26,8% da 
população não branca, e 30% es-
tão em trabalhos informais.

Entre os respondentes, 62% 
solicitaram o auxílio emergen-
cial, mas apenas 52% receberam 
o benefício; 50% solicitaram do-
ações e, dentre esses, 56% rece-
beram ajuda; 36% das pessoas 
ajudaram arrecadando ou fazen-
do doações.

Para o coordenador do Movi-
mentos Ricardo Fernandes, mora-
dor de Cidade de Deus, na zona 
oeste do Rio de Janeiro, a situação 
durante a pandemia só não foi 
mais grave devido às redes de so-
lidariedade que ser formaram.

Crédito da Caixa
tem juros elevados

A Caixa lançou nesta segunda-
-feira linha de crédito que poderá 
ser solicitado por cerca de 100 mi-
lhões de clientes diretamente pelo 
celular. Os valores vão de R$ 300 
a R$ 1 mil, com taxas de juros de 
3,99% ao mês e pagamento em 
até 24 vezes.

Segundo a instituição, os em-
préstimos buscam apoiar pesso-
as como trabalhadores informais 
que não costumam ter acesso ao 
crédito.

O presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães, diz que esses 
clientes pegam empréstimos 
com agiotas com juros de 15% 
ao mês.

Se pegar um empréstimo de R$ 
1 mil e pagar em 24 prestações, o 
consumidor arcará com quase R$ 
600 de juros. Página 6

Dificuldade para voltar
ao mercado de trabalho

Após registrar taxa de 
15,1% em março deste 
ano, a desocupação re-

cuou para 13,7% em junho, de 
acordo com a análise de desempe-
nho recente do mercado de traba-
lho, feita a partir da desagregação 
dos trimestres móveis da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua do IBGE.

O estudo, divulgado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), mostra também 
que taxa de desocupação em ju-
nho (13,8%) é a menor apurada 
desde maio de 2020. O avanço 
recente das contratações está 
ocorrendo principalmente em se-
tores que empregam relativamen-
te mais mão de obra informal. 

Desta forma, no segundo trimes-
tre de 2021, na comparação inte-
ranual, observa-se uma expansão 
de 16% dos empregados no setor 
privado sem carteira e de 14,7% 
dos trabalhadores por conta pró-
pria.

O levantamento mostra a di-
ficuldade para voltar ao merca-
do de trabalho. O percentual de 
trabalhadores desocupados que 
estavam nesta situação por dois 
trimestres consecutivos saltou de 
47,3% (no primeiro trimestre de 
2020) para 73,2% (no segundo 
trimestre de 2021). A parcela de 
desempregados que obtiveram 
uma colocação no trimestre sub-
sequente recuou de 26,1% para 
17,8% no mesmo período.

Tomaz Silva/ABr
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Por Jucimeri Isolda 
Silveira

No dia 9 de agosto, o 
presidente Jair Bolsona-
ro entregou ao presidente 
da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira (PP-AL), 
a Medida Provisória (MP) 
1061/21, que modifica o 
programa Bolsa Família. 
Ocorre que as alterações 
impostas sem qualquer di-
álogo nas instâncias das 
políticas envolvidas, nota-
damente as de Assistência 
Social e Educação, prome-
tem um enfraquecimento, 
ainda maior, das políticas 
sociais, descaracterizando 
um programa já amplamen-
te avaliado, além de resgatar 
a velha fórmula da merito-
cracia e da demagogia. Tu-
do isso em meio a uma das 
maiores crises humanitárias, 
com diversas consequências 
sociais, pelas quais já passa-
mos.

A MP altera o progra-
ma Bolsa Família ao criar 
uma “cesta” de auxílios que 
mascaram a ausência de 
recursos para a necessária 
instituição de um progra-
ma amplo de renda básica, 
com a adoção de estratégias 
de priorização da popula-
ção mais vulnerável em res-
posta às demandas sociais 

agravadas pela situação de 
emergência provocada pela 
pandemia de Covid-19.

A real ampliação do Bol-
sa Família demandaria uma 
decisão de governo volta-
da à imediata ampliação da 
cobertura, pelo menos nos 
patamares atingidos com o 
Auxílio Emergencial, consi-
derando a situação de pro-
funda precarização das con-
dições de vida da população 
trabalhadora. Também seria 
necessário um financiamen-
to público condizente com 
a realidade social, o que 
inevitavelmente requer a 
garantia da sustentabilida-
de do conjunto de sistemas 
públicos.

Os auxílios e bônus, 
justificados como formas 
emancipatórias das famílias 
e jovens, ocultam, na ver-
dade, a imposição de uma 
concepção retrógrada, pre-
conceituosa e descontex-
tualizada de política social. 
Segunda tal concepção, a 
população beneficiária se 
“acomoda”, cabendo ao 
governo um “empurrão”, 
com a criação das chama-
das “portas de saída”. Saí-
da para onde? Onde estão 
as “oportunidades” de tra-
balho, emprego e renda pa-
ra que a população saia do 
programa?

Sobre o Auxílio Brasil, 
convém também falar que 
o Governo Federal insis-
te na proposta de acesso 
via aplicativo, a exemplo 
do Auxílio Emergencial. 
A defesa da “utilização da 
tecnologia da informação 
como meio prioritário de 
identificação, inclusão e 
emancipação cidadã dos 
beneficiários” desconside-
ra as dificuldades da po-
pulação. Aqui, toda a rede 
de serviços de Assistência 
Social é invisibilizada, en-
contrando sintonia com 
as medidas de retirada sis-
temática de recursos para 
a sustentabilidade do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS) e demais 
sistemas públicos por meio 
da Emenda Constitucional 
95/16 (a do teto dos gas-
tos) e pela total ausência de 
medidas que garantam, ao 
menos, a manutenção dos 
sistemas públicos.

O Governo Federal op-
tou por um caminho peri-
goso diante do grave cená-
rio social, que desmonta os 
sistemas públicos; dificulta 
a operacionalização de um 
programa de transferên-
cia de renda, embutindo 
políticas que se submetem 
aos auxílios pontuais; não 
garante sustentabilidade 

financeira ao prever sua 
implantação residual por 
meio dos recursos de pa-
gamento de precatórios e 
privatizações, dando sequ-
ência a uma agenda ultra-
neoliberal que se mostrou 
falida na pandemia; cons-
trói um desenho complexo 
de programa ao incorporar 
diversas agendas de modo 
improvisado, distanciando-
-se da realidade concreta 
da população e dos muni-
cípios.

Por isso, o programa ten-
de ao fracasso, já que busca 
o caminho da precarização 
das condições de trabalho, 
do endividamento das fa-
mílias e de um esforço in-
dividual para a busca de 
trabalho formal que só vai 
ser resgatado com políticas 
econômicas e sociais efeti-
vas.

A pandemia no Brasil fez 
com que 13% dos trabalha-
dores ocupados no primeiro 
trimestre de 2020 se vissem 
sem ocupação no segun-
do trimestre, sendo que os 
mais afetados foram, justa-

mente, os mais vulneráveis. 
Entre os que recebiam até 
um salário mínimo, 23% 
estavam sem ocupação no 
segundo trimestre do ano 
passado.

Importante observar que 
31% dos trabalhadores do-
mésticos perderam sua ocu-
pação, assim como 23% dos 
empregados do setor priva-
do sem carteira assinada. 
Negros perderam a ocupa-
ção em proporções superio-
res aos brancos: 15% contra 
10%. As mulheres também 
foram mais impactadas pe-
la crise: 15% perderam seu 
trabalho versus 11% dos 
homens, entre o primeiro 
e o segundo trimestre de 
2020.

Acessar renda nes-
se contexto de choque e 
emergência significa, inclu-
sive, mitigar os efeitos da 
crise, a situação de desem-
prego e a precarização das 
condições de vida, fatores 
que estão sendo agravados 
pelos efeitos sociais das 
reformas adotadas, como 
a vigência de contratos in-
termitentes que fragilizam 
ainda mais os vínculos de 
trabalho.

Vivenciamos um con-
texto de aumento do de-
semprego e do trabalho 
informal, o que por si só 

já justificaria a ampliação 
do Bolsa Família, aprovei-
tando suas tecnologias e 
seu modelo federativo de 
governança, além da devi-
da destinação de recursos 
suficientes para ampliar sua 
escala, por meio de um piso 
emergencial, como propõe 
a Coalizão Direitos Valem 
Mais.

