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Governo notifica 
627 mil a devolver 
auxílio emergencial

O Ministério da Cidadania no-
tificou 650 mil pessoas a devol-
ver, voluntariamente, os recursos 
recebidos indevidamente por 
meio do auxílio emergencial. As 
mensagens por SMS foram en-
viadas pelos números 28041 ou 
28042. “Qualquer SMS enviado 
de números diferentes desses, 
com este intuito, deve ser des-
considerado”, alertou o ministé-
rio.

De acordo com a pasta, as men-
sagens são para trabalhadores 
que receberam recursos de forma 
indevida por não se enquadrarem 
nos critérios de elegibilidade do 
programa. Este é o segundo lote 
de mensagens no ano. Segundo o 
ministério, após o envio dos SMS 
em agosto, foram devolvidos aos 
cofres públicos cerca de R$ 40,6 
milhões até o dia 21 de setembro.

Bolsa fica estável  
e dólar volta a se 
aproximar de R$ 5,50

A cotação do dólar comercial 
voltou a subir e aproximou-se de 
R$ 5,50, no maior valor em mais 
de cinco meses. A moeda norte-
-americana fechou o dia vendido 
a R$ 5,485, com alta de 0,71%. A 
divisa acumula alta de 5,71% pe-
rante o real em 2021.

O mercado de ações não 
acompanhou a recuperação nas 
Bolsas internacionais. O índi-
ce Ibovespa, da B3, fechou em 
110.458 pontos, com alta de ape-
nas 0,06%. O indicador alternou 
altas e baixas ao longo do dia, 
chegando a subir 1,16% por volta 
das 13h30. A bolsa acumula per-
da de 7,19% no ano.

Indústria caminha para 
estagnação em 2021
Produção tem terceira queda consecutiva

A produção industrial caiu 
0,7% na passagem de ju-
lho para agosto, a tercei-

ra queda consecutiva e a sexta ta-
xa negativa em oito meses. Com 
o resultado, a indústria fica 2,9% 
abaixo do patamar de fevereiro 
do ano passado, antes da pan-
demia, e 19,1% abaixo do nível 
recorde, registrado em maio de 
2011. Os dados são da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) do IB-
GE. O setor acumulou ganho de 
9,2% no ano e de 7,2% nos últi-
mos 12 meses.

A produção industrial também 
recuou 0,7% na comparação com 
agosto do ano passado. O resul-
tado interrompeu 11 meses de 

crescimento. De acordo com o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi), 
variações positivas, quando exis-
tem, ocorrem mais em função de 
bases de comparação muito bai-
xas do que por um processo de 
retomada do nível de atividade da 
indústria.

“Os obstáculos são de dife-
rentes ordens: do lado da oferta, 
ainda há gargalos na obtenção de 
insumos e pressão de custos; do 
lado da demanda, a inflação corrói 
poder de compra da população 
em um quadro de elevado desem-
prego. Além disso, o ambiente de 
incerteza se mantém, renovando 
suas causas sob os riscos da crise 

hídrica e da tensão política”, ana-
lisa o Iedi.

O desempenho do bimestre 
jul-ago/21 aponta para um qua-
dro de estagnação na entrada do 
segundo semestres, à medida em 
que as bases de comparação com 
2020 vão deixando de ser tão bai-
xas.

O Iedi observa que a falta de 
dinamismo industrial não es-
tá restrita a um ou outro ramo, 
mas se mostra bastante difun-
dida. Em agosto, dos 26 ramos 
acompanhados pelo IBGE, 15 
ficaram no negativo na compa-
ração com julho) e 19 deles es-
tão em um patamar inferior ao 
pré-crise.

Pela 1ª vez em 10 anos, internações
por falta de saneamento crescem
Ocorreram 2,7 mil mortes e despesas de R$ 108 milhões

No Brasil, a falta de sane-
amento básico sobre-
carregou o sistema de 

saúde com 273.403 internações 
por doenças de veiculação hídrica 
em 2019, um aumento de quase 
30 mil hospitalizações na compa-
ração com ano anterior, além de 
2.734 mortes.

É a primeira vez desde 2010 
que ocorre alta nas internações. 
Em 2018, foram 243.847 inter-
nações. Isso significa que houve 
um aumento de cerca de 12%. 
De acordo com os dados do 
Instituto Trata Brasil, em 2010 
ocorreram 603.623 internações 

por problemas de saneamento.
A incidência de internações foi 

de 13,01 casos por 10 mil habitan-
tes, o que gerou gastos de R$ 108 
milhões ao país naquele ano. Os 
resultados são do estudo Sanea-
mento e Doenças de Veiculação 
Hídrica.

Segundo os dados de 2019, 
quase 35 milhões de pessoas vi-
vem em locais sem acesso à água 
tratada, 100 milhões de pessoas 
sem acesso à coleta de esgoto, e 
somente 49% dos esgotos no país 
são tratados.

Em 2020, o Trata Brasil in-
formou que dados preliminares 

mostram que o país teve 174 mil 
internações por doenças de veicu-
lação hídrica, o que representaria 
uma redução de 35% em relação 
a 2019. No entanto, a entidade ex-
plicou que os dados precisam ser 
analisados pelas instituições médi-
cas, já que a queda pode estar re-
lacionada ao afastamento das pes-
soas dos hospitais por medo de 
contaminação por Covid-19.

As mortes por doenças de vei-
culação hídrica em 2020 foram es-
timadas em 1,9 mil, o que também 
representaria uma redução entre 
30% e 35% na comparação com o 
ano anterior.

Reforma 
tributária busca 
reduzir perda 
de R$ 19 tri

O senador Roberto Rocha (PS-
DB-MA) apresentou o relatório à 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção do Senado que trata da refor-
ma tributária (PEC 110/2019).

O texto prevê a “unificação da 
base tributária do consumo”, com 
criação de um Imposto sobre Va-
lor Agregado (IVA) Dual, ou seja, 
um IVA para a União (unificação 
de IPI, PIS e Cofins), chamado de 
Contribuição sobre Bens e Servi-
ços (CBS), e um IVA para estados 
e municípios (unificação de ICMS 
e ISS), o Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS).

“Defendemos a máxima simpli-
ficação, tecnologia e justiça social. 
E com a entrega do parecer do re-
lator, o senador Roberto Rocha, a 
pauta avança e aumenta a adesão 
de entidades do setor no sentido 
de apoiar e entender a urgência da 
reforma para o Brasil”, enfatizou 
o fundador do Movimento Des-
trava Brasil e idealizador da PEC 
110, o ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly.

“No modelo atual, o país per-
de mais de um quinto do PIB 
na informalidade e, no geral, o 
prejuízo anual chega a R$ 19 tri-
lhões”, disse o ex-deputado, que 
citou ainda 60% de inadimplên-
cia entre as empresas, salário dos 
trabalhadores tributado em 90% 
e o poder de consumo das famí-
lias de menor renda exaurido por 
uma carga de impostos que beira 
os 54%.

O Destrava Brasil calcula que 
“somente o uso da tecnologia de 
cobrança 5.0 – automática a cada 
nota fiscal emitida – vai permitir 
uma formalização de pelo menos 
50% do PIB informal, estimado 
em R$ 1,8 trilhão”.

O fim da guerra fiscal traria 
uma economia de R$ 300 bilhões 
ao ano para os consumidores, e 
a impossibilidade de ser formar 
novas dívidas ativas seriam ge-
rados R$ 100 bilhões; o fim do 
contencioso soma outros R$ 100 
bilhões.

“A reforma tributária completa, 
como prevista na PEC 110, fará 
o PIB crescer adicionalmente 5% 
ao ano e 40% em oito anos”, exal-
ta o empresário e também fun-
dador do Destrava Brasil Miguel 
Abuhab.

A PEC 110 prevê alíquotas me-
nores para setores essenciais como 
alimentos, medicamentos, sanea-
mento básico e logística reversa, 
transporte público, saneamento e 
educação, além de seletividade so-
cioambiental na aplicação dessas 
alíquotas. Página 3
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Cidadania – comunicação (vocalização)
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho.

O povo brasileiro 
vive momentos 
de incertezas, 

perplexidades, ao mesmo 
tempo em que é assolado 
por uma pandemia e por 
um governo que, explicita-
mente, declara seu projeto 
de demolir o País. A per-
gunta óbvia é: por que isto 
está ocorrendo? Como che-
gamos a esta situação? Por 
que a passividade diante da 
morte pessoal e de sua Pá-
tria?

Todos têm o direito de 
ter resposta própria, umas 
serão melhor articuladas, 
embasadas em dados e no 
estudo do Brasil, outras 
apenas demonstrando ran-
cores e preconceitos.

Mas todos encontrarão o 
mesmo problema: se fazer 
ouvir; ter com quem deba-
ter sua reflexão, sua análise, 
seu pensamento. Salvo se 
for para elogiar a política 
financeira do governo. Ob-
serve bem que não tratamos 
da política econômica nem, 
muito menos, da política 
do governo como um todo. 
Apenas nos referimos à po-
lítica financeira, conduzida 
com rigor e intransigência 
por Paulo Guedes.

Se o leitor pensou em 
censura, está absolutamente 
certo. Vivemos uma censu-
ra que não começou com o 
golpe de 2016, denominado 
“impeachment de Dilma 
Rousseff ”.

Esta censura já colocava 
suas manguinhas de fora 
desde um tempo que ela 
chamou de “ditadura mili-
tar”. Na nossa compreen-
são, o presidente Ernesto 
Geisel foi a primeira vítima 
desta censura, que tem seu 
comando no exterior. E não 
é censura de um Estado ou 
do interesse geopolítico de 
um País, é a censura do sis-
tema que domina o mundo 
ocidental nos dias de hoje: 
o sistema financeiro inter-
nacional, que abreviamos 
denominando “banca”, mas 
que ele a si mesmo se refere 
como “gestor de ativos”.

