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Em vigor 
mudanças  
na lei de 
improbidade

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, sem vetos, a Lei 
14.230/21, que reforma a Lei de 
Improbidade Administrativa. A 
lei foi publicada na edição des-
ta terça-feira do Diário Oficial da 
União.

A improbidade administrati-
va tem caráter cível, não se trata 
de punição criminal. São atos de 
agentes públicos que atentam 
contra o erário, resultam em en-
riquecimento ilícito ou atentam 
contra os princípios da adminis-
tração pública.

A principal alteração do texto é 
a exigência de dolo (intenção) para 
que os agentes públicos sejam res-
ponsabilizados. Danos causados 
por imprudência, imperícia ou ne-
gligência não podem mais ser con-
figurados como improbidade.

A ação deverá comprovar a 
vontade livre e consciente do 
agente público de alcançar o re-
sultado ilícito, não bastando a vo-
luntariedade ou o mero exercício 
da função. Também não poderá 
ser punida a ação ou omissão de-
corrente de divergência na inter-
pretação da lei.

São alterados ainda o rol das 
condutas consideradas improbi-
dade e o rito processual, dando ao 
Ministério Público a exclusividade 
para propor ação de improbidade 
e a possibilidade de celebrar acor-
dos, e ao juiz a opção de converter 
sanções em multas.

A celebração de acordos deve le-
var em consideração a personalida-
de do agente e a natureza, circuns-
tância, gravidade e repercussão 
social do ato de improbidade. Para 
isso, é obrigatório que haja ressar-
cimento integral do dano e rever-
são da vantagem indevida obtida.

O céu é o limite. Inflação: 1,20% no mês, 
8,30% no ano e 10,34% em 12 meses

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15) 

ficou em 1,20% em outubro, 0,06 
ponto percentual (pp) acima da ta-
xa de setembro (1,14%). Trata-se da 
maior variação para um mês de ou-
tubro desde 1995 (1,34%) e a maior 
variação mensal desde fevereiro de 
2016 (1,42%). O IPCA-15, divul-
gado nesta terça-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), é uma prévia da inflação 
oficial do país, o IPCA.

No ano, o IPCA-15 acumula 
alta de 8,30% e, em 12 meses, de 

10,34%, acima dos 10,05% re-
gistrados nos 12 meses imediata-
mente anteriores. Em outubro de 
2020, a taxa foi de 0,94%.

Os grupos que mais pressio-
naram o índice de inflação, mais 
uma vez, foram o dos transportes, 
especialmente por causa dos re-
ajustes dos combustíveis; e o da 
energia elétrica, impactada pela 
bandeira vermelha determinada 
pelo governo de Jair Bolsoanro 
(ex-PSL), que também é respon-
savel pela Política de Preços Inter-
nacional (PPI) da Petrobras.

“Durante o período base do IP-

CA-15, vigorou tanto a bandeira 
escassez hídrica, na primeira quin-
zena de setembro, quanto a ban-
deira vermelha patamar 2, na se-
gunda quinzena de agosto. Outra 
contribuição importante dentro 
do grupo veio do gás de botijão 
(3,80%), cujos preços subiram 
pelo 17º mês consecutivo e acu-
mulam, em 2021, alta de 31,65%”, 
informou o IBGE.

No grupo dos transportes, as 
passagens aéreas foram o desta-
que, com alta de 34,35%, regis-
trando impacto de 0,16 ponto 
percentual.

Brasil gerou 
313,9 mil 
empregos em 
setembro

O mercado de trabalho formal 
brasileiro desacelerou um pouco 
em setembro e registrou um sal-
do positivo de 313.902 carteiras 
assinadas, segundo dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Esse é o 
resultado de 1.780.161 admissões 
e de 1.466.259 desligamentos de 
empregos com carteira assinada. 
No acumulado de 2021, o saldo 
positivo é de 2.512.937 novos tra-
balhadores no mercado formal. 
Os dados são do Ministério do 
Trabalho e Previdência, que divul-
gou nesta terça-feira as Estatísti-
cas Mensais do Emprego Formal, 
o Novo Caged. O estoque de em-
pregos formais no país, que é a 
quantidade total de vínculos cele-
tistas ativos, chegou a 41.875.905, 
em setembro, o que representa 
uma variação de 0,76% em rela-
ção ao mês anterior.

No mês passado, o saldo de 
empregos foi positivo nos cinco 
grupamentos de atividades eco-
nômicas: serviços, com a criação 
de 143.418 postos, distribuídos 
principalmente nas atividades de 
informação, comunicação e ati-
vidades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas; 
indústria geral, que criou 76.169 
novos empregos, concentrados na 
indústria da transformação; co-
mércio, saldo positivo de 60.809 
postos; construção, mais 24.513 
postos de trabalho gerados; e 
agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura cons-
trução, que registrou 9.084 novos 
trabalhadores.

Petrobras: gasolina cara fará 
acionista rir à toa com lucro do 3T 
Balanço será divulgado nesta 5ª feira

A Petrobras divulga nesta 
quinta-feira o balanço 
do Trimestre de 2021. 

Segundo estimativas do Instituto 
de Estudos Estratégicos de Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (Ineep), baseadas no resul-
tado operacional da companhia, 
a expectativa é de que a empresa 
registre bom resultado financei-
ro, lucro líquido estimado de R$ 
31,5 bilhões e operacional (Ebitda 
ajustado) de R$ 53,9 bilhões. De 
acordo com o Ineep, as altas de 
preços dos combustíveis devem 
assegurar bom desempenho para 
a Petrobras, mesmo com o au-
mento dos custos de importação 
de derivados; com a redução das 
exportações de petróleo; e deriva-
dos e com variação cambial.  