Emprego não é uma 
questão de esforço e de mé-
rito individual. Transferên-
cia de renda não se constitui 
em benesse do governo. Em 
um contexto de profunda 
crise como o que estamos 
vivendo, não há espaço pa-
ra demagogia e ilusões. É 
necessário restabelecer a 
capacidade institucional do 
Estado de responder às cri-
ses e reduzir desigualdades, 
o que demanda a inversão 
de prioridades e garantia de 
um padrão universal, pú-
blico, distributivo e demo-
crático de proteção social, 
com reformas e políticas 
que efetivamente coloquem 
a vida e a dignidade acima 
de tudo.

Jucimeri Isolda Silveira é professora 

Programa de Pós-Graduação em 

Direitos Humanos e Políticas Públicas 

(PPGDH) e do curso de Serviço 

Social da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR).

Por Ranulfo 
Vidigal

“A realidade es-
tá definida 
com pala-

vras. Portanto, quem con-
trola as palavras controla a 
realidade. Já o poder é um 
centauro: metade coerção, 
metade legitimidade. E o 
desafio da modernidade 
é viver sem ilusões e sem 
desiludir-se” diria Gramsci 
– filósofo. A película ingle-
sa The Duke trata do acesso 
gratuito à informação, ou a 
BBC londrina para idosos, 
coisa garantida, somente, 
em décadas recentes. Bom, 
mas cheguemos ao tempo 
presente e seus enormes 
desafios.

“Governar é fazer crer”, 
dizia Maquiavel. As lide-
ranças míticas, sejam políti-
cas, sociais ou religiosas, se 
afirmam por dois caminhos 
distintos. De um lado, os 
líderes cuja autoridade se 
afirma como guias de seus 
povos. Outras lideranças 
legitimam a sua autoridade 
pela ausência. Representam 
divindades.

Desde o primeiro tri-
mestre de 2020 a pergunta 
básica, ao redor do planeta 
é: como vencer essa pande-
mia? Voltaremos a encon-
trar o nível de vida anterior? 
E o modo de vida e o an-
tigo estilo (perdulário) de 
consumo? Como trabalhar? 
E quando retomar a vida 
plena?

Não há como se fugir da 
constatação: as crises não 
desaparecem, mas as ilusões 
permanecem. Como se ape-
nas fosse possível conviver 
com a crise tendo ilusões de 
que ela estaria para termi-
nar. De algum modo, a es-
perança por melhores dias 
torna o presente aparente-
mente menos sofrido, me-
nos dolorido. Duas lições a 
tirar: a ilusão de uma vitória 
rápida em face a uma pan-
demia e um retorno rápido 
à ortodoxia orçamentária 
conduzem ambos ao desas-
tre, como constatamos na 
terra da jabuticaba e do juro 
alto – o Brasil.

Como bem apontado no 
livro A Economia da Vida, 
do francês Jacques Attali, 

alguns setores e produtos 
lucram alto com a crise: 
remédios, equipamentos 
médicos, produtos de hi-
giene, alimentos básicos, 
logística de entregas, mídias 
audiovisuais, entretenimen-
to online, comércio online, 
sites de reuniões remotas 
e indústrias destinadas ao 
altíssimo luxo. Apostar na 
comunicação digital foi um 
acerto do Monitor Mer-
cantil, por exemplo.

No segundo trimestre 
de 2019, antes da crise 
sanitária, por exemplo, o 
Brasil tinha 4,369 milhões 
de empregadores. Foi a 
maior marca para o inter-
valo de abril a junho na 
série histórica, com dados 
a partir de 2012. A ques-

tão é que, devido à pan-
demia, o número passou 
a cair em 2020, até atingir 
3,788 milhões no segun-
do trimestre de 2021. O 
resultado mais recente, se 
comparado a igual perío-
do de 2019, corresponde a 
uma baixa de 13,3% —ou 
581,3 mil empregadores a 
menos em dois anos.

Política é a força que a 
minoria (que detém o po-
der econômico) de uma 
sociedade emprega, com 

rara inteligência e destre-
za, para manter tudo como 
ela deseja, e não como a 
maioria luta para obter, na 
forma de uma vida melhor. 
Já Democracia nada mais é 
do que o capital elevado à 
ordem política vigente. O 
Brasil de hoje comprova 
isso.

O pensador Chico de 
Oliveira dizia com rara 
inteligência que: “O jei-
tinho é um atributo das 
classes dominantes bra-
sileiras que se transmitiu 
às classes dominadas.” A 
resolução das crises se 
faz “pelo alto” mediante 
acordos entre as próprias 
elites do dinheiro.

Ranulfo Vidigal é economista.

Opinião2  l Monitor Mercantil

Resolução das 
crises se faz 

mediante acordos 
entre as próprias 
elites do dinheiro

Saída para onde? 
Onde estão as 

“oportunidades” 
de trabalho, 

emprego e renda
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Indagações incômodas

Auxílio Brasil: nova roupagem, velhas práticas
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Chineses compram 69%  
da nossa soja e 63% do ferro

A China, sozinha, garante 67% do superávit da bal-
ança comercial brasileira até agosto. Isso significa 

que, sem os US$ 35 bilhões de saldo (exportações menos 
importações) garantidos na relação com os chineses, o 
superávit seria de US$ 17,1 bilhões.

“Vale ressaltar, porém, que os ganhos recentes advindos 
da China, em termos de exportações, estão associados ao 
‘mini boom’ nos preços das commodities. Enquanto os 
preços aumentaram em 46%, o volume recuou em 8%, 
entre janeiro e agosto de 2021” comparado com o ano 
passado, explica Lia Baker Valls Pereira no Boletim Macro 
da FGV de setembro.

Nas exportações para a América do Sul, os ganhos vi-
eram do aumento do volume exportado. Para os Estados 
Unidos há um relativo equilíbrio entre o desempenho de 
volume e preços. “Essas diferenças refletem a composição 
das pautas exportadoras dos países. Em contraste com 
a China, principal mercado de destino das commodities 
brasileiras, a pauta para a América do Sul está concentrada 
em manufaturas.”

Apenas 3 produtos (minério de ferro, soja em grão 
e petróleo bruto) respondem por 45% das exportações 
brasileiras no acumulado do ano até agosto. A China ficou 
com nada menos que 63% das vendas externas brasilei-
ras de minério de ferro, 69% da soja em grão e 49% do 
petróleo.

“Se, numa perspectiva de curto prazo, a balança com-
ercial não é um risco para a estabilidade macroeconômica 
do País, voltamos a enfatizar a importância de um olhar 
mais atento para a diversificação da pauta de exportações 
por países e produtos”, defende Lia Valls.

Covid na tosse

Pesquisadores do Grupo CyberLabs estão entre os gan-
hadores de uma competição do principal evento de pro-
cessamento de fala do mundo, o Interspeech 2021, com 
estudo desenvolvido para detectar a Covid-19 por meio da 
tosse, com metodologia baseada em Inteligência Artificial. 
Conseguiram alcançar a marca de 75,9% de identificação.

Problema é a fonte

A ideia do governo de pagamento por serviços ambien-
tais é em princípio muito boa, analisa especialista da área. 
Todavia, a proposta tem que ser bem analisada, princi-
palmente porque esse governo entende muito pouco de 
conservação ambiental.

Rápidas

Vem aí mais um Tour Virtual do projeto “Conheça o Rio 
a Pé”, desenvolvido pela Associação dos Embaixadores de 
Turismo do RJ. O percurso no próximo dia 1º será feito 
no Vale do Café. Inscrições: sympla.com.br/conheca-o-
rio-a-pe__1097399 *** Em novembro, o Shopping Jardim 
Guadalupe (RJ) completa dez anos *** Julio Peclat foi eleito 
presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular (SBACV – Nacional). O mandato tem início em ja-
neiro de 2022 *** Entre 6 e 10 de outubro, Fernanda Gazal, 
idealizadora do método Superself, realizará o desafio “Ative 
a sua autoconfiança em 5 dias”, às 20h. Inscrições: super-
selfoficial.com.br/desafio *** Até 1º de dezembro ocorre 
a 3ª edição do curso de extensão “Controvérsias e Temas 
Tributários na Jurisprudência” com a participação de Valter 
Lobato e André Mendes, sócios do Sacha Calmon Misabel 
Derzi (SCMD). Inscrições: encurtador.com.br/xABJX