Quem é esta banca, este 
gestor de ativos? A soma de 
todos capitais financeiros, 
aqueles que agem no cassi-
no global em que se trans-
formou a economia oci-
dental. Suas origens podem 
estar no lucro de atividades 
produtivas, em negócios 
imobiliários, em heranças, 
mas todas foram transfor-
madas em moeda. E é co-
mo moeda que agem, inclu-
sive censurando tudo que 
lhes seja desfavorável ou 
reduza sua importância na 
condução dos países e dos 
organismos internacionais.

Nesta banca está o suor 
do trabalho de gerações ao 
lado do ganho do trafican-
te de droga, do cafetão, do 
contrabandista, e do imóvel 
vendido na vã tentativa/ilu-
são de enriquecer.

A questão da vocalização, 
na construção da cidadania, 
tem mais de um aspecto. O 
que tratamos nos parágrafos 

anteriores é aquele da comu-
nicação doutrinária, a que 
nos chega pelo sistema edu-
cacional e pela comunicação 
de massa. Uma comunica-
ção majoritariamente, quase 
unicamente unilateral: ou 
você a recebe ou se recusa a 
receber, nunca tem a opor-
tunidade de dialogar.

O neoliberalismo eli-
minou da economia o tra-
balho e a produção. A tal 
ponto que professores da 
famosa London School of  
Economics promoveram 
um movimento para que se 
voltasse a preparar econo-
mistas e não agentes para 
captação de investimentos 
naquela Escola, na verdade 
um corretor de fundos de 
investimentos, muitas vezes 
mais do que suspeitos.

Vamos tratar desta ver-
tente sob a denomina-
ção geral de “batalha das 
ideias”. Este aspecto da 
comunicação tem áreas de 
superposição com a “cons-
ciência”, um dos conjuntos 
da construção da cidadania.

Outra vertente está as-
sociada à “participação”. 
Entendemos que é parte da 
cidadania participar das de-
cisões governamentais em 
todos os níveis em que esta 
se manifesta, do orçamento 
nacional à orientação para 
se inscrever na escola públi-
ca ou na creche municipal. 
É a vocalização do cidadão 
expressando seu entendi-
mento ou seu desejo numa 
ação do Estado.

Não há divergência nem 
separação entre a “bata-

lha das ideias” e a “partici-
pação”. Ao contrário, em 
muitos momentos elas se 
entremeiam e se comple-
tam. Mas, neste aspecto, a 
“participação” na vocaliza-
ção é o da interseção com 
as redes virtuais sob contro-
le do Estado.

Aqui precisamos dis-
tinguir e especificar a ação 
pública e a ação privada na 
vocalização.

Muitos consideram a 
ação do Estado como ação 
impositiva à sociedade. É 
a compreensão do Estado 
Autoritário contra a qual 
se insurgiram a Revolução 
Francesa e muitos outros 
movimentos libertários des-
de o século 18.

O Estado Nacional mo-
derno é o Estado Democrá-
tico, que se organiza e age 
em favor de toda comuni-
dade, de todos os naturais 
do país. Se o Estado não re-
presenta a sociedade, então 
há que se alterar o Estado, 
pela participação popular.

A estrutura de comunica-
ção e da vocalização cidadã 
encontra no Estado Nacio-
nal um aliado, um facilita-
dor da ação.

A nacionalização do sis-
tema de informação é, por 
conseguinte, o primeiro e 
fundamental passo para vo-
calização. No caso contrário 
é que estaríamos sofrendo 
uma censura, a dos interes-
ses estrangeiros, a dos siste-
mas de dominação imperial.

Esta nacionalização se dá 
na propriedade e no domí-
nio das tecnologias da in-

formação. Por muitos anos, 
a propriedade dos veículos 
de comunicação de massa 
no Brasil era, legal e obriga-
toriamente, apenas de brasi-
leiros. Mas, além dos falsos 
argumentos de uma preten-
sa liberdade e eficiência, há 
a fraude de se estabelecer, 
por artifícios contratuais, a 
transferência do efetivo po-
der sobre o veículo de co-
municação.

A evolução tecnológica 
da teoria da informação nos 
permite dispor de sistemas 
seguros para a comunica-
ção entre Estado e a popu-
lação, entre os cidadãos de 
um mesmo país, e de todo 
tipo de utilização das redes 
virtuais.

Mas há o importantíssi-
mo condicionante: é preci-
so ser nacional, tanto os sis-
temas e linguagens, quanto 
os meios para utilização. 
Caso contrário, estaremos 
sendo espionados, orienta-
dos, induzidos a erros que 
interessem o sistema estran-
geiro, que importamos ou 
nos impuseram.

Privatizar as comunica-
ções de um país significa 
entregar este país para o 
controle do exterior, de um 
colonizador, de um escravi-
zador.

Temos então a condição 
básica do sistema de comu-
nicação, dos canais de infor-
mação, dos equipamentos 
de produção e transmissão 
de dados: ser nacional, ser 
de construção brasileira, in-
dependente de tecnologia e 
de recursos do exterior.

Mas não é o bastante. 
Como temos no exem-
plo da história, do Brasil e 
mundial, das análises de pe-
dagogos de várias naciona-
lidades, a comunicação, que 
se apresenta também como 
processo educacional, e es-
te tem sempre um conteúdo 
de ideias, filosofias, religiões 
ou qualquer ideologia.

Não se trata de definir 
uma informação verdadei-
ra, nem qualquer poder, 
público ou privado, poderá 
determinar o que nos será 
imposto.

A verdadeira democracia 
está na igual possibilidade 
de todos os entendimentos 
poderem se expressar; ter 
seu pensamento, suas ra-
zões, seus argumentos co-
locados a público, em livre 
debate.

E, para isso, é preciso 
facilitar o acesso aos equi-
pamentos e instalações di-
fusoras de mensagens. E 
apenas o Estado pode fazer 
isso, pode assumir esta res-
ponsabilidade.

A vocalização a partir do 
Estado é democracia, sob 
controle particular é escra-
vidão, é doutrinação. O que 
não significa a proibição de 
veículos privados de comu-
nicação. A vocalização tem 
ampla área de interseção 
com a Soberania, com ou-
tras atividades da constru-
ção da Cidadania.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

O bobo do rei
Por Paulo Jacobsen

Na Idade Média, 
existia nas cortes 
um personagem 

singular. Era o bobo do rei, 
o único dentre os cortesões 
que não podia ser preso pe-
lo que dissesse, nem mui-
to menos enforcado pelo 
que fizesse. Gozava anistia 
prévia, de perdão antecipa-
do e da admiração dos so-
beranos. Que viam no seu 
atrevimento, na sua candura 
e franqueza, combinados 
com humor e inteligência, 
uma oportunidade de te-
rem acesso bem informado 
à verdade dos fatos qual-
quer que ela fosse, doesse a 
quem doesse.

Coisas como essas: a rai-
nha está “pulando o muro” 
com seu cavalariço, o jovem 
príncipe há muito que se 
sabe idiota e, pior ainda, o 
Lorde Chancelor é, defini-
tivamente, um bom de um 
ladrão! Tudo isso tratado 
com humor e deboche, en-
volvendo a verdade com o 
engraçado e disfarçado véu 
da anedota e da gaiatice.

Alguns desses “bobos” 
até ficaram célebres e as-
sumiram posição destacada 
nas cortes, pelo fácil acesso 
ao rei e, também, pela sen-
satez e sabedoria do que 
diziam e faziam. Tornaram-
-se eminências pardas no 
reino, aquele aos quais se 
pedia um favor, uma benes-
se, uma vantagem qualquer, 

uma recomendação valiosa 
junto ao soberano, aprovei-
tando do seu acesso privi-
legiado, rápido e direto às 
hierarquias.

Mas, principal, nenhum, 
que se saiba, jamais pagou 
com a vida pelas suas im-
prudências. Bem ao contrá-
rio, foram até imortalizados 
através da paleta de gênios 
como Velasquez e Brueghel, 
entre outros, ou lembrados 
pelos seus ditos, como o de 
Dom Bibas, célebre bobo 
da corte de D. Henrique, o 
Justo, que afirmava: “Não 
há machado que corte a raiz 
do pensamento!”

Ora, nós, consultores 
de organização, temos um 
pouco muito desses “bo-
bos” e lembramos sua pos-

tura e ação. Em primeiro 
lugar, sendo um outsider, 
não comprometido com as 
estruturas da empresa, po-
demos nos dar ao luxo de 
colocar, emitir e enfatizar 
opiniões com desenvoltura 
e independência. Mais que 
isso, não envolvidos dire-
tamente na execução, nos 
procedimentos e efeitos da 
operação, podemos exami-
nar a realidade, procurando 
diagnóstico e recomenda-
ção originais, criativos e na-
da ortodoxos.

Ou seja, como um “bo-
bo” nós também podemos 
“ver” e “falar” diferente 
(ou até sermos obrigados 
a isso…), contrariando tra-
dições, condicionamentos 
e o status quo reinante, de-

nunciando e contrariando, 
inclusive, aqueles que se be-
neficiam com situações per-
versas e ineficientes. Esses 
que criam um círculo de si-
lêncio em torno do “chefe”, 
sonegando e distorcendo a 
realidade. Com isso, só nos 
falta, por vezes, uma pita-
da de humor, mas isso nós 
podemos até adquirir, com 
tempo e disposição.