O instituto informa ainda que o 

resultado positivo estimado é fruto 
do aumento das receitas de vendas 
no mercado interno, decorrente da 
ampliação das quantidades vendidas 
e, sobretudo, dos preços dos deriva-
dos com a atual política de preços de 
importação (PPI) de derivados. Em 
menos escala, as receitas extraordiná-
rias com a venda de ativos, de cerca 
de R$ 27 bilhões, também auxiliaram 
nos altos lucros da companhia.

Segundo o Ineep, as receitas 
de vendas estimadas devem ser 
significativamente maiores, tan-
to em comparação ao último tri-
mestre como em relação ao 3T20. 
A projeção é que este indicador 
apresente um valor próximo de 
R$ 119 bilhões, o que deve repre-
sentar crescimento da ordem de 
8% frente ao 2T21 e de 68% ao 
mesmo trimestre de 2020.

Esse possível resultado positivo, 
de acordo com o instituto, deverá ser 
puxado pelo aumento no volume de 
vendas de Diesel e Gasolina para o 
mercado interno – que registraram 
altas de, respectivamente, 16% e 
18% em comparação ao 3T20 – e, 
principalmente, pela elevação dos 
preços desses combustíveis (de 66% 
no caso do Diesel, e 63% no caso da 
Gasolina), em virtude da política de 
preços de paridade de importação 
(PPI) da Petrobras. 

Esses dois elementos (aumento 
das vendas da gasolina e diesel e 
forte elevação dos preços desses 
derivados) devem fazer com que a 
receita de vendas da Petrobras pa-
ra o mercado interno seja cerca de 
86% maior que o mesmo período 
de 2020, ficando próxima a R$ 89 
bilhões.O planejamento de apo-

sentadoria dos segu-
rados do INSS está 

comprometido pela pandemia. 
Segundo especialistas, o desempre-
go, a redução dos salários e as in-
certezas econômicas podem gerar 
queda no número de contribuições 
para a Previdência Social. E aqueles 
que não pagam suas contribuições 
perdem a qualidade de segurado e 
a cobertura de benefícios como o 
auxílio-doença, licença-materni-
dade, salário-família e pensão por 
morte, além de retardar a contagem 
do tempo para a aposentadoria. O 
advogado Marco Aurelio Serau Ju-
nior, diretor científico do Instituto 
de Estudos Previdenciários, Traba-
lhistas e Tributários (Ieprev), alerta 
que, se houver uma situação de de-
semprego, a legislação previdenciá-
ria assegura por ao menos 12 meses 
a manutenção da qualidade de se-
gurado, o que pode ser prorrogado 
em alguns casos.

CIDADANIA
Organismo do serviço público, 
garantidor dos direitos individuais. 
Por Felipe Quintas e  
 Pedro Augusto Pinho, página 2

HALLOWEEN É O 
CACETE!
Nunca pensei que veria um Fla X Flu 
com dois Kennedys em campo.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA
Segurado viu uma maior dificuldade de 
se aposentar pela Previdência pública. 
Por Isabela Brisola, página 2



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda (1892–
1979), dos mais célebres 
juristas brasileiros, magis-
trado e diplomata, escreveu: 
“Urge descobrir as varian-
tes de conteúdo e de forma 
próprias para cada povo. 
Depois de tal aquisição, se-
ca (secura peculiar a tudo 
que é quantificável, racio-
nal, científico, indicativo), 
ter-se-á de ligar a vontade à 
força, que torne Lei o resol-
vido, que lhe dê vitalidade e 
eficiência criadora.”

“O nosso tempo não as-
siste somente a invenção 
de nova estrutura política. 
É testemunha de toda uma 
renovação dos conteúdos 
de integração política. Mu-
da o exterior, a morfologia 
e mudam os pontos em que 
estavam de acordo, ou em 
que se criam de acordo, as 
forças decisivas.” (Pontes 
de Miranda, Os Novos Direi-
tos do Homem, Editorial Al-
ba, RJ, 1933).

Análise perfeitamente 
ajustada ao mundo que, 
em seis anos, entraria em 
conflagração mundial, en-
trechocando ideologias e 
nações, a II Grande Guer-
ra (1/9/1939–2/9/1945). 
Hoje vivemos disputa mais 
cruel ainda, imposta pela 
ideologia neoliberal, que 
secciona, separa as pessoas, 
entre as que tudo podem e 
as que nada dispõem, nem 
os mais elementares direi-
tos.

Quando aqui chegou To-
mé de Souza, 1549, para 
construir o primeiro Estado 
Brasileiro, um estado colo-
nial, a justiça estava a cargo 
do ouvidor-mor: responsá-
vel não só pelas questões ju-
diciais, mas pela função de 
polícia, da segurança da Co-
lônia, com a aplicação da lei 
portuguesa. Estas funções 
ultrapassaram o período 
colonial, pois Pedro I, em 3 
de julho de 1822, constitui 
o Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública e, na atual 
estrutura do Executivo, per-
siste, com mesmas funções 
e denominação, o antigo 
ouvidor-mor.

A diferença está na cons-
tituição do Poder Judiciário, 
independente, mas, no Im-
pério, de uma independên-
cia relativa, embora os juízes 
de direito fossem “perpétu-
os” (artigo 153 da Consti-
tuição de 1824), podiam ser 
removidos e suspensos pelo 
imperador (artigo 154). Ao 
lado desses juízes de direito 
funcionavam os “juízes de 
paz”, eleitos junto com os 
vereadores municipais (ar-
tigo 162). Atribuía-se lhes a 
função “reconciliadora das 
partes, condição primeira 
para o ingresso no juízo 
contencioso” (artigo 161).