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o disposto no Artigo 16, inciso II letra e), Artigo 18 e
Artigo 20 do Estatuto, ficam os associados da APOS-FURNAS convo-
cados a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 26/10/2021 – terça-feira, sendo convocação única às 10h30,
exclusivamente por meio de webconferência, com a presença
mínima de 20 (vinte) associados com direito a voto, a fim de deliberar
sobre o seguinte assunto: • Aprovar proposta de alteração e/ou refor-
ma do Estatuto da APÓS-FURNAS. Considerando que após informe e
disponibilização aos associados a proposta de alteração e/ou reforma
do Estatuto atual, mediante consulta pública no período de 30 dias,
está convocada a Assembleia Geral Extraordinária. Diante das medi-
das restritivas impostas pelas Autoridades, em razão da pandemia
provocada pela COVID-19, a participação na Assembleia dar-se-á de
forma remota, por meio de plataforma de reuniões online, sendo de
inteira responsabilidade do associado as providências referentes à
estrutura necessária para sua participação. Para tanto, o associado
deverá solicitar seu credenciamento, por e-mail, até às 15 horas do
dia 25/10/2021, por mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico
aposfurnas@aposfurnas.org.br, informando nome completo, matrícu-
la, e-mail que irá acessar a plataforma Google Meet para participar da
Assembleia, nº do CPF e nº do telefone celular. Após nossa conferên-
cia, o associado credenciado receberá o material para acompanhar
as apresentações e o link de acesso para a Assembleia. Em nenhuma
hipótese, a APÓS-FURNAS, poderá ser responsabilizada por proble-
mas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão a
internet. Atenciosamente,

Oldegar Sapucaia - Diretor Presidente

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ/MF nº 01.253.766/0001-40 / NIRE 33.3.003.0259-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Local, data e hora: Na sede da 
NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (a “Com-
panhia”), localizada na Avenida das Américas, 1.650, Bloco 4, salas 201 a 
204, 228 a 233, Barra da Tijuca, CEP 22640-101, na Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 06/08/2021, às 15 horas. Mesa: Manuel 
Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente da Mesa; e Marcelo 
Scalzo – Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a con-
vocação, tendo em vista a presença de Acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, 
conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionis-
tas da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos 
acionistas: Instalada a Assembleia, a totalidade dos Acionistas da Compa-
nhia decidiu por unanimidade e sem ressalvas: 1. Autorizar a lavratura da ata 
a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do parágrafo 
1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar a alteração do endereço da 
filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo - SP, na Av. Brasil, nº 
1612, Térreo, CEP: 01430-001, inscrita no CNPJ sob o nº 01.253.766/0003-
02 e NIRE nº 35905668196 para Rua Evandro Carlos de Andrade, nº 160, Vila 
Clementino, São Paulo - SP, CEP: 04583-115. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata, a qual depois de então ser lida e aprovada, foi assinada 
por todas as partes presentes à Assembleia. RJ, 06/08/2021. Manuel Luis 
Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente Marcelo Scalzo - Secretário. 
Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações S.A. - Jorge 
Luiz de Barros Nóbrega - Diretor; Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da 
Costa - Diretor. USA Brasil Holdings L.L.C. - Fabio Monteiro Marques - Pro-
curador. Jucerja reg. sob o nº 4482662 em 24/09/2021.

‘Pátria amada Brasil’  
ao longo de mil dias
Foco de Bolsonaro são as eleições de 2022 

Após ter um ambien-
te econômico ame-
nizado com dados 

contraditórios propagados 
pelo ministro da Economia 
Paulo Guedes, o presidente 
Jair Bolsonaro comemorou 
nesta segunda-feira os mil 
dias de governo mais pre-
ocupado com o seu futuro 
político do que com o fu-
turo da sua “pátria amada 
Brasil”. 

Não entrou nos deta-
lhes como: inflação des-
te ano já está próxima de 
dois dígitos; que só de 1 de 
janeiro até 14 de setembro 
o número acumulado de 
focos de calor no bioma 
foi 12% maior do que a de 
2019 (quando os dados já 
eram alarmantes) e 28% a 
mais do que a média dos 
últimos três anos; quando 
a comparação é em relação 
aos últimos 10 anos, a mé-

dia de queimadas na Ama-
zônia é de um impressio-
nante 43% maior em 2020; 
gasolina chegando a R$ 7; 
queda acentuada de renda; 
desemprego; e economia 
travada.

Na presença de minis-
tros, parlamentares e auto-
ridades, deixou claro que 
pretende continuar no Pa-
lácio do Planalto, por acre-
ditar que este é o momento 
para engrenar sua arrancada 
para garantir reeleição em 
2022, mesmo diante da uma 
popularidade em acentuada 
queda.

Sem entrar em detalhes 
mostrou que a linha de 
frente política do Execu-
tivo é mostrar que a eco-
nomia brasileira se so-
bressaiu, mesmo diante da 
pandemia, razão pela qual 
ressaltou que não trocará 
Paulo Guedes e que não 

vai interferir na política de 
preços da Petrobras. Em 
discurso,

Bolsonaro também ten-
tou se desvincular de ou-
tros problemas do governo 
como a crise hídrica, a alta 
da inflação e do preço dos 
combustíveis. “Se trocar o 
Paulo Guedes, tem que tro-
car por alguém com a políti-
ca diferente da dele. Senão, 
é ‘trocar seis por meia dú-
zia’”, disse.

Ainda no campo políti-
co, trouxe à tona o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que segundo as 
pesquisas de opinião pú-
blica se destaca como o 
principal adversário, em 
2022,afirmou que a cor-
rupção diminuiu duran-
te o tempo em que está à 
frente da gestão do Brasil, 
uma postura diferente do 
que sempre afirmou que 

no seu governo não tem 
corrupção.“Eu fora de 
combate, o que sobra? É 
isso que queremos para a 
nossa pátria?”, disse.

Levantamento do Yahoo! 
mostrou que Jair Bolsonaro 
bateu o recorde mensal de 
gastos mensais com o car-
tão corporativo. Em feve-
reiro do ano passado, foram 
gastos R$ 1,9 milhão em um 
único mês, segundo dados 
do Portal da Transparência. 
Em 2020, Bolsonaro gastou 
R$ 20,04 milhões. Segundo 
reportagem de Ana Pau-
la Ramos, do Yahoo!, “as 
despesas de 2021 se aproxi-
mam com as de 2020”.

“De janeiro a julho do 
ano passado, a Presidência 
gastou R$ 10,31 milhões 
com cartões corporativos. 
Nesse mesmo período de 
2021, os gastos já somam 
R$ 10,1 milhões”, destacou.

Mercado eleva previsão de inflação para 8,45%

A previsão do merca-
do financeiro para 
o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considera-
da a inflação oficial do país, 
subiu, novamente, de 8,35% 
para 8,45% neste ano. É a 
25ª elevação consecutiva na 
projeção. A estimativa está 
no Boletim Focus de desta 
segunda-feira, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

O indicador já acumu-
la alta de 5,67% no ano e 

de 9,68% nos últimos 12 
meses, o maior acumulado 
desde fevereiro de 2016, 
quando o índice alcançou 
10,36%. A previsão para 
2021 está acima da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC, defi-
nida pelo Conselho Mone-
tário Nacional em 3,75%, 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 
5,25%.

Para 2022, a estimativa 
de inflação é de 4,12%. Pa-

ra 2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respec-
tivamente.

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é que 
a Selic encerre 2021 em 
8,25% ao ano, mesma pro-
jeção da semana passada. 
Para o fim de 2022, a esti-
mativa é que a taxa básica 
suba para 8,50% ao ano. E 
para 2023 e 2024, a pre-
visão é 6,75% e 6,50% ao 
ano, respectivamente.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
mantiveram a projeção para 
o crescimento da econo-

mia brasileira este ano em 
5,04%. Para 2022, a expec-
tativa para Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 1,57%. Em 
2023 e 2024, o mercado fi-
nanceiro projeta expansão 
do PIB em 2,20% e 2,50%, 
respectivamente.

A expectativa para a co-
tação do dólar também se 
manteve em R$ 5,20 para o 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,24.

Vacinar a população sem SUS a tragédia seria pior 

O Sistema Único 
de Saúde salvou 
o Brasil de uma 

tragédia ainda pior na pan-
demia, ao vacinar em massa 
a população. Mas, segundo 
médicos, políticos e especia-
listas em saúde pública que 
participaram do seminário 
“Novo Rumo para o Brasil”, 
é preciso aumentar o investi-
mento financeiro e tecnoló-
gico e melhorar a gestão para 

torná-lo mais eficiente. Or-
ganizado por MDB, PSDB, 
DEM e Cidadania, o ciclo de 
debates (iniciado no último 
dia 15 e que se encerrou nes-
ta segunda-feira) tratou no 
último dia 23 do tema “Crise 
sanitária, SUS e democracia”.

“A crise sanitária pro-
vocada pela pandemia foi 
agravada pela gestão caóti-
ca do Ministério da Saúde, 
obrigando estados e mu-

nicípios a improvisar. Não 
fosse a gestão tripartite do 
SUS (com participação so-
lidária de União, estados e 
municípios), o Brasil não te-
ria conseguido nem vacinar 
as pessoas contra o corona-
vírus”, afirmou o médico 
Luiz Antonio Santini, con-
sultor em planejamento e 
gestão de saúde e ex-diretor 
do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca).