E como seria valioso re-
vivermos o passado, reins-
talando bobo da corte junto 
à direção das empresas e até 
a todo poder institucionali-
zado, aos governantes e aos 
políticos em geral… Que, 
pelo seu comportamen-
to, fazem lembrar, a todo 
momento, o comentário 
de Machado de Assis, que 

assegurava: “Quando se dá 
poder às almas subalternas, 
ele geralmente se traduz em 
soberba, prepotência, burri-
ce ou corrupção!”

Assim, quem sabe se de-
va oferecer um outro curso 
– assemelhado aos nossos 
de capacitação em consul-
toria e de coaching – um 
que, menos pomposo e me-
nos “acaciano”, ensinasse, 
no entanto, sermos mais 
“bobos do rei”, divertidos, 
porém sábios, revitalizando 
a tradição e garantindo aos 
contratantes um aconselha-
mento original e até extra-
vagante – nem por isso me-
nos eficaz!

Paulo Jacobsen é consultor e professor.
Este artigo foi escrito em 7/12/2010.
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Pandora Papers: novos 
atores nos mesmos papéis

Um presidente ucraniano, um ex-primeiro-ministro 
britânico, um amigo de Vladimir Putin… Personagens 

pinçados da investigação Pandora Papers? Sim. E também 
dos Panama Papers. Como recorda Oliver Bullough, autor 
de Moneyland: Why Thieves and Crooks Now Rule the World and 
How to Take It Back (Terra do Dinheiro: Por que ladrões e 
bandidos agora governam o mundo e como pegá-lo de volta, 
tradução da coluna), em artigo para o jornal britânico The 
Guardian, os nomes mudaram, mas a essência continua.

Em 2016, na investigação que revelou 200 mil companhias 
offshore organizadas com auxílio do escritório panamenho 
Mossack Fonseca, David Cameron era o ex-primeiro-minis-
tro (agora é Tony Blair); a Ucrânia tem um novo presidente; 
e o amigo de Putin é negociante de petróleo, não um violon-
celista. Cinco anos depois, a grande finança continua escond-
endo valores em companhias sediadas em paraísos fiscais que 
têm no segredo seu principal produto econômico.

O governo britânico, para ficar em um exemplo, prom-
eteu acabar com esse tipo de empresa, exigindo que os reais 
proprietários fossem revelados. Em 2021, os Pandora Papers 
mostram que ficou na promessa. Não por acaso, a investiga-
ção atinge firmas constituídas nas Ilhas Virgens Britânicas, 
um território ultramarino a serviço de Sua Majestade.

Oliver Bullough ironiza: “O registro corporativo da Grã-
Bretanha é um poço de informações não verificadas, com 
lacunas tão grandes que os maiores escândalos de lavagem de 
dinheiro de todos os tempos já passaram. Os registros nos 
Estados Unidos são, no mínimo, piores. Em muitos estados 
[norte-americanos], os clientes devem apresentar mais infor-
mações para obter um cartão de biblioteca do que para criar 
uma estrutura corporativa.”

Sem alarde

Se aparecesse alguém de esquerda nos Pandora Papers, 
o tratamento seria igual ao que é dado aos financistas?

Via camuflada

Defensor da “terceira via”, Pedro Passos, dono da 
Natura, afirmou a um jornal que Jair Bolsonaro é “inacei-
tável” e Luiz Inácio Lula da Silva é “indesejável”. Não lhe 
foi perguntado, mas fica a dúvida: em quem Passos votaria 
num 2º turno entre o atual e o ex-presidente?

Rápidas

A Escola Superior da Magistratura Federal de SC fará 
de quinta a sábado o webinário “Direitos da Seguridade 
Social – perspectivas”, com a presença dos ministros do 
STF Luís Roberto Barroso e Gilmar Ferreira Mendes e 
do STJ Sérgio Luiz Kukina. Inscrições em bit.ly3EGt0oZ 
*** A ClarkeModet Brasil, em parceria com o Inovabra 
Habitat, realizará nesta quarta-feira webinário sobre o po-
tencial da propriedade intelectual para startups e fintechs 
*** A consultoria Olivia realizará “A Jornada do M&A: da 
transformação até a geração de valor”, nesta quinta-feira, 
ao meio dia, online. Cadastros: linkedin.com/company/
olivia-consultoria-brasil *** Um novo teste chamado 
PCR Múltiplo, disponível no laboratório Lach, permite 
identificar em 24 horas 4 vírus: Influenza A e B, VSR e 
Sars-CoV-2 *** O Projeto Quinteratura, da editora Colli 
Books, promove no Dia das Crianças show infantil e con-
tação de histórias, na Quinta da Boa Vista (RJ). Entrada 
gratuita, às 10h.
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RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e 
 Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas do RIOCEN-
TRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
20/10/2021, às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, 
RJ/RJ, com a seguinte pauta: 1) Eleição de membros do Conselho Fiscal 
e Alteração do Art. 4º do Estatuto Social. Maria Isabel Werneck da Silva – 
Presidente do Conselho de Administração.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, DE TRANSPORTE DE VALORES, DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE CURSO DE FORMAÇÃO,
VIGIAS, PORTEIROS, CONTROLADORES DE ACESSO EM EMPRESAS

E INDÚSTRIAS E SIMILARES OU CONEXOS INTERMUNICIPAL DE
BELFORD ROXO/RJ E QUEIMADOS/RJ, inscrito no CNPJ/MF sob

o nº 36.459.329/0001-62, Rua João Fernandes Neto, 1.166, Sala 101
– Centro – Belford Roxo – RJ – Tel.:- (21) 3735-5892-(21)3686-9283

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DATA-BASE JANEIRO/ 2022”
Nos termos do Estatuto, estamos convocando a categoria dos emprega-
dos em empresas de segurança e vigilância, de transporte de valores, de
prevenção e combate a incêndio, de curso de formação, vigias, porteiros,
controladores de acesso em empresas E indústrias e similares ou conexos
intermunicipal de Belford Roxo/RJ e Queimados/RJ, para Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 09 de outubro de 2021, sábado, na Sede do
Sindicato acima mencionado, às 10:00 horas em primeira convocação e às
10:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer número de
participantes, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
Aprovação da Pauta de Negociação Coletiva (Data-Base Março/2020); b)
Autorização para a Diretoria fazer Acordo e Instaurar Dissídio; c) Assuntos
Gerais. Belford Roxo, RJ, 06 de outubro de 2021.

Fernando Jorge Ferraz - Presidente

Reforma tributária chega ao Senado 
sem garantia de aprovação em 2021
Após 30 anos, parecer poderá ser modificado 

O senador Roberto 
Rocha (PSDB-
MA) apresentou, 

nesta terça-feira, relatório 
à Proposta de Emenda à 
Constituição do Senado 
que trata da reforma tribu-
tária (PEC 110/2019). O 
documento, na terceira ver-
são do parecer desde que a 
PEC foi protocolada, em 
2019. não foi revelado pu-
blicamente.

A apresentação foi feita 
no gabinete do presidente 
do Senado, Rodrigo Pa-
checo, e teve participação 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, do presi-
dente da Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, 
do secretário da Receita 
Federal, José Barroso Tos-
tes Neto, e do presidente 
do Comitê Nacional dos 
Secretários de Fazenda 
dos Estados e do Distrito 
Federal (Comsefaz), Rafa-
el Fonteles.

Debate e mudanças

Em entrevista coletiva, 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), afirmou que o pa-
recer “será debatido e po-
derá ser modificado” sem 
prejuízo de outras propos-
tas tributárias em tramita-
ção no Congresso. “Nós 
precisamos entregar para a 
sociedade brasileira a mu-
dança no sistema tributá-
rio.” Ele evitou garantir a 

aprovação da PEC neste 
ano e voltou a admitir difi-
culdades para aprovar uma 
mudança ampla no siste-
ma tributária. 

O presidente do Senado 
afirmou que o sistema tribu-
tário brasileiro não é bom e 
que estados, Distrito Federal 
e a maior parte dos municí-
pios apoiam o relatório de 
Roberto Rocha. Para Pache-
co, o país precisa de um “re-
modelamento tributário”.

“O Congresso tem 
compromisso com a re-
forma tributária. Preci-
samos entregar para a 
sociedade brasileira um 
novo modelo de sistema 
tributário. Todos enten-
dem que o sistema tribu-
tário brasileiro não é bom 
e precisa ser modificado 
porque é muito complexo, 
muito burocrático, difícil 
de compreender, afugenta 
investidores”, afirmou.

Outras prioridades

De acordo com Pache-
co, o Senado tem como 
prioridades, além da refor-
ma tributária, a redução do 
preço dos combustíveis, 
a geração de empregos, o 
enfrentamento das crises 
energética e hídrica, o avan-
ço da imunização anticovid, 
a retomada do crescimento 
econômico, o controle da 
inflação e a solução para 
os precatórios, além de um 
novo e mais robusto Bolsa 
Família.

“O Senado tem abso-
luto compromisso com a 
solução dos problemas do 
país, inclusive em colabo-
ração com as boas ideias 
do governo federal. Nós 
aguardamos uma política, 
do governo federal, que 
seja assertiva, de medi-
das concretas em relação 
à fome e à miséria, espe-
cialmente em relação ao 
programa Bolsa Família, 
ou qualquer nome que se 
queira dar a ele, mas um 
programa social robusto, 
que possa atender, em ter-
mos de valores e em ter-
mos de inclusão daqueles 
que estão fora, para poder 
socorrer essas pessoas em 
razão de fome e de misé-
ria”, disse o presidente do 
Senado.

30 anos

“Esta reforma está há 
30 anos sendo aguarda-
da. Nós estamos aqui em 
um dia histórico: governo 
federal, governos estadu-
ais, governos municipais, 
setor produtivo, agricul-
tura, indústria, comércio, 
serviços e o Fisco apoiam 
nossa proposta”, afirmou 
Roberto Rocha antes de 
garantir que não haverá 
aumento da carga tributá-
ria.