A magistratura togada 
era nomeada pelo impera-
dor, que o fazia livremente 
entre as pessoas habilita-
das. Havia a eletiva, como 
a justiça de paz, e também 
por sorteio, o júri. A justiça, 
no período do Império, era 
una, com a lei e o proces-
so por todo o Estado. Em 

1828, cria-se o Supremo 
Tribunal de Justiça, com 
sede na Corte, e Tribunais 
de Relação, nas capitais das 
províncias, com juízes de 
comarca e de municípios 
assessorados pelos júris e, 
ainda, os juízes de paz nos 
distritos, que assim integra-
vam o organismo judiciário 
do país.

É tempo de mudarem-se 
forma e conteúdo, como 
entendia Pontes de Miran-
da. A ideologia neoliberal, 
com a competitividade sem 
ética, a concentração de ren-
da sem limites, não apenas 
prejudicou a vida da verda-
deira totalidade da Nação. 
Ela abastardou o Poder 
Judiciário, as funções de 
justiça e segurança pública, 
tornando-as meros agentes 
operacionais do poder des-
pótico das altas finanças.

Analisemos, pois, alguns 
princípios norteadores da 
mudança, que efetivamente 
levem à construção do Es-
tado Nacional Soberano e 
Cidadão.

Inicialmente, o poder, 
qualquer que seja, é uno. 
Pode aparecer em expres-
sões, mas não cabem di-
visões sem que se perca o 
indispensável comando. 
Mesmo em Montesquieu, a 
quem se atribui, equivoca-
damente, a teoria da separa-
ção dos poderes, o que exis-

te é a defesa da separação 
das funções do poder, bem 
como da sua harmonização 
e concerto em prol da uni-
dade político-administrativa 
estatal.

Leia-se em Vargas, de-
monstrando que um Estado 
Novo “é também um movi-
mento de renovação mental 
e remodelação dos méto-
dos de governo e de admi-
nistração” (Getúlio Vargas, 
discurso de improviso, em 
Porto Alegre, em novem-
bro de 1940, in A Nova Po-
lítica do Brasil, Livraria José 
Olympio Editora, RJ, 1941, 
volume VIII).

Há um pressuposto que 
valida toda a concepção 
da criação do novo Estado 
Nacional. É a elaboração 
prévia de uma constituição, 
discutida diretamente com a 
sociedade, referendada por 
plebiscitos parciais e glo-
bais, onde seja possível ga-
rantir o voto consciente de 
todos. Esta Constituição vi-
sa, primordialmente, como 
cláusulas pétreas, estabele-
cer a extensão, o conteúdo, 
e o procedimento da ação 
estatal. Ou seja, definir o 
estado de direito que obriga 
todo cidadão, e os direitos 
fundamentais da pessoa hu-
mana em sociedade.

Tratando do homem em 
sociedade, Hermes Lima 
(Introdução à Ciência do Direi-
to, Livraria Freitas Bastos, 
RJ-SP, 1962, 12ª edição) es-
creveu que “ente gregário, 
a sociedade constitui para 
o indivíduo elemento in-
dispensável à acomodação 
e organização do seu com-

portamento, e à posse do 
sentimento de participação 
no que é comum, no que é 
público. O comportamento 
do indivíduo, seja físico, in-
telectual ou emocional, ma-
nifesta-se através de atos, 
palavras, gestos, atitudes. 
Esses atos, palavras, gestos, 
atitudes condicionam-se a 
padrões geralmente acata-
dos, resultantes da própria 
convivência. Exerce, pois, 
a sociedade sobre a condu-
ta individual uma pressão 
uniformizadora, de que a 
educação e a imitação cons-
tituem fatores de máxima 
relevância”. “Os indivíduos 
se tornam necessários uns 
aos outros, sem perder a 
própria individualidade”.

A pessoa é um ser indi-
vidual, que desfruta da li-
berdade estabelecida para a 
própria sociedade, ou seja, 
para aquela que lhe garan-
te a segurança dos direitos. 
Há portanto a autonomia 
individual, há o respeito à 
dignidade, que é um valor 
coletivo, e há a certeza de 
igualdade de tratamento. O 
direito fundamental deixa 
de ser abstração filosófi-
ca para se materializar nos 
valores da sociedade. Tam-
bém não cabe a liberdade 
como “angústia da existên-
cia” pois o cidadão tem seu 
compromisso como traba-
lhador, como participan-
te das decisões públicas, e 
como agente da soberania. 
O cidadão legitima e é res-
ponsável pela sociedade em 
que vive.

Os direitos desta cidada-
nia, como já foram anali-

sados, são a vida saudável, 
o trabalho, a habitação, o 
acesso ao conhecimento, às 
manifestações culturais e ao 
poder decisório e fiscaliza-
dor do Estado.

Para este conjunto de di-
reitos haverá o organismo 
do executivo que exerça a 
prevenção, a reparação e a 
decisão sobre desavenças.

Perscrutemos estes direi-
tos individuais. De início a 
existência formal, pelo re-
gistro público, gratuito e 
universal. Assim, a pessoa 
humana ganha a existência 
cidadã que, logo ao início 
da vida, lhe colocará à dis-
posição o sistema de saúde. 
Também vai desde cedo lhe 
abrir as portas da consciên-
cia e dos letramentos. O or-
ganismo do serviço públi-
co, garantidor dos direitos 
individuais, é o responsável 
por estes atingimentos, ten-
do para isso os poderes da 
investigação, da facilitação 
e da justiça. Eventualmente 
este poder pode envolver 
a repressão, se for o cida-
dão impedido, sem decisão 
competente, de obter seu 
direito.