“Com a pandemia, co-
loca-se a questão: como é 
que vamos repor as perdas, 
principalmente na estrutu-
ração daquilo que deixou de 
ser atendido? Por exemplo, 
as cirurgias eletivas que dei-
xaram de ser feitas, o que 
fez aumentar a mortalidade 
no país. Precisamos de uma 
solução sistêmica”, alertou 
André Medici, especialista 
em saúde pública.
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A extinção das Eirelis
Por Murilo Muniz Silva

O Departamento Nacional de Registro Empresarial 
e Integração (DREI) divulgou, recentemente, o 

Ofício Circular SEI 3510/2021/ME a todas as Juntas 
Comerciais do País com orientações relacionadas a de-
terminação contida no artigo 41 da Lei 14.195, de 26 de 
agosto de 2021, qual seja, transformar todas as Empresas 
Individuais de Responsabilidade Limitada (Eireli) em 
Sociedades Limitadas Unipessoais.

Conforme entendimento do DREI no Ofício Circular, 
as disposições do artigo 41 da Lei 14.195 são contrárias 
às disposições contidas no Código Civil que versam sobre 
a Eireli e, portanto, as revogam tacitamente, extinguindo 
o tipo societário.

Com isso, o DREI informou às Juntas Comerciais 
que realizará uma apuração especial para transformação 
na base de dados do CNPJ (Redesim), a fim de alterar a 
identificação das Eireli para Ltda. no nome empresarial, 
bem como no código de descrição da natureza jurídica, 
passando de “230-5/Empresa Individual de Responsa-
bilidade Limitada” para “206-2/Sociedade Empresária 
Limitada”. Posteriormente, as Juntas Comerciais serão 
comunicadas, novamente, para que procedam com a 
alteração de suas respectivas bases de dados, em prazo 
razoável, visando a igualdade de informações entre os 
sistemas estaduais e federal.

Durante a adaptação dos sistemas, as principais orien-
tações às Juntas Comerciais foram: (a) incluir na ficha 
cadastral da Eireli a seguinte informação: “Transformada 
automaticamente para sociedade limitada, nos termos do 
art. 41 da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021”; (b) dar 
ampla publicidade sobre a extinção da Eireli e orientar 
seus usuários sobre a conversão automática da Eireli em 
sociedades limitadas, bem como sobre a possibilidade de 
constituição somente de sociedade limitada unipessoal; 
(c) abster-se de arquivar a constituição de novas Eireli; e 
(d) realizar normalmente o arquivamento das alterações 
e extinções das Eireli até a efetiva alteração do código e 
descrição da natureza jurídica nos sistemas do Redesim.

Criada em 2011 pela Lei 12.441, que incluiu o artigo 
980-A no Código Civil, a Eireli passou a ter um papel de 
suma importância no cenário jurídico/empresarial, visto 
ter sido instituída com o objetivo possibilitar a criação de 
pessoa jurídica de responsabilidade limitada por apenas 
um integrante, o que, até aquele momento, não era per-
mitido, uma vez que os tipos societários de responsabili-
dade limitada exigiam pelo menos a participação de duas 
pessoas, físicas ou jurídicas. No entanto, duras críticas 
recaíram sobre a figura jurídica, especialmente em relação 
à exigência de capital social mínimo para sua constituição, 
equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, e o impedimen-
to a criação de mais de uma pessoa jurídica como Eireli 
por uma mesma pessoa natural.

Por outro lado, após a criação da Sociedade Limitada 
Unipessoal pela Lei de Liberdade Econômica em 2019 
(Lei 13.874/2019), a utilidade da famosa Eireli tornou-se 
quase que inexistente, vez que sua principal finalidade, ou 
seja, a limitação da responsabilidade para o empreendedor 
individual, deixou de ser exclusiva. Isso porque os dois 
tipos societários detêm essa característica e outras prati-
camente idênticas, exceto pela exigência de capital social 
mínimo para a Eireli.

Portanto, podemos dizer que a extinção da Eireli do 
ordenamento jurídico era questão de tempo, uma vez que 
diminuía o interesse dos empresários pelo tipo societário, 
já que a Sociedade Limitada Unipessoal atende a todas 
as finalidades da Eireli sem a exigência de capital social 
mínimo, o que o torna muito mais atrativo.

Ressaltamos, por fim, que, em um primeiro momento, 
os empresários titulares de Eireli não necessitarão realizar 
quaisquer alterações cadastrais perante os órgãos públi-
cos, uma vez que estas ocorrerão de forma automática.

Murilo Muniz Silva é advogado societário do  
Ogawa, Lazzerotti e Baraldi Advogados.

Falta de matérias-primas afeta estoques  
de cerveja em supermercados

A Neogrid, empresa 
especializada em so-
luções para a gestão 

da cadeia de suprimentos, 
anuncia seu índice de rup-
tura de agosto, que mede a 
falta de produtos nos super-
mercados. Ele permanece al-
to e estável pelo quinto mês 
consecutivo. Analisando a 
base do ecossistema de da-
dos presente na plataforma, 
a companhia revela que a ta-
xa para o mês é de 11,63%.

“As vendas no setor su-
permercadista caíram, o que 
faz, por exemplo, que os 
estoques estejam menores. 
Esses pontos são prepon-
derantes e têm reflexos di-

retos no índice de ruptura”, 
diz Robson Munhoz, CCSO 
(Chief  Customer Success 
Officer) da Neogrid.

A indisponibilidade de 
produtos em três categorias 
chama a atenção nessa edi-
ção do levantamento. Os 
iogurtes, que saem de 9,6% 
para 14,6%; os depilatórios, 
de 9,8% para 15,5%; e as 
cervejas, que vão de 10,2% 
para 11,9%, voltando a cres-
cer depois de cinco meses 
em queda.

“A crise tem afetado o 
mercado como um todo 
e os reflexos podem ser 
percebidos de diversas ma-
neiras. O varejo continua 

demandando para a indús-
tria. Porém, os pedidos não 
estão sendo entregues, seja 
pela negociação de reajustes 
nos preços, ou pela escas-
sez de matéria-prima, por 
exemplo”, explica Munhoz. 
“Esse cenário pode ser in-
teressante para a entrada de 
novos players, pequenos fa-
bricantes e consolidação de 
marcas próprias do varejo”, 
complementa.

Alimentos à base de so-
ja e margarina, que foram 
destaques negativos no le-
vantamento passado, apre-
sentaram uma leve melhora 
de, em média, 1,1%. Ovos 
de aves permaneceram no 

mesmo patamar (17,24%). 
Já o leite longa vida, também 
presente na lista anterior, te-
ve a maior evolução, saindo 
de 20,91% para 16,55%.

Com o objetivo de iden-
tificar as causas das faltas e, 
assim, minimizar possíveis 
prejuízos como a indisponi-
bilidade de produtos, recen-
temente, a Neogrid lançou o 
VIU Varejo. A solução pos-
sui indicadores diários que 
trazem insights estratégicos 
para que o mercado ofereça 
o consumidor procura, no 
local, tempo e quantidades 
adequados. A ideia é aumen-
tar a rentabilidade evitando 
perdas e excessos.

5G: consórcio vê inconsistência técnica em edital

A Agência Nacional 
de Telecomunica-
ções (Anatel) apro-

vou na última sexta-feira 
o edital para o espectro do 
5G. Além do valor de R$ 
10,6 bilhões de outorga mí-
nima, estão previstos R$ 39 
bilhões em investimentos. O 
leilão foi marcado para o dia 
4 de novembro. Serão leilo-
adas quatro frequências de 
5G: 700 MHz; 2,3 GHz; 3,5 
GHz; e 26 GHz. Cada faixa 
será arrematada em um lote. 
As companhias de telefonia 
que vencerem o leilão deve-
rão oferecer como contra-
partidas a disponibilização 
do 5G nas capitais até julho 
de 2022; a extensão para 
as rodovias do sinal 4G; a 
construção de uma rede pri-
vativa de comunicação para 
a administração federal; a via 
fluvial na região amazônica; 
a disponibilização de inter-
net móvel de qualidade para 
as escolas públicas de educa-
ção básica, entre outras.

A Iniciativa 5G Brasil, 
consórcio de provedores re-
gionais de internet, entretan-
to, lamenta a aprovação pelo 
Conselho Diretor da Anatel 
do edital para licitação da re-
de 5G no Brasil. Segundo a 

entidade, “a versão, repleta 
de inconsistências técnicas e 
sem os ajustes significativos 
e necessários para a demo-
cratização da implantação 
da rede em todo o país e a 
participação de empresas 
provedoras de internet bra-
sileiras.”