Segundo a Agência Se-
nado, o relator explicou 
que seu relatório prevê a 
“unificação da base tribu-
tária do consumo”, com 

criação de um Imposto so-
bre Valor Agregado (IVA) 
Dual, ou seja, um IVA pa-
ra a União (unificação de 
IPI, PIS e Cofins), chama-
do de Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS), 
e um IVA para estados e 
municípios (unificação de 
ICMS e ISS), o Impos-
to sobre Bens e Serviços 
(IBS). Segundo o senador, 
o mesmo sistema é adota-
do no Canadá e na Índia 
e vai aumentar a base de 
contribuintes e diminuir a 
carga tributária ao longo 
do tempo.

Roberto Rocha acrescen-
tou que haverá a criação do 
Fundo de Desenvolvimen-
to Regional (FDR), a ser 
financiado exclusivamente 
com recursos do IBS. Além 
disso, lei complementar terá 
que regulamentar a devolu-
ção do IBS para famílias de 
baixa renda.

“O sistema tributário 
brasileiro é caótico, ine-
ficiente e gerador de ini-
quidades. É necessário, 
portanto, transitarmos 
para um modelo mais 
simples, com poucas alí-
quotas, poucas distor-
ções, que reduza o custo 
de compliance e o litígio”, 
afirma Roberto Rocha em 
seu relatório. Também fez 
questão de ressaltar que 
o parecer é resultado de 
uma convergência com o 
governo federal, estados e 
municípios.

Mais prazo para pagar dívidas do Simples Nacional

A Comissão de De-
s e n vo l v i m e n t o 
Econômico, In-

dústria, Comércio e Servi-
ços da Câmara dos Depu-
tados aprovou o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 
189/20, que amplia dos atu-
ais 60 meses para 145 me-
ses o prazo para quitação 
de dívidas com o Simples 
Nacional quando houver 
transação tributária em con-
tenciosos de até 60 salários 
mínimos. O projeto ainda 
será analisado pelas comis-
sões de Finanças e Tributa-

ção; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. Depois 
seguirá para o Plenário.

O relator, deputado 
Helderr Salomão (PT-ES), 
foi favorável à proposta. 
“Durante a pandemia de 
Covid-19, as micro e pe-
quenas empresas foram o 
segmento econômico que 
mais sofreu consequências 
negativas”, avaliou o par-
lamentar.

Segundo a  Agência Câ-
mara de Notícias, o tex-
to aprovado altera a Lei 
13.988/20, que trata da ne-

gociação de débitos fiscais 
com a União e é oriunda da 
Medida Provisória 899/19, 
a chamada “MP do Con-
tribuinte Legal”. Com a 
medida, o governo espera 
captar recursos e ao mesmo 
tempo diminuir os conflitos 
judiciais entre contribuintes 
e a União.

Evitar falências

“O prazo de 145 me-
ses facilita a resolução dos 
passivos de pequeno valor, 
com menos impacto no ca-

pital de giro das micro e pe-
quenas empresas e sem que 
o poder público venha a ter 
prejuízo concreto no médio 
prazo, especialmente se o 
negócio conseguir superar 
a perspectiva de falência”, 
disse Helder Salomão.

“A proposta aperfeiçoa 
a transação tributária, evi-
tando que o contribuinte 
espere a inscrição em dívida 
ativa para conseguir prazos 
de pagamento mais alonga-
dos”, afirmou a autora da 
proposta, deputada Shéri-
dan (PSDB-RR).
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Chip do boi

Diferentes ramos industriais estão sendo afetados pela 
crise global dos semicondutores, impondo a muitas 

empresas a prática do contorcionismo para sobreviver ou 
até mesmo a interrupção da produção. De acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee), 12% dos fabricantes de diversos setores foram 
afetados até o colapso da produção. Hoje, estima-se que 
os semicondutores sejam o quarto produto mais comercia-
lizado do mundo, ficando atrás somente dos automóveis, 
petróleo refinado e do petróleo bruto.

Entre as causas dessa crise estão a guerra comercial entre 
os EUA e China e erros estratégicos, de alguns fabricantes, 
sobreestocando a produção no início da pandemia, entre 
outras. A generalização da prática de home office e das co-
municações remotas, estimularam a venda maior de apare-
lhos eletrônicos, como computadores, celulares e TVs, o 
que redirecionou a produção de semicondutores.

Com a pandemia instalada, o fechamento de fábricas e a 
desaceleração da produção que ocorreram em 2020, houve 
montadoras que suspenderam encomendas dos semicon-
dutores utilizados em veículos. Quando a indústria como 
um todo tentou aumentar também o seu nível de produção, 
a demanda pelos componentes não chegou a ser atendida.

Na guerra comercial entre os EUA e China, é importante 
observar que, no final de 2020, os EUA incluíram a Se-
miconductor Manufacturing International (SMIC), maior 
fabricante de chips da China, em uma lista que restringe o 
acesso de empresas a tecnologias de ponta desenvolvidas 
nos EUA. A empresa afirma que a medida impediu-a de 
manter sua capacidade plena de produção.

Dois incêndios também tiveram importância na crise. 
Em outubro de 2020, houve um incêndio em uma fábri-
ca da Asahi Kasei Microsystems (AKM), e, em março de 
2021, outro incêndio atingiu a Renesas Eletronics.

A Associação da Indústria de Semicondutores da China 
(CSIA) classificou a falta dos componentes como uma si-
tuação “sem precedentes”. Em 2021, a produção ainda não 
cobre a demanda e as previsões mais otimistas só sinalizam 
com equilíbrio no segundo semestre de 2022.

Caso chip do boi
Enquanto isso, no Brasil, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) paralisou o processo de fechamento do Centro de 
Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec). A 
decisão foi tomada na sessão plenária da quarta-feira (1º 
de setembro), por quatro votos a favor da paralisação do 
processo e três contrários.

A Ceitec é uma empresa estatal, vinculada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), que atua na área da indústria de 
microeletrônica. Em 2008, o centro começou a desenvolver 
chips para rastreamento de gado, conhecidos como “chip do 
boi”. Em dezembro de 2020, o executivo federal baixou de-
creto autorizando a dissolução societária da estatal.

O Ministério da Economia terá de prestar, em 60 dias, 
mais informações sobre os motivos que levaram o governo 
a decidir pelo fechamento da empresa. O ministro Vital do 
Rêgo classificou o fechamento da empresa como “assassi-
nato”. Ele argumentou que o poder de discricionariedade 
do Estado não é absoluto. Foi  acompanhado pelos min-
istros Marcos Bemquerer, Raimundo Carreiro e Augusto 
Nardes.

“Voto por determinar ao Ministério da Economia que se 
abstenha de dar sequência ao processo de liquidação, aqui 
está desestatização, mas vou dizer liquidação, assassinato da 
empresa’, disse Rêgo.

Para Rêgo, o desenvolvimento de semicondutores (chips) 
tem que ser uma política de Estado, e não pode um gover-
no decidir interromper o trabalho alegando falta de retorno 
financeiro da estatal.

O voto do Walton Alencar Rodrigues, relator do proces-
so, foi derrotado. Rodrigues votou pela legalidade do pro-
cesso de fechamento da estatal, pois entendeu que essa é 
uma decisão que cabe somente ao governo. “O TCU não 
tem competência de paralisar processos de liquidação de 
empresas inservíveis”, argumentou Rodrigues.

Ele foi acompanhado pelos votos dos ministros Augusto 
Sherman e Bruno Dantas. O processo de acompanhamen-
to do fechamento da Ceitec foi aberto após ação movida 
pela Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de 
Tecnologia Eletrônica.

Isolamento fez brasileiro cuidar  
mais da casa e de animal de estimação

Ibre: inflação do Dia das Crianças 
é menor que inflação geral

Levantamento do 
Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre) 

da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) mostra que a in-
flação de Dia das Crianças 
subiu, em média, 6,18% nos 
últimos 12 meses, conside-
rando a variação de preços 
de produtos e serviços mais 
consumidos na data come-
morativa. O percentual fi-
cou abaixo da inflação apu-
rada para o mesmo período 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que foi 
de 9,19% – aumento causa-
do em grande medida pelo 
clima, que afeta principal-
mente os itens alimentícios 
e energéticos.

A pesquisa também mos-
trou que serviços e lazer fo-
ram os itens mais afetados, 
com alta de 7,63%, puxa-
da pelos passeios e férias 
(21,22%).

Pelo lado dos presentes, 
a cesta dos 11 produtos 
mais tradicionais teve um 
aumento médio de 2,04%. 
As maiores altas vieram 
principalmente dos chama-
dos derivados metálicos e 
da indústria têxtil: artigos 
esportivos (8,6%), bicicleta 
(6,95%), aparelho de TV 
(5,89%) e calçados infantis 
(5%) registraram as maiores 
variações. O déficit de ma-
téria-prima ocorrido nessas 
indústrias comprometeu a 
oferta, o que gerou a pres-
são inflacionária. O alívio da 
cesta de presentes ficou por 
conta dos livros (-0,94%) e 
celulares (-1,13%).

Já estudo realizado pela 
Hibou parceria com a Sco-
re Group com 1.473 pesso-
as intitulado Pulso Dia das 
Crianças apontou que 72% 
acreditam que o presente 
deva ser algo que se sabe 
que o pequeno gosta; 28%, 
uma novidade que eles não 
esperam; 25%, algo educa-
tivo; 17%, utilidade para o 
dia a dia; 16%, que tenha 
bom preço; 8%, itens per-

sonalizados; e 1% pensa 
que deva ser algo de uma 
marca conhecida.