Não havendo separação 
de poderes, todos os ele-
mentos materiais e todos 
os recursos formais estão, 
de modo racional, organi-
zados para atender a norma 
e a proteção do cidadão. É 
um triunfo da cidadania no 
Estado Nacional Brasileiro.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Por Isabela Brisola

O dia a dia dos es-
critórios de advo-
cacia reflete bem 

a realidade dos segurados 
do Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS). Um 
fato com o qual temos nos 
deparado corriqueiramente 
é a rejeição ao pagamento 
da contribuição previden-
ciária depois da Reforma 
da Previdência – Emenda 
Constitucional 103/2009.

Muito disso se deve ao 
fato de que o segurado per-
cebeu uma maior dificul-

dade de se aposentar pela 
Previdência pública e não 
vê compensação financeira 
na continuidade do seguro. 
Muitos chegam até nós e 
questionam se vale a pena 
pagar o INSS ou se devem 
migrar para a previdência 
privada, porque julgam que 
a reforma feita pelo Gover-
no Federal dificultou ainda 
mais o processo de se apo-
sentar.

As principais reclama-
ções se referem a mudanças 
significativas para fins de 
aposentadoria. Por exem-
plo: a Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição 
deixou de existir. Antes da 
reforma, era possível se 
aposentar após cumprir 
35 anos de contribuição, 
no caso dos homens, e 30 
anos, no caso das mulheres. 
Com a reforma, esse tipo de 
aposentadoria deixou de ser 
aplicada.

Além disso, foi vedada a 
conversão do tempo de ati-
vidade especial em comum 
para contagem de tempo 
de serviço. Essa mudança 
trouxe um retrocesso enor-
me do quadro que tínhamos 
antes de aposentadoria, pois 

reduziu o tempo passível de 
desconto.

Outra mudança drásti-
ca foi em relação à apo-
sentadoria especial: an-
tes, eram apenas 25 anos 
a serem comprovados. 
Hoje, é preciso comple-
tar a idade, que deve ser 
somada ao tempo de ser-

viço. Além disso, a forma 
de cálculo da renda tam-
bém foi alterada subs-
tancialmente, afetando o 
planejamento futuro de 
milhões de segurados.

Com tudo isso, cresceu a 
demanda por informações 
sobre a previdência privada, 
o que tem nos motivado a 
buscar opções cujos benefí-
cios sejam os mais seguros 
para atendimento ao públi-
co. Esse investimento é in-
dicado pela maior flexibili-
dade oferecida e tributações 
mais arrojadas.

É importante deixar claro 

que cada regime previden-
ciário tem suas vantagens e 
desvantagens e que uma de-
cisão deve ser tomada sob 
análise caso a caso junto a 
um especialista em direito 
previdenciário. Assim, será 
mais fácil para o segurado 
chegar a uma opção que se-
ja satisfatória e ofereça am-
paro real a quem procura a 
melhor alternativa para um 
dos momentos mais impor-
tantes da vida.

Isabela Brisola é advogada 
previdenciária, fundadora do escritório 

Brisola Advocacia.
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Cidadania – garantia dos direitos individuais

Reforma da Previdência desestimulou contribuição
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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. 
CNPJ: 10.319.900/0002-30 

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. torna público que recebeu do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004640,  
Esta averbação da Licença de Instalação - LI IN048547, foi emitida por decisão 
do Conselho Diretor em sua 592ª Reunião Ordinária de Licenciamento 
Ambiental, realizada em 01.09.2021, por força do art. 8º, inc. V, c/c art. 14, 
inc. III, do Decreto Estadual n. 46.619, de 2.4.2019; I-Fica alterado o objeto 
da licença: Para aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e industriais 
não perigosos (classe II) constituído pelos subaterros AS1, AS2 e AS3, 
sistema de queima (05 flares de 5.000Nm³/h, 05 sopradores de 7.500Nm³/h,  
03 módulos de compressão), unidade de geração de energia (2,8MW), 
unidade de tratamento de chorume por osmose inversa (1.000m³/d), 
Estação de Tratamento de Chorume por Oxidação Avançada e Eletrodiálise 
(100m³/d); II-Ficam alteradas as condições de validade: 31, 32, 33;  
III-Ficam incluídas as condições de validade: 34, 35, 36, 37; na  
ESTRADA SANTA ROSA, S/N - PIRANEMA, município SEROPÉDICA. 
Processo nº E-07/002.3282/2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - ABH
CNPJ 29.547.270/0001-07

ELEIÇÕES - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, o Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS
– ABH, na forma prevista no Artigo 14, do Estatuto Social, convoca os sócios
efetivos das categorias A e B, em pleno gozo dos direitos sociais e que
satisfaçam as exigências estatutárias, para a realização de ELEIÇÕES dos
membros do Conselho Diretor, para o quadriênio 2021/2025. A Sessão Eleitoral
será instalada no dia 18 de novembro de 2021, às 14h30min, em primeira
convocação e às 15h00min, em segunda e última convocação, com qualquer
número de presentes, no auditório da FEHERJ, localizado na Avenida Rio
Branco, nº 257, salas 1.506 a 1.515, no bairro do Centro, Rio de Janeiro – RJ,
onde será instalada a Junta Eleitoral, que organizará a coleta dos votos. O
registro das chapas poderá ser realizado até 48 horas de antecedência da
Assembleia, ou seja, até as 14h30min do dia 16 de novembro de 2021. O
registro das chapas será dirigido à Secretaria da entidade. A Secretaria da
Entidade funcionará na Avenida Rio Branco, nº 257, salas 1.506/1.515, Centro,
Rio de Janeiro – RJ, no horário das 13h00min às 15h00min.