“A iniciativa entende que 
o texto aprovado acaba, em 
suas entrelinhas técnicas, 
por colocar em vantagem as 
operadoras de grande porte 
– pois estas já têm operação 
em pleno funcionamento -, 
abrindo assim um horizonte 
de equívocos semelhantes 
aos já vistos no Brasil quan-
do da chegada das redes 3G 
e 4G, às quais o interior do 
país teve acesso tardiamen-
te (ou ainda não teve) em 
comparação com as capitais. 
É sabido, conforme inúme-
ros estudos encomendados 
por esta Iniciativa junto a 
empresas e especialistas 
conceituados do setor e já 
apresentados e detalhados 
aos técnicos, conselheiros, 
e ministros envolvidos no 
processo, que a opção por 
não ajustar o texto de for-
ma a viabilizar a participa-
ção justa de novos entrantes 
comprometerá não apenas 

os provedores regionais, 
mas também o agronegócio 
e moradores de mais de 5,5 
mil municípios brasileiros 
– 95% do total. Lamenta-
velmente, podemos afirmar 
que o Governo Federal es-
tá, de fato, trazendo um 5G 
‘para inglês ver’, nas palavras 
do ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
Aroldo Cedraz”, diz nota 
oficial.

A Iniciativa 5G Brasil 
lembra que “desde o início 
das discussões sobre a im-
plementação do 5G no pa-
ís, os provedores regionais 
alertam para equívocos no 
edital. O primeiro pleito da 
Iniciativa diz respeito à agluti-
nação das faixas de 700 MHz 
e de 3,5 GHz, garantindo 
assim tanto largura de banda 
quanto alcance aos possíveis 
vencedores novos entrantes 
– pré-requisito para a viabi-
lidade comercial do negócio. 
O apelo, infelizmente, sequer 
foi colocado em pauta pelo 
Conselho Diretor na reunião 
desta sexta. O segundo pe-
dido, a garantia do roll out 
(permissão para implemen-
tação da rede também no 
sentido do interior para as 
capitais, e não somente o 

oposto) também foi vetado 
sem unanimidade, por 3 vo-
tos a 2. A alegação dos mi-
nistros que votaram contra o 
roll out, contraditoriamente, 
foi de que a alteração preju-
dicaria o acesso dos prove-
dores e provocaria licitação 
deserta nos lotes regionais. 
Os estudos da Iniciativa 5G 
Brasil, no entanto, indicam 
que – ao contrário do que 
pensam os conselheiros des-
favoráveis à medida – a de-
cisão praticamente exclui es-
sas empresas do certame, já 
que não existe possibilidade 
de que eles consigam iniciar 
a implantação a partir das ca-
pitais, visto que suas redes es-
tão instaladas justamente no 
interior do país. O terceiro e 
último pleito diz respeito ao 
roaming nacional obrigató-
rio, ou exploração comercial 
das redes. O tema, que tam-
bém ficou de fora das dis-
cussões entre os ministros, 
poderá, segundo a Anatel, 
ser regulado por medidas 
posteriores. Os três pontos 
são essenciais e inegociáveis 
para a competição justa das 
empresas brasileiras fren-
te às multinacionais e para 
a garantia de acessibilidade 
nos quatro cantos do país.”

Rádio alcança 80% da população do Sudeste

O rádio impacta 
80% das pessoas 
do Sudeste, com 

tempo médio de consumo 
de 4 horas e 34 minutos. É 
o que aponta a edição 2021 
do Inside Radio, estudo da 
Kantar Ibope Media que 
reúne insights sobre o perfil 
dos ouvintes e a expansão 
do consumo via web e de 
novos formatos de conte-
údo e publicidade no rádio.

“O rádio se conecta com 
seus ouvintes em todos os 
cantos do Brasil. Em 2021, 
registramos aumento no al-
cance do meio em todas as 
regiões aferidas pela Kan-
tar Ibope Media”, comenta 
Giovana Alcantara, direto-
ra de Desenvolvimento de 
Negócios Regionais.

Entre as Regiões Metro-
politanas analisadas no Su-

deste, a Grande Belo Hori-
zonte se destaca com 89% 
dos entrevistados declaran-
do ouvir rádio – o maior 
alcance entre as 13 praças 
aferidas pela Kantar Ibope 
Media. Os ouvintes de Belo 
Horizonte dedicam 4 horas 
e 25 minutos dedicados ao 
meio.

O Grande Rio de Janei-
ro vem na sequência no 
ranking de alcance no Su-
deste, 82%, mas com média 
diária de consumo maior: 5 
horas e 10 minutos, a mais 
alta entre as praças aferi-
das no país. Grande Vitória 
(79%), Grande São Paulo 
(76%) e Campinas (76%) 
completam a lista das pra-
ças aferidas da região.

“O rádio segue cres-
cendo por sua capacidade 
de unir o melhor de dois 

mundos: a credibilidade e 
o companheirismo do dial 
com o dinamismo do on-
line”, explica Giovana. A 
tecnologia tem sido uma 
grande aliada do áudio e 
tem indicado caminhos 
importantes para dissemi-
nação de conteúdo, em di-
ferentes formatos.

De acordo com o estudo, 
entre as pessoas com aces-
so à internet em todos as 
13 praças pesquisadas pela 
Kantar Ibope Media, músi-
ca ou outros tipos de áudio 
no YouTube são os conte-
údos mais escutados online 
(59%), seguidos de música 
em aplicativos de strea-
ming, como Spotify, Deezer 
e Google Play (37%), pod-
casts (31%) e rádio online 
com a mesma programação 
do dial (18%).

Além da música, os 
podcasts também têm 
conquistado mais espaço 
– 31% dos ouvintes com 
acesso à Internet nas 13 
praças de aferição os ou-
viram nos últimos três me-
ses, um aumento de 32% 
em relação ao último ano. 
Regionalmente, os núme-
ros também impressionam. 
Os ouvintes da Grande São 
Paulo e da Grande Belo 
Horizonte estão um pouco 
acima da média geral, com 
33% declarando consumir 
podcasts.

“O podcast oferece a 
possibilidade de falar so-
bre diferentes temas, desde 
aqueles de interesse geral 
aos mais segmentados, e 
está disponível a todo mo-
mento e em qualquer lu-
gar”, explica Giovana.
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Três perguntas: a energia solar e a matriz elétrica brasileira
Por Jorge Priori

Segundo o Balanço 
Energético Nacional 
2021, ano-base 2020, 

preparado pela Empresa 
de Pesquisa Energética 
(EPE), as principais fontes 
de energia da matriz elétrica 
brasileira, que contribuíram 
para a oferta interna dis-
ponibilizada à população 
de 645,9 TWh (terra-watt 
hora), foram a hidráulica 
(65,2%), biomassa (9,1%), 
eólica (8,8%) e gás natu-
ral (8,3%). A participação 
da energia solar passou de 
1,0% em 2019 para 1,7% 
em 2020, atingindo 10.750 
GWh (giga-watt hora) de 
geração elétrica, um cresci-
mento de 61,5% compara-
do a 2019, o maior regis-
trado entre todas as fontes 
de energia da matriz elétrica 
brasileira.

No total, as fontes de en-
ergia renováveis representa-
ram 84,8% da matriz elétri-
ca brasileira, comparado a 
23,0% do mundo em 2018 e 
27,0% dos países da Orga-
nização para Cooperação e 
Desenvolvimento (OCDE) 
em 2019.

Conversamos sobre o 
mercado brasileiro de ener-
gia elétrica solar com Ana 
Carolina Katlauskas Calil, 
sócia na área de energia do 
escritório TozziniFreire Ad-
vogados.

Como você está vendo 
o mercado brasileiro de 
energia solar e suas per-
spectivas?

Hoje é possível observar 
que o mercado de energia 
elétrica brasileiro está pas-
sando por um processo 
lento de reformulação, tal 
como ocorre, ou já ocor-
reu, de forma parcial em 
outros países. Esse proces-
so é pautado por duas dir-
etrizes básicas: a transição 
energética e o aumento do 
protagonismo do consumi-
dor para escolha de como 
garantirá sua demanda de 
energia elétrica.

Em linhas gerais, no 
campo da energia elé-
trica, o processo de tran-
sição energética pode ser 
traduzido pelo fomento 
da utilização de fontes 
renováveis, desde que 
pautada em processos que 
garantam sustentabilidade. 
Por sua vez, o protago-
nismo do consumidor será 
intensificado a partir de 
medidas que possibilitem 
ao consumidor a livre es-
colha de seu fornecedor 
de energia elétrica.

Atualmente, é possível 
observar essas duas dir-
etrizes ganhando força no 
Brasil. Diversas empresas 
tanto na indústria de ener-
gia como de outros nichos 
de mercado vêm optan-
do por atuar com fontes 

renováveis, seja pela alte-
ração de seu portfólio de 
ativos ou pela aquisição de 
energia elétrica proveniente 
de fontes limpas, em rela-
ções de longo prazo.