Entre as ideias estão 
brinquedos em geral (43%); 
vestuário (28%); jogos edu-
cativos (26%); livros (19%); 
kits de montar (18%); pas-
seios a parques ou exposi-
ções (15%); jogos de tabu-
leiro (15%); produtos “faça 
você mesmo”, como que-
bra-cabeça, jogos de mon-
tar, pintar camisetas 15%); 
brinquedos menores que 
estão na moda, como slime, 
pop it, hand spinner, (14%); 
calçados (14%); games 
(12%); comestível (10%); 
brinquedos colecionáveis 
(10%); eletrônicos (9%); 
crédito em plataformas 
diversas como streaming, 
games (7%); produtos es-
portivos (7%); artesanato 
(3%); viagens – passagens/ 
estadia (3%), e RPGs (1%).

A antecedência não é um 
hábito para 5% dos adultos, 
que compram o presente 
apenas na véspera do Dia 
das Crianças. Já 33%, assim 
que encontram o presente 
perfeito, se antecipam e ga-
rantem a lembrança; 24% 
aguardam o bolso permitir; 
16%, compram cerca de 
uma semana antes da data; 
13% compram o presente 
quando descobre o que a 
criança quer; 8% garantem 
o presente assim que recebe 
o salário.

Ainda segundo o levan-
tamento, 57% pretendem 
fazer compras pela internet, 
com entrega em casa; 3%, 
no formato pick up – en-
comendar via web e retirar 
na loja. As compras via web 
serão em sites de redes de 
varejo 100% digitais por 
59% dos brasileiros; Plata-
forma de comércio eletrô-
nico por 43%; em sites de 
redes de varejo de shopping 
por 37%; e em site da mar-
ca por 15%. Sites de peque-
nos lojistas são a escolha 
de 14%; as redes sociais 

(loja da marca ou pessoa) 
são opção de 5%; e outros 
canais, foram citados por 
4% dos brasileiros. Google 
Shopping (3%); site de hi-
per/supermercado (1%); e 
aplicativo de entrega (1%) 
também apareceram entre 
as opções. Em contrapar-
tida, 53% pretendem ir até 
a loja física fazer suas com-
pras; 2% vão produzir o 
presente; e apenas 1% não 
vai presentear na ocasião.

O tíquete médio para 
os presentes para 50% dos 
brasileiros está na faixa de 
R$ 50 a R$ 150; 21% pre-
tende gastar até R$ 50; 19%, 
entre R$ 150 e R$ 250; 7%, 
de R$ 250 a R$ 500; 2%, de 
R$ 500 a R$ 1.000.

Com a data sendo co-
memorada ainda em du-
rante a pandemia, alguns 
comportamentos e expec-
tativas se mantém. 53% 
dos brasileiros acreditam 
que as pessoas continua-
rão usando máscaras pelas 
ruas; 46% imaginam que a 
grande maioria da popula-
ção terá recebido a primei-
ra dose da vacina contra o 
Covid-19; 25% pensam que 
ainda terão cidades com 
alertas amarelo ou verme-
lho devido ao coronavírus; 
16% acreditam que muitas 
pessoas ainda estarão infec-
tadas; 87% dos entrevista-
dos afirmam que esperam 
ser vacinados com as duas 
doses até a ocasião. E em-
bora haja uma campanha de 
vacinação em andamento, 
10% dizem que ainda não 
terá tomado a segunda dose 
até o dia 12 de outubro; 1% 
ainda não terá tomado ne-
nhuma dose de imunizante; 
1% declara que não vai se 
vacinar.

Mais da metade dos bra-
sileiros (61%) estão otimis-
tas e acreditam que o Dia 
das Crianças deste ano vai 
ser melhor que o de 2020; 
38% supõem que será a 
mesma coisa do ano pas-

sado; e 1% declara que se-
rá pior que no ano passa-
do. 48% creem que já terá 
bem mais flexibilidade e as 
pessoas farão compras nas 
ruas; e 32% preveem que as 
lojas e parques estarão aber-
tos para comemorar a data. 
Em tempos de dúvidas, 
12% declaram não ter ideia 
do que vai acontecer.

Para 34% dos entrevis-
tados, o Dia das Crianças é 
mais um dia para aproveitar 
ao lado das crianças da sua 
vida; 28% veem a data co-
mo uma chance de passar 
um dia divertido com os 
pequenos; 17% acreditam 
ser uma data com uma sim-
bologia importante; 1% vê 
como uma oportunidade 
de viajar, afinal, a data tam-
bém é feriado; e 18% veem 
a ocasião apenas como mais 
uma data comercial.

Se, em 2020, 34% dos 
brasileiros ficaram em casa 
e comemoraram com a fa-
mília por videoconferência, 
em 2021, apenas 6% vão ce-
lebrar virtualmente. Ainda 
para este ano, os planos de 
21% são de se divertir junto 
às crianças em casa; 13% ir 
ao encontro das crianças na 
casa delas; 10% passear no 
shopping ou parque com 
os pequenos; 8% receber a 
família em casa; 2% ir para 
a casa dos filhos; 2% viajar 
com as crianças; e 1% ir a 
um restaurante com a famí-
lia. 37% ainda estão inde-
cisos e 5% declararam não 
comemorar a data.

A pesquisa foi realizada 
de forma digital, entre 27 
e 29 de agosto, garantin-
do 95% de significância e 
2,55% de margem de erro 
nos dados revelados. Entre 
os entrevistados, 50% é for-
mado por homens e 50% 
por mulheres, 37% têm ida-
de entre 36 e 45 anos; 25% 
de 46 a 55 anos; 20% de 26 
a 35 anos; 14% de 56 anos 
ou mais; 5% declararam ter 
até 25 anos.

Pesquisa realizada 
pela Casa do Cons-
trutor e a AGP Pes-

quisas, em âmbito nacional 
com 400 pessoas todas as 
classes sociais, apontou que 
as pessoas estavam investin-
do mais em suas casas, mui-
to por conta do isolamento 
social, do trabalho remoto e 
das aulas virtuais: 68% dos 
entrevistados realizaram 
melhorias em suas residên-
cias e que 70% dos entrevis-
tados ainda pretendem fazer 
reformas, seja “faça você 
mesmo”, seja contratando 
profissionais, a pesquisa faz 
um retrato de como se deu 
a ressignificação da relação 
que os habitantes têm com 
suas casas. Segundo o estu-
do, 68% dos entrevistados 
realizaram algum tipo de 
reforma em suas residências 
nos últimos 12 meses. Neste 
universo, o predomínio se 
dá na classe AB, com 78%, 
ante 54% da C.

Já com relação aos mo-
tivos que levaram às re-
formas, os “novos hábitos 
decorrentes da pandemia” 

somam 38%. Mas, na clas-
se AB isso é ainda mais ex-
pressivo (47%).

Para os próximos seis 
meses, a classe AB também 
pretende realizar mais re-
formas que a C, 77% ante 
60%. Neste caso específico, 
sala de estar/jantar e quar-
to aparecem empatados no 
primeiro lugar nas inten-
ções (35%). Cozinha e ba-
nheiro (32% e 30%, respec-
tivamente) vêm em seguida.

Ainda de acordo com o 
levantamento, 71% dos en-
trevistados contrataram um 
prestador de serviços, ante 
16% que optaram pelo “fa-
ça você mesmo”. Os 13% 
restantes contaram com a 
participação de um profis-
sional contratado em ape-
nas parte dos serviços.

Para as reformas a serem 
realizadas nos próximos 
seis meses, 74% pretendem 
contratar mão de obra es-
pecializada. Comparados, 
o percentual que preten-
de botar a mão na massa é 
maior na classe C (22% X 
12%). Quanto ao aluguel 

dos equipamentos, 14% 
dos entrevistados fizeram 
esta opção. Entre os mais 
citados estão andaime, be-
toneira e caçamba.

Em 2020, a Casa do 
Construtor registrou um au-
mento de 49,9% no volume 
de aluguéis de ferramentas 
manuais, de 31,1% de equi-
pamentos para marcenaria, 
de 19,3% para jardinagem e 
de 17,5% para limpeza. En-
tre os reflexos deste movi-
mento estão a expansão que, 
somente no primeiro trimes-
tre de 2021, foi de 38,5% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior.

No último ano, a extrato-
ra – equipamento que lava 
estofados, colchões, tapetes 
e cortinas – foi o item mais 
locado (48%). A lavadora 
a vapor e o soprador de ar 
(30% e 21%) vêm logo em 
seguida.

Para os próximos seis 
meses, metade dos entre-
vistados informou planos 
de realizar uma limpeza 
profunda em suas residên-
cias. Para 25%, o quarto é a 

prioridade, seguido do sofá 
(24%). Mais: para este pro-
cedimento 64% pretendem 
contratar um prestador de 
serviço para realizar a limpe-
za e 21% pretendem alugar 
algum equipamento para um 
trabalho solo. Extratora e 
Wap lideram o ranking, com 
12%. Empatados na segun-
da posição, com 7%, estão 
aspirador, cortador de gra-
ma e lavadora a vapor.

Também o chamado 
mercado pet cresceu com 
a pandemia: estes quase 
dois anos de isolamento, 
o número de pessoas que 
adotaram animais de esti-
mação aumentou conside-
ravelmente. Alguns para 
fugir da solidão, outros para 
alegrarem seus filhos, mas 
o importante é que, com o 
maior tempo em casa, mui-
tos animais foram resgata-
dos, ganharam novos lares 
e isso aqueceu ainda mais o 
mercado pet, que concluiu 
o ano de 2020 com um fatu-
ramento de R$ 40,8 bilhões, 
conforme calculado pelo 
Instituto Pet Brasil (IBP).
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Conversa com Investidor: Intelbras (INTB3)
Por João Daronco, 
analista (CNPI)  
da Suno Research

A Intelbras concluiu 
seu IPO em fe-
vereiro deste ano 

levantando R$ 724,5 mil-
hões na oferta primária 
e R$ 579,6 milhões na 
oferta secundária. A com-
panhia catarinense oferece 
soluções em segurança, re-
des, comunicação e energia.