ARMANDO CARVALHO AMARAL – Presidente

Covid-19: empresas aéreas terão de  
fiscalizar regras de entrada nos EUA

CPI vai para a PGR

As empresas aéreas 
serão responsáveis 
por exigir dos pas-

sageiros que viajam do Bra-
sil para os Estados Unidos a 
comprovação de vacinação 
contra a Covid-19 e de rea-
lização de testes capazes de 
detectar a presença do novo 
coronavírus, afirmou nesta 
terça-feira o porta-voz da 
embaixada norte-americana 
no Brasil, Tobias Bradford.

“A partir de 8 de novem-
bro, os viajantes que não re-
sidam nos Estados Unidos 
deverão estar totalmente 
vacinados (para ingressar 
no país). Eles deverão apre-
sentar o comprovante de 
vacinação antes de embar-
car para os Estados Unidos, 
pois as empresas aéreas 
verificarão o status de va-
cinação e o resultado dos 
testes de Covid-19”, disse 
Bradford ao detalhar a jor-
nalistas as novas regras de 
ingresso nos Estados Uni-
dos. A Casa Branca anun-
ciou na segunda-feira (25) a 
atualização dos protocolos 
sanitários para admissão de 
estrangeiros a partir de 8 de 
novembro. As regras flexi-
bilizadas estavam em vigor 
desde o início de 2020, de-
vido à persistência da pan-
demia.

Os novos protocolos 
obrigam os visitantes a 
comprovarem que comple-
taram o ciclo vacinal esta-
belecido pelas autoridades 
sanitárias brasileiras. Serão 
aceitos comprovantes digi-
tais ou em papel, desde que 
emitidos por órgão oficial. 
O documento deverá con-
ter o nome e a data de nas-
cimento da pessoa que vai 
viajar, bem como as datas 
em que ela foi vacinada e o 
nome do imunizante aplica-

do. A exigência do ciclo va-
cinal completo não se apli-
ca a crianças e jovens com 
menos de 18 anos de idade, 
cidadãos norte-americanos 
e residentes permanentes 
que estejam regressando 
aos Estados Unidos.

“Serão aceitas todas as 
vacinas que a FDA (do in-
glês, autoridade sanitária 
máxima dos EUA) aprovou 
ou autorizou que sejam usa-
das em caráter emergencial, 
bem como as autorizadas 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Isto inclui 
todas as vacinas que a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou 
que sejam utilizadas no Bra-
sil”, detalhou o porta-voz, 
esclarecendo que também 
serão consideradas comple-
tamente imunizadas aquelas 
pessoas que tomaram doses 
de vacinas diferentes.

Os interessados em in-
gressar nos Estados Uni-
dos, incluindo quem tem 
menos de 18 anos, residen-
tes permanentes e mesmo 
os cidadãos norte-ameri-
canos, também terão que 
apresentar resultado nega-
tivo para teste de detecção 
da Covid-19 realizado, no 
máximo, 72 horas antes do 
embarque - no caso de me-
nores de 18 anos viajando 
sozinhos, o teste terá que 
ter sido feito, no máximo, 
24 horas antes da partida.

O novo regramento pre-
vê exceções. Quem têm 
alguma contraindicação 
médica, como alergia aos 
componentes das vacinas 
ou outras condições para 
as quais a imunização não 
é recomendada, poderá ser 
isentado de algumas exigên-
cias, em certas condições e 
desde que apresentem do-

Por 7 votos a 4 a Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pandemia 
aprovou o relatório final 
de Renan Calheiros (MDB-
AL) que pede punição a Jair 
Bolsonaro e mais 79 por 
crimes na pandemia.

Votaram a favor os se-
nadores Omar Aziz (PSD-
AM), Eduardo Braga 
(MDB-AM), Humberto 
Costa (PT-PE), Otto Alen-
car (PSD-BA), Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Re-
nan Calheiros (MDB-AL) 
e Tasso Jereissati (PSDB-
CE). Votaram contra Edu-
ardo Girão (Podemos-CE), 
Marcos Rogério (DEM-

RO), Jorginho Mello (PL-
SC) e Luis Carlos Heinze 
(PP-RS).

A reunião desta terça-feira 
foi iniciada às 10h24 e teve 
dois intervalos ao longo do 
dia. Foram lidos três votos 
em separado e Renan tam-
bém leu o complemento do 
seu relatório final. Como o 
texto dele foi aprovado, os 
demais votos em separado 
não são colocados em vota-
ção. Omar Aziz (PSD-AM) 
anunciou que nesta quarta-
feira o comando da CPI vai 
entregar a Augusto Aras, da 
Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) o documento 
final da CPI.

cumentos e laudos médicos 
específicos. “O primeiro 
conselho a todos os brasi-
leiros que vão viajar para os 
Estados Unidos é prestar 
atenção [às novas regras] e 
se comunicar com a compa-
nhia aérea com que vai via-
jar”, acrescentou Bradford, 
destacando que os proto-
colos se aplicam a todos os 
países alvos de restrições.

De acordo com o chefe 
da seção consular da em-
baixada, Antonio Agnone, 
caso alguém consiga em-
barcar mesmo não cum-
prindo a todas as exigências 
legais detalhadas no site 
da embaixada, será barra-
do ao chegar em território 
norte-americano. “Por isto, 
é importante que as pesso-
as lembrem de tirar todas as 
suas dúvidas com a compa-
nhia aérea com a qual vão 
viajar, pois as empresas já 
estão informadas e estão 
acostumados a verificar se 

a pessoa está apta a viajar.” 
Ainda de acordo com Ag-
none, as regras se aplicarão 
a todos os cidadãos brasilei-
ros, incluindo autoridades 
públicas.