Já no que diz respeito 
ao protagonismo do con-
sumidor, as discussões le-
gais e regulatórias diárias 
a respeito da geração dis-
tribuída, expansão do Mer-
cado Livre, autoprodução, 
usinas virtuais, microrre-
des, “sandboxes tarifários”, 
dentre outros temas semel-
hantes, apenas garantirão 
maior segurança jurídica 
para estruturas diferencia-
das de produção/aquisição 
de energia quando em com-
paração com a compra no 
Mercado Regulado.

E é justamente nesse 
cenário otimista de refor-
mulação da indústria de 
energia elétrica brasileira 
que se insere o fortaleci-
mento e crescimento da 
fonte solar na matriz ener-
gética. Com a bandeira da 
transição energética e com 
expectativas regulatórias 
quanto ao aumento do 
protagonismo do consum-
idor, espera-se não apenas 
o crescimento da fonte em 
nosso mercado como sua 
democratização.

Segundo o Operador 
Nacional do Sistema Elé-
trico, a energia solar rep-

resenta 2% da matriz elé-
trica brasileira, podendo 
chegar a 2,9% até o final 
de 2021. Como você avalia 
a participação da energia 
solar na matriz elétrica 
brasileira e o contexto da 
crise hídrica que ameaça 
o fornecimento de ener-
gia no Brasil?

Apesar da pequena 
representatividade atual 
da fonte solar na matriz 
brasileira, deve ser de-
stacado o potencial de rá-
pido crescimento da fonte 
em nosso mix energético 
que, de acordo com o Bal-
anço Energético Nacional 
2021 produzido pela Em-
presa de Pesquisa Energé-
tica (EPE), cresceu 61,5% 
quando em comparação 
com o ano de 2020.

Exemplo disso pode ser 
inclusive observado quando 
avaliamos projetos de ge-
ração distribuída: segundo 
dados da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
hoje, quase 10 anos após 
a edição da regulamenta-
ção da Aneel sobre GD, há 
580.543 unidades consumi-
doras com sistemas de GD 
solares instalados, o que 
representa 6.680 MW para 
o país.

E como a fonte solar se 
insere na atual crise ener-
gética e hídrica que o país 
está passando? Como am-
plamente noticiado, o país 

está passando nesses últi-
mos meses pela maior crise 
hídrica desde 1931, e isso, 
é claro, vem impactando 
nosso setor de energia elé-
trica, predominantemente 
hidrotérmico. No início de 
setembro, já tínhamos con-
hecimento da implantação 
do mecanismo de redução 
voluntária da demanda, 
aplicável a consumidores 
livres de energia e agrega-
dores, e do aumento da tari-
fa de energia elétrica a partir 
da criação da Bandeira de 
Escassez Hídrica.

Esses fatores aliados à 
definição do marco legal 
de geração distribuída e ao 
crescimento de medidas 
regulatórias para intensifi-
cação do protagonismo do 
consumidor apenas incenti-
varão o crescimento da fon-
te solar na matriz energética 
nos próximos anos.

 
Como você está vendo 

a constituição do merca-
do legal da energia solar 
no Brasil?

Como amplamente di-
vulgado no mercado, no 
dia 18 de agosto, a Câmara 
dos Deputados aprovou 
o conteúdo do Projeto 
de Lei 5829, responsável 
por definir o marco legal 
da geração distribuída no 
País. O projeto de lei em 
questão é resultado de es-
forços de conciliação entre 

autoridades governamen-
tais e agentes setoriais e, em 
linhas gerais, propõe:

(i) avaliação dos custos e 
benefícios que projetos de 
geração distribuída propor-
cionam ao sistema nacional 
pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
e pela Aneel;

(ii) remuneração gradati-
va no universo de 6 anos do 
uso da rede de distribuição;

(iii) regime de transição 
para projetos existentes ou 
que já tenham solicitação de 
acesso até o final de 2045;

(iv) regras sobre a neces-
sidade de apresentação de 
garantia de fiel cumprimen-
to de 2,5% a 5% em favor 
de distribuidoras para de-
terminados tipos de proje-
tos de geração distribuída.

A partir desse momento, 
o Projeto de Lei deverá ser 
deliberado pelo Senado e, 
posteriormente, passará 
para aprovação presiden-
cial. Com a publicação do 
PL em lei, espera-se não ap-
enas finalizar uma discussão 
setorial que dura há anos 
como também, consequent-
emente, garantir maior se-
gurança jurídica para o de-
senvolvimento de projetos 
de GD. Ao conferir maior 
previsibilidade a projetos 
dessa natureza, garante-se 
um ambiente mais seguro 
para condução e intensifica-
ção de investimentos.

ESG é prioridade na avaliação dos maiores investidores 
Índice de Sustentabilidade Ambiental apresentou péssimo resultado no Brasil

Megainvest ido-
res como Larry 
Fink, CEO da 

Black Rock, maior gestora 
de ativos do mundo, dão 
preferência por empresas 
que têm como prioridade 
a implantação do conceito 
ESG (sigla em inglês para 
Ambiental, Social e Gover-
nança).

No Brasil, o investidor 
que busca rentabilidade as-
sociada à responsabilidade 
ambiental e social, tem a 
opção de investir em ações 
das companhias integran-
tes do Índice de Sustenta-
bilidade Empresarial (ISE), 
carteira composta por 39 
empresas, de 15 setores, lis-
tadas na B3 e reconhecidas 
pelas suas boas práticas de 
sustentabilidade. 

O indicador se asseme-
lha ao Índice de Governan-
ça Corporativa (IGC), que 
reflete o valor dos ativos 
de todas as empresas com 
governança corporativa di-
ferenciada, e ao Índice Bo-

vespa (Ibovespa), carteira 
teórica das ações com maior 
negociabilidade na bolsa de 
valores. 

No Brasil, ainda é preci-
so mais comprometimen-
to por parte das empresas 
para aplicação do conceito 
ESG de forma efetiva. Se-
gundo levantamento reali-
zado pela Comdinheiro - 
empresa especializada em 
análise e exibição de da-
dos financeiros para gran-
des bancos, previdências 
e fundos de investimento 
-, com base em dados da 
própria B3, o ISE foi o ín-
dice que apresentou o pior 
resultado no acumulado 
dos primeiros oito meses 
do ano, finalizado em 31 
de agosto.

A carteira encerrou o 
período com rendimento 
negativo de -3,27%. O se-
gundo pior índice foi o Ibo-
vespa, com -0,20%. O IGC, 
por sua vez, apresentou alta 
de 2,21%. Todas perdem 
para a inflação que entre ja-

neiro e agosto acumula alta 
de 5,67%. 

Filipe Ferreira, diretor 
Financeiro da Comdinhei-
ro, explica que o mau de-
sempenho do ISE é pon-
tual, pois desde que foi 
criado, em 2005, valorizou 
294,73% contra 245,06% 
do Ibovespa. “O resulta-
do não reflete o potencial 
que as empresas integran-
tes desse índice possuem. 
Temos de lembrar que a 
Bolsa como um todo está 
muito volátil por causa da 
crise gerada pela pande-
mia”, comenta. 

O sócio-fundador da BR 
Rating, Marcos Rodrigues, 
concorda que se trata de 
um momento atípico. “O 
ISE conta com uma quan-
tidade menor de empresas 
em comparação com o 
Ibovespa. Dessa forma, o 
resultado de cada compa-
nhia tem um peso maior 
na performance geral. Se 
as maiores pertencerem a 
segmentos da economia 

muito afetados pela crise, 
é possível que elas derru-
bem o resultado do índice 
todo. A volatilidade tende 
a ser maior quanto menos 
players integrarem o gru-
po”, afirma.

Ações de peso

Os dados da B3 da cartei-
ra teórica do ISE válida para 
o quadrimestre de setembro 
a dezembro deste ano mos-
tram que as ações de maior 
peso no ISE são: Ameri-
canas ON, Bradesco PN e 
BRF ON, com participação 
acima de 3%. Com mais de 
2% de representatividade, 
estão Assai ON, CCR ON 
e Cemig PN. No acumulado 
do ano até setembro, três 
destas empresas apresen-
tam forte desvalorização.

Já o melhor resultado do 
IGC, por sua vez, é fruto 
justamente da boa gover-
nança, voltada a resultados 
financeiros e cujas preocu-
pações ambientais e sociais 

se limitam ao que determi-
na a legislação. São empre-
sas que mantêm uma boa 
governança, mas com foco 
exclusivo na lucratividade. 
“Obviamente, isso atrai a 
atenção dos investidores”, 
afirma Rodrigues. 