Em conformidade com 
os resultados do segundo 
trimestre divulgados pela 
Intelbras, a receita op-
eracional líquida foi de R$ 
724,9 milhões no trimestre, 
representando um cresci-
mento de 109% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior e 4,1% em rela-
ção ao trimestre anterior. 
O Ebitda apresentou um 
crescimento de 31,9% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior, atingindo 
o valor de R$ 95,9 milhões, 
e uma queda de 6,3% em 
relação ao trimestre ante-
rior.

O ROIC (pre-tax) rela-
tivo aos últimos 12 meses, 
apurado no segundo trimes-
tre de 2021, foi de 33,3%, 
ficando 0,1 ponto percen-
tual acima do realizado no 
mesmo período do ano 
anterior. O lucro líquido 
no trimestre foi de R$ 85,2 
milhões, representando um 
crescimento de 67,2% com 
relação ao mesmo perío-
do do ano anterior e uma 
redução de 4,9% com rela-
ção ao realizado no trimes-
tre anterior.

Neste Conversa com In-
vestidor, Bruno Teixeira, 
gerente de RI da Intelbras, 
conversou com João Da-
ronco, analista (CNPI) da 
Suno Research. Os resulta-
dos do terceiro trimestre da 
companhia serão divulga-
dos no dia 27 de outubro.

Como a companhia es-
tá sendo impactada pelo 
aumento do preço do dó-
lar?

A Intelbras é uma em-
presa nacional com mais 
de 45 anos de história, e ao 
longo dessas décadas nos 
adequamos aos diferen-
tes cenários econômicos e 
sociais. Fazemos parte de 
uma indústria que é muito 
referenciada pelo câmbio. 
Nosso país produz poucos 
componentes eletrônicos 
e a indústria nacional trab-
alha com importação desses 
insumos-chave para o negó-
cio. Desta forma, o mercado 
entende que variações no 
câmbio geram impacto em 
custos e, por consequência, 
refletem o preço na ponta. 
Possuímos a capacidade de 
repassar preços, de forma a 
preservar nossos resultados, 
e o fazemos sempre com o 
compromisso de manter a 
competitividade de nossa 
linha e o relacionamento 
com nossos parceiros e 
consumidores.

Como está se dando a 
demanda pelos produtos 
da Intelbras?

Todas as unidades de 
negócio da Intelbras estão 

crescendo conforme o pla-
no, e a demanda por nos-
sas linhas de produtos tem 
se mantido aquecida. Te-
mos um amplo portfólio de 
produtos, associado à nossa 
fortaleza comercial junto aos 
parceiros distribuidores e 
revendedores, que nos per-
mite manter nosso nível de 
crescimento e de penetração 
de mercado mesmo durante 
períodos de maior instabili-
dade em nossa economia.

Com a pandemia, as 
soluções Intelbras de se-
gurança, comunicação e 
energia se tornaram fun-
damentais para viabilizar o 
monitoramento e funciona-
mento de hospitais, farmá-
cias, bancos, órgãos pú-
blicos e setores essenciais. 
Além disso, oferecemos eq-
uipamentos de infraestru-
tura para viabilizar as ativi-
dades em home office e 
outros serviços fundamen-
tais para toda a sociedade 
brasileira. Sendo assim, a 
demanda por produtos In-
telbras teve um aumento 
considerável em 2020 e no 
primeiro semestre de 2021.

Recentemente, anun-
ciamos uma colaboração 
com a Qualcomm para a 
produção do 5G Customer 
Premise Equipment (CPE). 
A iniciativa visa suprir a 
demanda de operadoras e 
provedores de internet no 
Brasil em um momento im-
portante em que a iminên-
cia do leilão das frequências 
para o 5G aumenta a neces-
sidade de desenvolvimento 
do ecossistema de disposi-

tivos 5G e Wi-Fi 6 no País.
Com o acordo plurian-

ual, a Intelbras se tornou a 
primeira empresa brasileira 
a avançar em direção ao 
desenvolvimento local de 
soluções baseadas na tecno-
logia 5G e também à integ-
ração na cadeia mundial de 
produção da quinta conec-
tividade, tornando o Brasil 
parte importante do setor 
produtivo para a quinta ge-
ração de conectividade. A 
Intelbras está investindo R$ 
150 milhões neste projeto 
durante cinco anos, a maior 
parte na unidade de São Jo-
sé, na Grande Florianópo-
lis, o que vai gerar 200 pos-
tos de trabalho diretos.

A linha de Smart Home 
tem crescido? Quais per-
spectivas para os próxi-
mos períodos?

A Intelbras tem inovação 
no seu DNA, possuímos 
um dos maiores centros de 
pesquisa e desenvolvimento 
da América Latina com mais 
de 400 profissionais, entre 
engenheiros, designers etc. 
Isso nos possibilita o de-
senvolvimento e produção 
de soluções tecnológicas 
modernas, de alta qualidade 
e com foco no consumidor 
e mercado brasileiros.

Lançamos, em março de 
2021, a linha mais completa 
de automação residencial 
do mercado, batizada de Izy. 
Ela é composta por produ-
tos que permitem, por ex-
emplo, ligar e desligar remo-
tamente as luzes de casa ou 
mesmo programar cenários 

de iluminação; dispositivos 
para acionar eletrodomésti-
cos como a máquina de la-
var ou o ar-condicionado 
antes mesmo de se chegar 
em casa; controlar o aces-
so com fechadura digital; 
vídeo porteiros e portões; 
aparelhos para transformar 
qualquer televisão em uma 
smart TV e muitas outras 
ações.

Visamos não só a pratici-
dade, mas também a segu-
rança do ambiente, como 
abrir portas e atender visitas 
mesmo de longe, podendo 
até simular a presença; rece-
ber alertas em seu smart-
phone em caso de janelas 
ou gavetas abertas; tentativa 
de invasão; vazamento de 
gás e detecção de fumaça. 
Com os nossos disposi-
tivos, o usuário consegue 
transformar eletros comuns 
em equipamentos inteligen-
tes e criar diversos cenários 
de aplicação.

Nossa missão é democ-
ratizar esse conceito de 
smart home e seus benefí-
cios, mostrando que uma 
casa conectada vai trazer 
muito mais do que praticid-
ade, mas vai mudar o modo 
como vivemos. A segurança 
de saber que você saiu de 
casa para trabalhar e real-
mente trancou a porta ou 
desligou a sanduicheira, ou 
que a pessoa está viajando 
e pode receber notificações 
caso haja vazamento de 
gás ou alguma janela seja 
aberta. Essas são situações 
que trazem tranquilidade e 
transformam a rotina.

Trabalhamos para que 
os produtos sejam cada vez 
mais acessíveis para o bolso 
do consumidor, além de 
serem fáceis de instalar e 
usar, estamos criando ma-
teriais para comunicar os 
benefícios destes produtos 
no dia a dia, desde vídeos 
onde mostram possíveis 
cenários e integrações in-
teligentes, treinamento com 
equipes de vendedores e 
profissionais de instalação. 
A capilaridade da Intelbras 
tem extrema importân-
cia para levar as soluções 
IoT pelo Brasil todo. Esta-
mos em 98% do território 
brasileiro, e os consumi-
dores podem encontrar os 
produtos da Intelbras em 
todos os lugares, seja com 
revendedores autorizados, 
profissionais de automação, 
eletricistas, lojas físicas e e-
commerces.

Como líderes em nossos 
mercados de atuação, saí-
mos na frente levando essa 
tecnologia completa a todos 
os clientes, através de nos-
sos canais de comercializa-
ção. Os planos estão sendo 
cumpridos, e existe uma 
tendência de aceleração nas 
demandas por essas linhas, 
de forma que nossas ex-
pectativas são de reforçar o 
posicionamento nesta cat-
egoria de produtos e liderar 
a transição tecnológica de 
produtos “stand alone” 
para produtos conectados 
também para as residências 
brasileiras.

Coordenação: Jorge Priori.

CVM propõe valores menores  
de taxas de fiscalização 
A Medida Provisória 

(MP) 1.072 - pu-
blicada na última 

sexta-feira (1), no Diário 
Oficial da União – propõe 
redução das alíquotas das 
Taxas de Fiscalização dos 
Mercados de Títulos e Va-
lores Mobiliários (TFCVM) 
para pessoas físicas. A no-
va norma passa a produzir 
efeitos a partir de 2022. 
“Importante ressaltar que 
a conversão definitiva em 
lei ordinária da MP 1.072 
dependerá ainda da devida 
apreciação pelas duas Ca-
sas do Congresso Nacional 
(Câmara e Senado)”, infor-
mou a CVM.

A MP tomou por base 
estudo envolvendo o reba-
lanceamento das Taxas de 
Fiscalização dos Mercados 
de Títulos e Valores Mobi-
liários, elaborado pela Co-
missão de Valores Mobili-
ários (CVM) e apresentado 
ao Ministério da Economia. 
O estudo foi recebido pela 
Secretaria de Política Eco-
nômica (SPE) com quem 

a CVM discutiu extensa-
mente a proposta e, após a 
realização de ajustes, foi en-
caminhado à Presidência da 
República.