Quem já tem um visto de 
viagem válido poderá viajar 
a partir do dia 8 de novem-
bro apenas observando os 
novos protocolos. Quem 
não tem o visto, deve agen-
dar uma entrevista o quanto 
antes. A recomendação é 
que as pessoas evitem ad-
quirir passagens para breve, 
pois a expectativa é que a 
procura seja grande e retar-
de a concessão da autoriza-
ção para viagem. “Estamos 
fazendo todo o possível 
para aumentar a quantidade 
de pessoas atendidas dia-
riamente, mas temos que 
pensar na saúde das nossas 
equipes e do público, aten-
dendo de uma forma que 
respeite as regras sanitá-
rias”, disse Agnone.

TCU alerta sobre comprometimento de despesas

Barroso defende 
regulamentação  
de redes sociais

O presidente do Tri-
bunal Superior 
Eleitoral (TSE), 

ministro Luís Roberto Bar-
roso, voltou a defender 
nesta terça-feira a regula-
mentação de plataformas 
digitais de modo a comba-
ter “desinformações que 
comprometem a democra-
cia”. “Precisamos enfrentar 
a desinformação, sobretudo 
quando ela ofereça grave 
risco para a democracia ou 
para a saúde”, disse o minis-
tro, citando como exemplo 
a live em que o presidente 
Jair Bolsonaro relacionou a 
vacina contra a Covid-19 à 
aids.

A transmissão foi retirada 
do ar nesta segunda-feira (25) 
pelo Facebook. Barroso de-
fendeu ser “preciso ter algum 
tipo de controle de compor-
tamentos, conteúdos ilícitos e 
da desinformação que ofere-
ça perigos para valores caros 
da sociedade como a saúde 
e a democracia”. As declara-
ções do ministro foram dadas 
durante a mesa de abertura 
de seminário internacional 
sobre desinformações e elei-
ções, realizado pelo TSE. O 
evento foi transmitido ao vi-
vo pelo canal do tribunal elei-
toral no YouTube.

O professor Lawrence 
Lessig, da Escola de Di-
reito de Harvard, uma das 
vozes mais proeminentes a 
favor da regulação das re-
des sociais, fez um alerta 
sobre o modo que a inteli-
gência artificial dos algorit-
mos das plataformas pode 
manipular os debates entre 
usuários de modo a poten-
cializar conflitos. Segundo 
Lessig, isso ocorre porque 
a polarização e o antagonis-
mo são um dos meios mais 
eficazes de maximizar o en-
gajamento dos usuários nas 
redes sociais e, consequen-
temente, favorecer os negó-
cios e aumentar o lucro des-
sas plataformas. “A melhor 
estratégia do capitalismo de 
vigilância é adotar uma po-
lítica de ódio.

Eles lucram mais quanto 
mais polarizado e ignorante o 
público é; quanto mais raivo-
sos, emocionais, quanto mais 
falsas as crenças, mais engaja-
mento haverá”, alertou. Lon-

ge de ser uma especulação, o 
resultado dessa manipulação 
pode ser observado no mun-
do real, acrescentou Lessig, 
que citou como exemplo 
a invasão ao Capitólio, em 
Washington, que teve como 
impulso teorias disseminadas 
online sobre fraudes na elei-
ção presidencial dos Estados 
Unidos (EUA), em janeiro.

Além disso, Relatório de 
Phishing de Marca (Brand 
Phishing Report) da Check 
Point Research (CPR) refe-
rente ao período de julho, 
agosto e setembro de 2021 
apontou que as redes so-
ciais são um dos principais 
alvos dos cibercriminosos 
em tentativas de phishing. 
No terceiro trimestre de 
2021, a Microsoft conti-
nuou seu “reinado” como a 
marca mais frequentemente 
visada pelos cibercrimino-
sos, embora em uma taxa 
ligeiramente inferior ao re-
latório anterior. De todas 
as tentativas de phishing 
de marca, 29% foram rela-
cionadas a esse gigante da 
tecnologia, contra 45% no 
segundo trimestre de 2021, 
pois os atacantes continu-
am direcionando os ataques 
para a força de trabalho 
distribuída e vulnerável du-
rante a pandemia. A marca 
Amazon substituiu a DHL 
na segunda posição, respon-
dendo por 13% de todas as 
tentativas de phishing con-
tra 11% no trimestre ante-
rior, à medida que os ciber-
criminosos procuram tirar 
proveito das compras onli-
ne em períodos que antece-
dem celebrações de final de 
ano e a temporada de férias.

O relatório também 
apontou que, pela primeira 
vez neste ano, as redes so-
ciais estavam entre os três 
principais setores a serem 
imitados nas tentativas de 
ataques de phishing com 
WhatsApp, LinkedIn e Fa-
cebook aparecendo na lista 
das 10 marcas mais imi-
tadas. Em um ataque de 
phishing de marca, os ciber-
criminosos tentam imitar o 
site oficial de uma marca 
conhecida usando um no-
me de domínio ou URL 
e design de página da web 
semelhantes ao site original.

O risco de com-
promet imento 
da capacidade 

operacional dos órgãos fe-
derais para a prestação de 
serviços públicos essenciais 
aos cidadãos foi alertado 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) ao examinar, 
sob a relatoria do ministro 
Jorge Oliveira, a consistên-
cia fiscal das estimativas de 
receitas, dos montantes fi-
xados de despesas, da meta 
de resultado primário e de-
mais aspectos de conformi-
dade do Projeto de Lei Or-
çamentária Anual da União 
para o próximo ano (PLOA 
2022).