Segundo o executivo da 
BR Rating, as regras para 
inclusão no ISE sofreram 
mudanças com o objeti-
vo de tornar o processo 
mais transparente e con-
fiável. “Essa mudança de 
critérios começará a valer 
em 2022. Se de fato foi 
bem elaborada vai atrair 
mais investidores. E isso 
refletirá positivamente no 
desempenho do ISE. Cer-
tamente ele manterá seu 
histórico de boa rentabili-
dade”, conclui. 

Segurança

Tanto Marcos Rodrigues 
quanto Filipe Ferreira ava-
liam que o investidor que 
tem dinheiro aplicado no 

ISE não tem motivos para 
sair, pois isso representaria 
perda. “O melhor a se fazer 
é manter o investimento e 
aguardar o momento de al-
ta. E quem ainda não tem, 
convém comprar porque 
está barato”, diz o diretor 
da Comdinheiro.

O executivo da BR Ra-
ting, por sua vez, lembra 
que a sustentabilidade dita-
rá as regras no futuro. “O 
resultado passado não é 
garantia para o rendimento 
futuro, porém, a cultura da 
sustentabilidade está cres-
cendo, se aprimorando e 
quem entrar agora tende a 
obter ganhos acima da mé-
dia no longo prazo”, afirma 
Rodrigues. 

Como exemplo de expo-
sição ao ISE, o investidor 
pode comprar o fundo de 
índice de ações ISUS11, 
ETF (Exchange Traded 
Fund), que tem por objeti-
vo replicar a rentabilidade 
do índice e é gerido pela 
Itaú Asset Management.



6    l  Monitor MercantilTerça-feira, 28 de setembro de 2021Financeiro

COMPANHIA FLUMINENSE DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A
Balanço Patrimonial - Período 01/01/2020 À 31/12/2020 - R$ Demonstração Resultado do Exercício 

Período 01/01/2020 À 31/12/2020 - R$

Demonstrações das Mutações Patrimônio Líquido - Período 01/01/2020 À 31/12/2020 - R$

Descrição 2019 2020
Ativo Circulante 5.199.237,40 5.190.980,51
Bancos Conta Movimento 3.297,40 (4.959,49)
Clientes Privados 5.194.940,00 5.194.940,00
Adiantamentos e Empréstimos 1.000,00 1.000,00
Não Circulante 3.019.893,24 3.019.893,24
Aplicações Financeiras 
 Longo Prazo 2.826.629,24 2.826.629,24
Imobilizado 193.264,00 193.264,00
Total Ativo 8.219.130,64 8.210.873,75

Descrição 2019 2020
Passivo Circulante 682.310,27 681.225,44
Fornecedores 675.877,66 680.704,82
Obrigações Trinutárias 6.432,61 520,62
Não Circulante 7.536.820,37 7.529.648,31
Socios e Diretoria - Afac 28.420,02 28.420,02
Patrimônio Líquido 7.508.400,35 7.501.228,29
Capital Social 7.700.000,00 7.700.000,00
Prejuízos Acumulados (191.599,65) (198.771,71)
Total Passivo 8.219.130,64 8.210.873,75

Descrição 2019 2020
(+) Receitas Operacionais 182.300,00 160.405,00
(-) Custos Operacionais 0,00 0,00
(=) Lucro Operacional 182.300,00 160.405,00
(-) Despesas Administrativas 195.301,24 166.558,11
(-) Impostos e Taxas 597,09 0,00
(-) Despesas Financeiras 2.363,11 1.018,95
(=) Lucro ou Prejuízo (15.961,44) (7.172,06)

Histórico
Código de Aglutinação das Contas Patrimônio Líquido

Total R$Capital Social Integralizado Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldo Inicial em 01.01.2020 7.700.000,00 (191.599,65) 7.508.400,35
Lucro Líquido do Período 0,00 (7.172,06) (7.172,06)
Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Reserva Estatutária 0,00 0,00 0,00
Reserva para Contingências 0,00 0,00 0,00
Reserva de Incentivos Fiscais 0,00 0,00 0,00
Saldo Final 31.12.2020 7.700.000,00 (198.771,71) 7.501.228,29

Diretoria
Sergio Soares Louzada Marques - Diretor Presidente
José Adenir de Souza Lima - Diretor Vice Presidente

Alexandre Marques da Silva - Contador
CPF: 072.867.877-21 - CRC: 098239/O-7

Notas Explicativas - Contexto Operacional: A Companhia Fluminense de Serviços e Construção S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na Rua Coronel Gomes Machado nº 118 – sala 302, Centro Niterói/RJ, iniciou as suas operações em 18/02/2018 e tem objetivo específico o de Ser-
viços de Construção Civil. Adicionalmente faz parte do objeto da Companhia a Locação de Veículos e os Serviços e Limpeza Urbana. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei 

6.404/76 que incluem novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados 
pelas Leis 11.638/09 e demais normas, pronunciamentos técnicos, orienta-
ções e interpretações posteriores pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Resumo das Práticas Contábeis: O resultado do exercício é apurado 
em conformidade com regime contábil de competência de exercício. As apli-
cações financeiras estão registradas ao custo acrescido dos rendimentos pro-
porcionais auferidos até a data do encerramento do exercício. O imobilizado 
esta registrado ao custo de aquisição, deduzidos dos valores de depreciação 
calculados pelo método que contempla a vida econômica dos bens. O passivo 
circulante e não circulante demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos quando aplicável dos encargos correspondentes.

CNPJ: 29.725.167/0001-00

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021. A Administração da 
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 
101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com seus atos constitutivos registrados 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o có-
digo nº 00889-3 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124 da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), convocar os 
acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária 
(“Assembleia”), a se realizar em 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 100.000.000 (cem milhões de reais), sem o 
cancelamento de ações, com a restituição de valor aos acionistas, na propor-
ção de sua participação no capital social, no montante de R$ 8,162451726 
por ação da Companhia, mediante, a critério do acionista: (a) a transferência e 
entrega de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin S.A. 
atualmente de titularidade da Companhia, conforme proposta da administração; 
ou (b) pagamento em dinheiro (“Redução de Capital”); (ii) reforma do artigo 5º, 
caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da 
Companhia, em caso de aprovação da Redução de Capital; e (iii) autorização 
para os administradores praticarem todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações acima. A Companhia nota que, como a ordem do dia contempla 
a alteração de dispositivo do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia so-
mente será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
titulares de ações representativas de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital 
social. Se não for possível instalar a Assembleia em primeira convocação, no-
vos anúncios de convocação serão oportunamente publicados pela Companhia, 
sendo que, em segunda convocação, a Assembleia poderá ser instalada com 
a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações com direito 
a voto. Para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes 
legais, deverão apresentar, além de documento de identidade com foto e dos 
atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(a) comprovante expedido pela instituição escrituradora ou agente custodiante  
com até 4 (quatro) dias úteis de antecedência da data da Assembleia; (b) ins-
trumento de outorga de poderes de representação; e (c) para os acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva 
participação, emitido pelo órgão competente. Serão aceitos os seguintes docu-
mentos de identidade, desde que com foto: Carteira de Identidade de Registro 
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE), passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente 
reconhecida. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar 
os seguintes documentos, devidamente registrados: (a) contrato ou estatuto 
social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à 
Assembleia, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acio-
nista. O representante de fundo de investimento, administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo, além dos documentos acima 
relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples 
do regulamento, devidamente registrado. Os documentos expedidos no exterior 
devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, 
ser apostilados ou, caso o país onde o documento tenha sido expedido não 
seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados 
em consulado brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado em 
junta comercial e devidamente registrados. Para a participação por meio de 
procurador, a outorga dos poderes de representação deverá ter sido realizada 
há menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei das S.A. e do Código Civil, sendo 
que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 
representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas 
acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com 
seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Excep-
cionalmente, por força da pandemia de COVID-19, a Companhia aceitará a 
apresentação e envio de cópia simples dos documentos acima mencionados 
e necessários para habilitação e participação na Assembleia. Para melhor or-
ganização da Assembleia, a Companhia solicita o depósito prévio de cópia dos 
documentos necessários para participação na Assembleia com, no mínimo, 3 
(três) dias úteis de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações 
com Investidores (ri@monteiroaranha.com.br). Os documentos e informações 
relativos às matérias da Assembleia, incluindo a proposta da administração, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas 
eletrônicas da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.
gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 
24 de setembro de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do 
Conselho de Administração Monteiro Aranha S.A.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, movida por CONDOMÍNIO LAGOA DE

ITANHANGÁ em face de MARGARETH MAGNA MIRANDA,
processo nº 0035712-11.2017.8.19.0209, na forma abaixo:

A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza
da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias,
a todos os interessados especialmente a MARGARETH MAGNA
MIRANDA, que em 5/10/21, às 11:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 7/10/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, a BENFEITORIA do imóvel sito na Estrada do Itanhangá
nº 2222, qd A lt 06 – Itanhangá - RJ reavaliado as fls. 352 em 18/
1/21, por R$ 180.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 23/9/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. BIANCA FERREIRA
DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
AVISO AOS ACIONISTAS

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL – CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97 – Documentos: Co-
municamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede da Companhia localizada na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro - RJ, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021. Maurí-
cio Bastos de Almeida, Diretor.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 011/2021. Datas: 13 e 27 de outubro de 2021, às 13 
horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Alexan-
dre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas 
inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura Municipal de 
Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não 
reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encon-
tram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios 
e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, 
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, 
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Caixa: Empréstimo de até  
R$ 1 mil para trabalhador informal

Uma modalidade 
de empréstimo 
cem por cento 

digital para pessoas de bai-
xa renda. Esse é o Crédito 
Caixa Tem lançado nesta 
segunda-feira, em cerimô-
nia no Palácio do Planalto. 
O empréstimo poderá ser 
solicitado por cerca de 100 
milhões de clientes direta-
mente pelo celular. Os va-
lores vão de R$ 300 a R$ 1 
mil, ou seja, menos de um 
salário mínimo. 

São duas linhas de crédi-
to, a Caixa Tem Pessoal e a 
Caixa Tem para o Seu Ne-
gócio com taxas de juros 
de 3,99% ao mês, o triplo 
da cobrada em empréstimo 
consignado, e pagamento 
em até 24 vezes. A atualiza-
ção cadastral e a solicitação 
do crédito, sujeito à aprova-
ção, estarão disponíveis de 
forma escalonada aos clien-
tes que têm contas digitais 
no Caixa Tem, conforme o 
mês de aniversário. A partir 

desta segunda-feira a opção 
está disponível para quem 
nasceu nos meses de janeiro 
e fevereiro.

Inadimplência

Os empréstimos buscam 
apoiar pessoas como tra-
balhadores informais que 
não costumam ter acesso 
ao crédito. “O que estamos 
fazendo nessa fase é po-
der ajudar as pessoas que 
estavam recebendo o au-
xílio emergencial, e outras 
também, a grande maioria 
informal que quando vão 
tomar um crédito, elas pe-
gam a partir de 15% (de ju-
ros) ao mês. Elas pegam de 
agiotas, elas pegam fora do 
sistema financeiro”, disse o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães.

Não foi esclarecido com 
serão tratados os casos de 
inadimplência quando ter-
minarem os prazos de ocu-
pação daqueles que estão 

na informalidade, ou seja, 
trabalhadores sem contra-
tos assinados nas carteiras 
de trabalho. É bom lembrar 
que o trabalho informal 
tem curta duração.

As duas linhas de crédi-
to estão sujeitas à análise de 
risco de crédito. De acordo 
com a Caixa, o prazo para 
análise após o pedido é de até 
10 dias. Crédito Caixa Tem 
Pessoal – para o cliente usar 
no que precisar, inclusive em 
despesas pessoais, como pa-
gamentos de dívidas.

Crédito Caixa Tem para 
o Seu Negócio – para inves-
timento produtivo no ne-
gócio. Pode ser usado, por 
exemplo, para pagar forne-
cedores, contas de água, luz, 
internet, aluguel e compra 
de matérias-primas ou mer-
cadorias para revenda.

Empréstimo

Fazer a atualização cadas-
tral é fundamental para ter 

acesso ao crédito. Primeiro, 
o cliente deve atualizar gra-
tuitamente o Caixa Tem nas 
lojas de aplicativos Google 
Play ou Apple Store. E en-
tão entrar no aplicativo e se-
lecionar a opção para atuali-
zar o cadastro. No processo 
de atualização será preciso 
digitalizar o documento de 
identidade e mandar uma 
foto tipo selfie do usuário.

Com o cadastro atualiza-
do, a conta passa de Poupan-
ça Social Digital Caixa para 
Poupança Digital+. Ao clicar 
na opção Crédito Caixa Tem 
será possível solicitar o em-
préstimo. Quando aprovado, 
as parcelas são creditadas na 
Poupança Digital+.

É uma plataforma ban-
cária que permite receber e 
movimentar recursos finan-
ceiros por meio de conta 
digital. Entre os produtos 
e serviços do Caixa Tem 
estão pix e transferências, 
cartão de débito virtual e 
consulta a benefícios sociais

Tesla amplia sua  
base de dados na China

Contratações e licitações públicas sem análise jurídica
Um tema pode deixar o 

debate ainda mais inflama-
do entre governo e opo-
sição. A Advocacia-Geral 
da União (AGU) estudo a 
possibilidade de dispensar 
análises jurídicas em contra-
tações e licitações públicas. 
A Orientação Normativa nº 
69, que regulamenta a maté-
ria, foi publicada no Diário 
Oficial da União no dia 23 
de setembro de 2021.

Em regra, antes de qual-
quer licitação ou contratação 
pública os processos admi-
nistrativos devem ser enca-
minhados para a unidade 

da AGU competente para 
exame jurídico a respeito da 
legalidade do edital, da dis-
pensa ou inexigibilidade de 
licitação.

Segundo a norma, não são 
obrigatórias manifestações 
jurídicas elaboradas pelos 
órgãos da AGU em casos 
de dispensa de licitação de 
pequeno valor disciplinada 
na Lei nº 14.133/2021, em 
seu art. 75, I ou II, e § 3º; 
compreendendo contra-
tação que envolva valores 
inferiores a R$ 100 mil, no 
caso de obras e serviços de 
engenharia ou de serviços 

de manutenção de veículos 
automotores; e contratação 
que envolva valores inferio-
res a R$ 50 mil, no caso de 
outros serviços e compras.

Ainda conforme a nor-
ma, nestas hipóteses o exa-
me jurídico só será obriga-
tório se houver celebração 
de termo de contrato admi-
nistrativo caso este não seja 
padronizado pelo órgão de 
assessoramento jurídico, 
como também nas hipóte-
ses em que o gestor públi-
co tenha dúvidas a respeito 
da legalidade do processo. 
Nesse último caso, a con-

sulta pode ser encaminhada 
para análise do órgão de as-
sessoramento competente 
para que as questões sejam 
elucidadas e o processo te-
nha mais segurança jurídica.

O normativo também es-
tabelece a possibilidade de 
não obrigatoriedade de ma-
nifestações jurídicas nos ca-
sos de contratações diretas 
fundadas no art. 74, da Lei 
nº 14.133, de 2021, que trata 
da inexigibilidade de licitação; 
desde que seus valores não 
ultrapassem os limites previs-
tos nos incisos I e II do art. 
75 da mesma lei.

A fabricante de automó-
veis norte-americana Tesla 
estabeleceu um centro de 
dados na China para loca-
lizar todas as informações 
geradas por seus negócios 
no país, incluindo produção, 
vendas, serviço e cobrança, 
revelou seu executivo-che-
fe, Elon Musk. Em feverei-
ro deste ano, o valor de mer-
cado da fabricante chegava 
a US$ 620 bilhões. Fundada 
em 2003, a Tesla desenvolve, 
produz e vende automóveis 
elétricos, componentes para 
motores e transmissões para 
veículos elétricos e produtos 
à base de baterias.

“Todas as informações de 
identificação pessoal são ar-
mazenadas com segurança na 
China, sem serem transferidas 
para o exterior. Apenas em ca-
sos muito raros, por exemplo, 
quando as peças de reposição 
são encomendadas do exterior, 
os dados são aprovados para 
transferência internacional”, 

apontou Musk em um discur-
so via vídeo na Cúpula de Wu-
zhen da Conferência Mundial 
da Internet 2021, que come-
çou no domingo em Wuzhen, 
Província de Zhejiang, leste da 
China.

“A segurança de dados é a 
chave para o sucesso de veícu-
los inteligentes e conectados. 
Ela não está apenas intima-
mente ligada aos interesses 
dos indivíduos, mas também 
é importante para toda a socie-
dade”, disse Musk. Segundo a 
agência Xinhua, a Tesla está 
trabalhando com os regula-
dores para encontrar a me-
lhor solução para a segurança 
de dados, acrescentou ele. 
Em 2019, a Tesla construiu 
sua primeira gigafábrica fo-
ra dos Estados Unidos em 
Xangai, com uma capacidade 
de produção anual projetada 
de 500 mil unidades. Espera-
se que atinja uma taxa de lo-
calização de cerca de 90% na 
fábrica até o fim deste ano.
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