Segundo a CVM, o texto 
final teve como princípios 
norteadores a neutralida-
de tributária, a capacida-
de contributiva dos par-
ticipantes do mercado e 
a autonomia financeira e 
orçamentária da Autar-
quia. Neste contexto, a 
iniciativa visa modernizar 
o regime da taxa aplicável 
aos regulados, a fim de im-
pulsionar, cada vez mais, o 
mercado de capitais brasi-
leiro, trazendo maior com-
petitividade, eficiência e 
dinamismo ao segmento.

Além da redução das alí-
quotas da TFCVM aplicá-
veis aos regulados pessoas 
físicas, também está sendo 
proposto a unificação da alí-
quota de 0,03 % para ofer-
tas de valores mobiliários, o 
que representa uma redu-
ção de até 95% na alíquo-
ta nominal da taxa. Assim, 

merecem ser ressaltadas as 
seguintes alterações: redu-
ção da taxa para prestadores 
de serviço (pessoa física) de 
até 79%, com destaque pa-
ra os agentes autônomos de 
investimento (AAIs); redu-
ção da taxa para AAIs (pes-
soa jurídica) e consultores 
de valores mobiliários (pes-
soa jurídica) de até 50%; 
redução da carga tributária 
para participantes de me-
nor porte, estimulando a 
entrada de novos agentes e 
o aumento da competição 
e eficiência no mercado de 
capitais; tributação reduzida 
e diferenciada para agentes 
de inovação no mercado, 
tais como plataformas de 
crowdfunding e pessoas ju-
rídicas autorizadas a partici-
par do ambiente regulatório 
experimental (sandbox); e 
unificação da tabela de ta-
xas para fundos de investi-
mento, segundo o patrimô-
nio líquido de referência.

Periodicidade da cobran-
ça da taxa passa de trimes-
tral para anual.

Maior equidade

A MP incluiu participan-
tes do mercado que são 
beneficiados pelo funciona-
mento organizado do seg-
mento. São eles:

Plataforma eletrônica de 
investimento coletivo.

Pessoa jurídica autoriza-
da a participar de ambiente 
regulatório (sandbox).

Agências de classificação 
de risco (rating).

Agentes fiduciários.
Mercados organizados de 

valores mobiliários.
Centrais depositárias de 

valores mobiliários.
Demais instituições ope-

radoras de infraestruturas 
de Mercado.

 Na opinião da CVM, tais 
alterações promovem maior 
equidade no sistema da 
TFCVM, na medida em que 
oneram menos os partici-
pantes de menor capacidade 
contributiva, e incorpora no 
texto normativo alguns regu-
lados não elencados original-
mente na Lei 7.940/89.

Petrobras anuncia 
venda de ativos de 
E&P no Texas

A Petrobras iniciou 
a etapa de divulga-
ção da oportunida-

de (teaser) referente à venda 
da totalidade da participa-
ção de 20% detida pela sua 
subsidiária Petrobras Ame-
rica Inc. (PAI) na empresa 
MP Gulf  of  Mexico, LLC. 
(MPGoM), localizada no 
Texas (EUA), detentora de 
campos offshore no Golfo 
do México.

Trata-se de uma Joint 
Venture Company com 
participação de 80% da 
Murphy Exploration & 
Production Company e 
20% da PAI, criada em 
outubro de 2018, com o 
aporte de todos os ativos 
de petróleo e gás natu-
ral em produção, situa-
dos no Golfo do México, 
de ambas as empresas. A 
MPGoM possui partici-
pação como operadora 
ou não-operadora em 14 
campos offshore no Golfo 
do México. A parcela Pe-
trobras da produção dos 
campos, no 1º semestre de 

2021, foi de 11,3 mil bpd 
de óleo equivalente.

“Essa operação está ali-
nhada à estratégia de oti-
mização de portfólio, re-
dução do endividamento 
e à melhoria de alocação 
do capital da companhia, 
passando a concentrar 
cada vez mais os seus re-
cursos em ativos de classe 
mundial em águas profun-
das e ultra-profundas no 
Brasil, onde a Petrobras 
tem demonstrado grande 
diferencial competitivo ao 
longo dos anos”, explicou 
a petroleira.

O teaser, que contém as 
principais informações so-
bre a oportunidade, bem 
como os critérios de elegi-
bilidade para a seleção de 
potenciais participantes, es-
tá disponível no site de Re-
lações com Investidores da 
Petrobras: https://www.in-
vestidorpetrobras.com.br/
resultados-e-comunicados/
teasers.
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos do processo em epígrafe em que CONDOMÍNIO
DO EDIFICIO COMERCIAL OCEAN MALL move em face de DMC
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, na forma abaixo. Processo
nº 0009812-12.2006.8.19.0209. A Dra Adriana Angeli de Araújo de
Azevedo Maia, Juíza Titular de Direito na 5ª Vara Cível da Regional
da Barra da Tijuca, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05
dias, aos interessados e aos devedores DMC COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA que no dia 14 de outubro de 2021, com
início às 11hs e com término às 11:40 horas será levado a Público
Leilão, por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público
LEONARDO SCHULMANN, com escritório na Travessa do Paço,
nº 23 – sala 812, Centro, Cep.: 20010-170, leilão este que se
realizará da forma eletrônica no site:
www.schulmannleiloes.com.br, os bens penhorados ás fls.
369,370, descrito como segue. LAUDO DE AVALIAÇAO DIRETA
IMÓVEL — Loja 205 do Edifício comercial a ser construído com o
n° 8000 pela Avenida Sernambetiba, com direito a 1 vaga de
garagem de n° 50 — situada no subsolo, na freguesia de
Jacarepaguá. Imóvel caracterizado e registrado no cartório do 9º
ofício do RGI sob a matrícula 206.374. Posição de três frentes e
área edificada de 26M², conforme espelho do IPTU que integra o
presente. Adentrando em suas dependências, pude observar as
seguintes características: Pequena sala comercial sem banheiro
e sem janelas, com piso em granito e paredes em argamassa/
possui rebaixamento no teto/ porta de acesso em blindex/ pequeno
armário embutido/ possui um aparelho de ar-condicionado. DO
EDIFICIO — Empreendimento denominado Condomínio do Edifício
Comercial Ocean Mall. Prédio comercial com 2 pavimentos e 39
salas e lojas comerciais/ possui garagem no subsolo. Avalio o
referido imóvel em R$ 462.700,00 (quatrocentos e sessenta e
dois mil e setecentos reais).  Constam débitos de IPTU no valor
de R$217.449,33, do FUNESBOM no valor de R$398,27, e de
condomínio no valor de R$702.186,98. Esclarece conforme
solicitado no despacho de fls. 494,495, que a responsabilidade
pelo pagamento dos débitos excedentes (quanto as cotas
condominiais e IPTU) da arrematação ficará a cargo do
arrematante. Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no
dia 21 (vinte e um) de outubro de 2021 no mesmo local e hora,
pela oferta acima de 50%, de acordo com o art.886, V, do CPC/
2015. Para que os interessados tomem conhecimento deste
edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim
os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital,
suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/
2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento judicial
em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e
imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput,
do CPC/2015), fica o leiloeiro responsável em receber e depositar
no Banco do Brasil, dentro de um dia, o produto integral da
alienação; prestar contas nos dois dias subsequentes ao depósito,
a comissão do leiloeiro em 3% (três por cento) sobre o valor da
alienação do imóvel, no ato e 1% de custas de cartório até o
máximo permitido por lei, será paga pelo arrematante. Rio de
Janeiro, 22 de setembro de 2021. Eu, _________________ Chefe
de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Dra Adriana Angeli
de Araujo de Azevedo Maia, MMA Dra Juíza _________________.

THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 11.515.233/0001-43 - NIRE 33.3.0031786-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de outubro de 
2021. 1. Data, Hora e Local: Em 05 de outubro de 2021, às 14:00 horas, na 
sede social da Three O Five Participações S.A. (“Companhia”), localizada na 
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101-A, Leblon, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.430-060. 2. Convocação e Presença: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos por Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho 
Collor de Mello e secretariado por Tania Maria Camilo. 4. Ordem do dia: O 
acionista da Companhia, representando 100% das ações com direito de voto 
examinou e votou a respeito da seguinte ordem do dia: (i) redução do capital 
social da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto, no valor 
de R$ 140.843.200,00 (cento e quarenta milhões, oitocentos e quarenta e 
três mil e duzentos reais), sem cancelamento de ações, e restituição de valor 
ao acionista, na proporção de sua participação no capital social, mediante a 
transferência e entrega de 14.996.690.101 ações de emissão da Sociedade 
Técnica Monteiro Aranha S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo 
Franco, Sala 101-A Parte, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
33.053.976/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comer-
cial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 3.3.30029578-0 
(“STMA”), de titularidade da Companhia (“Redução do Capital”); e (ii) aprovar 
a reforma do artigo 5º do estatuto da Companhia para contemplar o novo capital 
social depois da consumação da Redução do Capital, observado o prazo de 
60 (sessenta) dias da publicação da ata da assembleia geral extraordinária; e 
(iii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos 
os atos necessários a fim de efetivar e cumprir a deliberação acima, bem como 
a ratificação dos atos já praticados com esta finalidade. 5. Deliberações: Ins-
talada a assembleia e após o exame e discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, o acionista presente, representando 100% das ações com direito 
de voto, deliberou: 5.1. Aprovar a lavratura da ata da presente assembleia na 
forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, nos 
termos do artigo 6º, §3º do estatuto da Companhia e do artigo 130, § 1º da Lei 
das S.A. 5.2. Aprovar a Redução do Capital social da Companhia, que, obser-
vado o disposto no item 5.2.1 abaixo, passará dos atuais R$ 140.944.204,85 
(cento e quarenta milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 
quatro reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 115.518 (cento e quinze 
mil, quinhentas e dezoito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
para R$ 101.004,85 (cento e um mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos), 
dividido em 115.518 (cento e quinze mil, quinhentas e dezoito) ações, todas 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. 5.2.1. Consignar que a Redução 
do Capital, observado que, nos termos do artigo 174, caput e § 1º da Lei das 
S.A., a Redução do Capital somente se efetivará mediante a verificação dos 
seguintes eventos: (a) inexistência de oposição de credores quirografários 
durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da 
presente ata; ou (b) pagamento do crédito ou depósito judicial da importância 
reclamada por eventuais credores que se opuseram à redução durante o prazo 
acima mencionado (“Data de Efetivação da Redução”). 5.2.2. Consignar que 
a Companhia irá transferir e entregar ao seu acionista, a título de devolução de 
capital no âmbito da Redução do Capital, 14.996.690.101 ações de emissão 
da STMA de sua titularidade, pelo respectivo valor contábil em 30 de junho de 
2021, conforme demonstrações contábeis que ficam arquivadas na sede da 
Companhia. 5.3. Aprovar a reforma do artigo 5º do estatuto da Companhia para 
contemplar o novo capital social que passará a viger com a seguinte redação: 
“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 101.004,85 (cento e um mil, 
quatro reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 115.518 (cento e quinze 
mil, quinhentas e dezoito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.” 5.4. Aprovar a autorização para que os administradores da Compa-
nhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, 
bem como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração com 
esta finalidade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente 
declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura 
da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 05 de outubro 
de 2021. Mesa: Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho C. de Mello - Presi-
dente. Tania Maria Camilo - Secretária. Acionista presente: Joaquim Pedro 
Monteiro de Carvalho C. de Mello.