“Ressalto que a previsão 
das despesas discricionárias 
na Loa 2021 soma R$ 119,3 
bilhões e, para 2022, foi fi-
xada em R$ 98,6 bilhões, ou 

seja, será necessário econo-
mizar R$ 20,7 bilhões”, co-
mentou o ministro-relator 
Jorge Oliveira. Esse risco 
está relacionado à compres-
são do montante para as 
despesas discricionárias pa-
ra 2022 em relação aos anos 
anteriores. Como resultado, 
o TCU emitiu alerta ao Po-
der Executivo Federal sobre 
o risco de comprometimen-
to da capacidade operacio-
nal dos órgãos federais para 
a prestação de serviços pú-
blicos essenciais aos cida-
dãos. 

“Ressalto que a previsão 
das despesas discricionárias 
na Loa 2021 soma R$ 119,3 
bilhões e, para 2022, foi fi-
xada em R$ 98,6 bilhões, ou 
seja, será necessário econo-
mizar R$ 20,7 bilhões”, co-
mentou o ministro-relator 

Jorge Oliveira. Nesse grupo 
de despesas discricionárias 
estão enquadrados gastos 
essenciais para o funciona-
mento dos serviços públi-
cos, como energia elétrica, 
telefonia, conservação e 
limpeza, obras e demais in-
vestimentos.

A meta de resultado pri-
mário, que corresponde à 
diferença entre receitas e 
despesas, excluída a parcela 
referente aos juros sobre a 
dívida pública, corresponde 
a um dos parâmetros con-
tidos no Anexo de Metas 
Fiscais do Ploa.

Para 2022, previu-se défi-
cit primário de R$ 170,5 bi-
lhões, superior em 14% ao 
déficit de R$ 149,6 bilhões 
previsto no Ploa 2021. Em 
termos proporcionais, o 
resultado negativo corres-

ponderá a 11% do total da 
receita primária federal lí-
quida.

No que diz respeito 
ao Novo Regime Fiscal 
(Emenda Constitucio-
nal 95/2016), o teto de 
gastos para determinado 
exercício corresponde ao 
teto do exercício anterior 
corrigido pela variação do 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Com isso, tendo 
em conta a variação do IP-
CA de 8,35%, as despesas 
primárias em 2022 não po-
derão ultrapassar R$ 1,61 
trilhão. A unidade técnica 
do TCU responsável pela 
instrução do processo foi 
a Secretaria de Macroava-
liação Governamental (Se-
mag). O relator é o minis-
tro Jorge Oliveira. 
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Empresa Individual lidera 
abertura de negócios

Black Friday: 95% de lojas  
físicas querem participar

Custo da construção já acumula  
alta de 12,88% este ano

O Indicador de 
Nascimento de 
Empresas da Sera-

sa Experian revelou que em 
julho deste ano foram aber-
tos 365,78 mil empreendi-
mentos, quantidade que indi-
ca um crescimento de 12,3% 
na comparação com o mes-
mo período de 2020, quando 
foram registrados 325,62mil 
novos negócios no país. De 
acordo com o índice, o setor 
de serviços foi responsável 
por 65,7% das empresas cria-
das e teve o maior aumento 
dentre as variações anuais 
dos segmentos.

A análise por nature-
za jurídica revelou que a 
Empresa Individual mar-
cou a variação anual mais 
expressiva do mês, com 
alta de 171,0%. Ainda no 
ano a ano, todas as regiões 
brasileiras tiveram alta. O 
destaque ficou para o Nor-
deste, com crescimento de 
22,6%, maior que a média 
geral. Em sequência estão: 
Sul (19,2%), Norte (10,3%), 
Centro-Oeste (9,5%) e Su-
deste (7,7%).

Já a Taxa de Retração In-
dustrial cresceu 2,3% em 
setembro deste ano em re-

lação a agosto. Em 2021, a 
taxa acumula alta de 12,4%, 
o que indica mais empre-
sas encerraram o portfólio 
de produtos. Ao comparar 
a estatística de setembro 
de 2021 com setembro de 
2020, a inatividade das em-
presas cresceu 22,2%. Afe-
rida pela Associação Bra-
sileira de Automação-GS1 
Brasil, a Taxa de Retração 
Industrial tem a finalidade 
de identificar tendências no 
encerramento de atividades 
empresariais no Brasil.

Olhando para o mesmo 
mês do ano anterior, houve 

um crescimento da inativi-
dade em 39,3% para MPE, 
além dos 22,2% para o nú-
mero Brasil. No acumula-
do de 12 meses, a Taxa de 
Retração Industrial está em 
10,7% para o total Brasil 
e em 18,9% no indicador 
para MPE. Esse indicador 
é um levantamento estatís-
tico que gera informações 
para monitoramento e an-
tecipação de tendências 
econômicas e se tornou 
importante ferramenta pa-
ra a tomada de decisões 
nos âmbitos público e pri-
vado.

Pesquisa do Clube de 
Diretores Lojistas 
do Rio de Janeiro 

(CDL-Rio) e do Sindicato 
dos Lojistas do Comércio 
do Município do Rio de Ja-
neiro (SindilojasRio) mos-
tra que é de 95% o número 
de lojas físicas que preten-
dem participar da Black Fri-
day, no dia 26 de novembro, 
10% mais do que no ano 
passado.

Mais de 90% dos lojis-
tas entrevistados acreditam 
que a promoção possa in-
crementar as vendas em 
até 6%, com oferecimento 
de descontos não apenas 
no dia, mas ao longo da 
semana. Os lojistas acredi-
tam que eletrodomésticos, 
eletrônicos/informática, 
smartphones, moda e arti-

gos para casa e decoração 
seerão os produtos mais 
procurados.