Recorde de empresas abertas no 2º quadrimestre do ano
Cerca de 1,4 milhão de novos negócios foram iniciados

De maio a agosto 
deste ano, cer-
ca de 1,4 milhão 

de novos negócios foram 
iniciados no Brasil. O no-
vo Boletim do Mapa de 
Empresas do Ministério da 
Economia, divulgado re-
centemente, revela que o 
país registrou recorde no 
número de empresas aber-
tas em um quadrimestre, a 
maior parte é do setor de 
serviços. Apesar desse nú-
mero expressivo de empre-
sas que abrem, cerca de um 
milhão fecham as portas 
por ano no Brasil, diz o ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

O saldo positivo de em-
presas a mais em funcio-
namento no país de maio 
a agosto de 2021 chegou a 
936.229. Esse saldo é a di-
ferença entre todos os ne-
gócios abertos (1.420.782) 
e fechados (484.553) no 
período. O total de em-
presas ativas no Brasil é de 
18.440.986.

De acordo com o bo-
letim, esse último quadri-
mestre segue a tendência já 
observada nos períodos an-
teriores, em que o número 
de empresas abertas ultra-

passou a marca de 1 milhão. 
O crescimento mais acentu-
ado registrado nos meses de 
maio a agosto de 2021 re-
presenta aumento de 1,9% 
em relação ao quadrimes-
tre anterior e de 26,5% em 
comparação com o mesmo 
período de 2020.

O Mapa de Empresas 
aponta ainda que a região 
Norte é um dos destaques 
na abertura de empresas 
no país no período de 
maio a agosto, com qua-
tro estados entre os cinco 
primeiros no ranking que 
mede o crescimento per-
centual de negócios aber-
tos. O Acre foi o estado 
que apresentou o maior 
crescimento percentual no 
período, com aumento de 
26,6% em relação aos pri-
meiros meses de 2021 e de 
41,7% quando comparado 
com o segundo quadri-
mestre de 2020. Em se-
guida no ranking estão os 
estados do Amapá, Ron-
dônia, Alagoas e Roraima.

Nos cinco estados o em-
preendedor conta com a as-
sinatura eletrônica do GOV.
BR para facilitar a abertura 
do seu negócio, o que tor-
na o processo mais simples 

e ágil, lembra o secretário 
especial de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Di-
gital do Ministério da Eco-
nomia, Caio Mario Paes de 
Andrade.

Atividade econômica

A atividade econômica 
que representou o maior 
fluxo de novos negócios 
foi a de comércio varejis-
ta de artigos do vestuário 
e acessórios, com 82.943 
novas empresas abertas. 
Desse modo, houve um 
aumento de 11% em re-
lação aos primeiros meses 
de 2021 e de 20,7% em 
relação ao 2º quadrimes-
tre de 2020. Outros ramos 
que tiveram destaque fo-
ram os de promoção de 
vendas (67.888 abertas), 
cabeleireiros, manicure e 
pedicure (46.137 abertas) e 
obras de alvenaria (45.957 
abertas).

O ambiente de negócios 
no Brasil também apresen-
tou desempenho positivo 
com relação ao tempo de 
abertura de empresas. O 
tempo médio registrado 
no segundo quadrimestre 
de 2021 foi de 2 dias e 16 

horas. São 13 horas a me-
nos do que o registrado nos 
primeiros quatro meses do 
ano. Se comparado com o 
mesmo período de 2020, 
houve uma redução de 5 
horas.

Segundo o Mapa de Em-
presas, o estado de Goiás 
se destaca com o menor 
tempo para abertura de ne-
gócios no período: 1 dia e 2 
horas, o que representa uma 
queda de 16 horas (38,1%) 
em relação ao primeiro qua-
drimestre deste ano. Além 
disso, Goiânia conquistou 
neste último quadrimestre 
o posto de mais ágil aber-
tura entre as capitais, com 
tempo médio de 18 horas. 
Completam a lista de capi-
tais mais ágeis as cidades de 
Maceió (AL), Curitiba (PR), 
Brasília (DF) e Natal (RN), 
todas com tempo menor 
que dois dias.

Abertura 

O aumento do número 
de empresas abertas tam-
bém foi atribuído algumas 
mudanças no processo de 
legalização como o registro 
automático de empresas, a 
Lei da Liberdade Econômi-

ca (Lei 13.874/2019), a dis-
pensa de alvará para exercí-
cio de atividades de baixo 
risco, e a recém-publicada 
Lei nº 14.195, que busca 
simplificar ainda mais a 
abertura e o funcionamento 
de empresas no país.

O contador Wesley Dias, 
morador de Goiânia, conta 
que vem sentindo no dia a 
dia o impacto positivo des-
sas iniciativas que melho-
ram o ambiente de negócios 
no país. Ele, que trabalha 
com abertura de empresas 
há mais de 30 anos no es-
tado de Goiás, afirma que 
a simplificação nos pro-
cedimentos, seja por meio 
da tecnologia ou das novas 
legislações, tem facilitado 
muito a rotina de trabalho 
e incentivado quem busca 
empreender.

“Quando veio a RedeSim 
– rede de sistemas informa-
tizados para o registro e le-
galização de empresas e ne-
gócios, tanto no âmbito da 
União, como dos estados e 
municípios – eu fui muito 
relutante. Mas hoje estou 
convencido de que o siste-
ma otimiza muito as coisas 
e facilita demais o nosso 
trabalho. Eu sei que há es-

paço para melhorias, mas 
eu vejo muitos avanços e a 
assinatura eletrônica é um 
deles”, afirma.

Mapa de Empresas

A ferramenta “Mapa de 
Empresas” foi lançada em 
2020 pelo Governo Fede-
ral para facilitar as deci-
sões de empreendedores, 
gestores públicos e priva-
dos, e ainda auxiliar nos 
estudos de pesquisadores 
e analistas sobre a ativida-
de produtiva.

Qualquer cidadão, em 
qualquer localidade do pa-
ís, tem acesso gratuito ao 
Mapa interativo e ao Bole-
tim pelo portal gov.br [gov.
br/mapadeempresas]. Por 
meio das ferramentas, de-
senvolvidas pela Secretaria 
Especial de Desburocra-
tização, Gestão e Gover-
no Digital do Ministério 
da Economia, em parceria 
com o Serpro, é possível 
verificar dados de abertura 
de empresas de cada região, 
estado ou município, por ti-
po de atividade e tempo de 
abertura, facilmente encon-
trados e comparados com 
períodos anteriores.

Empresas de internet 
da China registram 
aumento do lucro

Dados do Ministé-
rio da Indústria 
e Informatização 

da China reportam que as 
grandes empresas de in-
ternet do país viram seus 
lucros se expandirem em 
um ritmo mais rápido nos 
primeiros oito meses deste 
ano.

Segundo as informações, 
os lucros dessas empresas 
subiram 37,5% ano a ano, 
alcançando 103,3 bilhões de 
iuanes (US$ 15,93 bilhões) 
durante o período, mostra-
ram os dados da pasta. A 
taxa de crescimento foi 9,5 
pontos percentuais maior 
que a dos primeiros sete 
meses.

A receita subiu 25,4% em 
relação a um ano atrás, pa-
ra cerca de 1,01 trilhão de 

iuanes, com a taxa de cres-
cimento caindo 0,9 ponto 
percentual em relação ao 
período janeiro-julho.

Segundo a agência Xi-
nhua, entre diferentes se-
tores, a receita gerada por 
serviços de informação, in-
cluindo áudio, vídeo, jogos 
e notícias online, sustentou 
um forte impulso de cres-
cimento, mostraram os da-
dos. A receita desses setores 
foi de 555,8 bilhões de iua-
nes nos primeiros oito me-
ses, representando um cres-
cimento anual de 20,3%.

Grandes empresas de in-
ternet referem-se àquelas 
que se concentram em in-
ternet e serviços relaciona-
dos com uma receita anual 
de negócios de pelo menos 
5 milhões de iuanes.
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