Segundo Aldo Gonçal-
ves, presidente do CDL-Rio 
e do SindilojasRio, que jun-
tos representam mais de 30 
mil lojistas, o resultado das 
vendas de alguns produtos 
da promoção no ano pas-
sado igualou-se em alguns 
casos às vendas natalinas e 
a antecipação da data tam-
bém é uma forma de atrair 
clientes em tempos de crise.

“Numa época de grande 
dificuldade econômica co-
mo a que estamos viven-
ciando atualmente no país, 
principalmente por conta 
da pandemia, a Black Fri-
day representa uma boa 
ferramenta de marketing 
e uma excelente oportu-

nidade para oferecer pro-
moções. Mas, devido à 
proximidade com o Natal, 
há sempre o risco de afetar 
as vendas de fim de ano, 
de tal modo que os des-
contos estimulem os con-
sumidores a anteciparem 
suas compras das festas 
natalinas. Caberá a cada 
lojista, dependendo do seu 
segmento e do seu públi-
co alvo, avaliar e dosar os 
preços promocionais, de 
forma a obter bons re-
sultados sem prejudicar o 
movimento nas lojas no 
período natalino”, explica 
Aldo.

Ainda de acordo com 
ele, o ano passado mais de 
30% preferiram comprar 
nas lojas físicas durante a 
Black Friday. “A principal 

justificativa é levar a mer-
cadoria na hora, além da 
possibilidade de negociar 
mais desconto”, conclui. Já 
levantamento da startup Eu 
Amo Cupons, os eletrodo-
mésticos são os itens mais 
desejados pelos brasileiros 
na Black Friday, seguido por 
itens de tecnologia e eletrô-
nicos (23%), moda (15%), 
beleza e cosméticos (10%) 
e outros (12%). A maioria 
dos consumidores que bus-
cam por esses descontos 
são os jovens com idade en-
tre 25 e 34 anos (45%). Os 
dados ainda revelam que os 
estados que mais utilizam 
cupons de desconto são: 
São Paulo com 40%, Rio 
de Janeiro que aparece com 
15% e, em terceiro lugar, 
Minas Gerais com 10%.

O Índice Nacio-
nal de Custo da 
Construção–M 

(INCC-M), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação 
de 0,80% em outubro des-
te ano. A taxa é superior ao 
0,56% do mês anterior, mas 
inferior ao 1,69% de outu-
bro do ano passado.

Com o resultado, o indi-
cador acumula taxas de in-
flação de 12,88% no ano e 
de 15,35% em 12 meses, de 
acordo com a FGV.

A alta da taxa, de se-
tembro para outubro, foi 
puxada pelos materiais e 
equipamentos, cuja infla-
ção subiu de 0,89% para 
1,68% no período. Entre 
os itens com maiores altas 
de preços estão os mate-
riais metálicos, cuja taxa 
subiu de 0,37% em setem-
bro para 4,36% em outu-
bro.

Segundo a Agência Bra-
sil, por outro lado, os ser-
viços tiveram queda na taxa 

de inflação, de 0,56% em 
setembro para 0,36% em 
outubro. A mão de obra 

também teve recuo na ta-
xa, ao passar de 0,27% para 
0,10% no período.

Arquivo/ABr

Halloween é o cacete! 
Black Friday idem!

Por que não pode ser “Saldão”? Ou “Queima Total 
dos Preços”? Ou ainda, “O Patrão enlouqueceu”? 

Amante do futebol que sou e anticolonialista, nunca pen-
sei que veria um Fla X Flu, como o de domingo passado, 
com dois Kennedys em campo, um do Flu e outro do Fla. 
Claro que eles são os menos culpados.

Cães & Cia, atropelou tem  
que socorrer. Agora é lei

Em Nova Friburgo, agora é lei. Além do disposto na lei 
de crimes ambientais, Lei 9605/88, quem infringir maus 
tratos aos animais e não socorrê-los, seja morador ou vi-
sitante, será multado. Quem diz é o Projeto de Lei 78/21, 
aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de No-
va Friburgo, de autoria do presidente da Casa, vereador 
Wellington Moreira. As entidades protetoras, que mostra-
ram peso político na aprovação da lei, através de disciplina 
e coordenação, estão em júbilo com a nova lei, de olho na 
promulgação pelo prefeito Johnny Maycon.

SOS Ciência! Eu vivo  
sempre no mundo da Lua

“A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ 
(PR-2) vem a público manifestar sua veemente discordân-
cia com a alteração intempestiva do Projeto de Lei (PLN) 
16/2021, que tramita no Congresso Nacional.

“No dia 6/10, o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
enviou o ofício 438/2021/ME à presidente da Comissão 
Mista do Orçamento, senadora Rose de Freitas, com a pro-
posta de modificação do PLN 16/2021. O referido projeto 
de lei, com um total de R$ 690 milhões, destinava inicial-
mente R$ 655 milhões dos recursos provenientes do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI). A proposta do Ministério da Economia di-
luiu os recursos previstos no PLN 16/2021 por “diversos 
órgãos do Poder Executivo” e cortou o valor alocado origi-
nalmente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
de R$ 655 milhões para R$ 55 milhões.

“É importante enfatizar que a proposta do Ministério 
da Economia fere o espírito original do projeto de lei, 
que nasceu da necessidade de se adequar o orçamento 
após a promulgação da Lei Complementar 177/2021, 
em 26/3, que impede o contingenciamento dos recursos 
do FNDCT. A Lei 177/2021 foi fruto de uma grande 
movimentação nacional das instituições acadêmicas e 
científicas para garantir que os recursos do FNDCT possam 
ser efetivamente disponibilizados para a ciência e inovação.

“Lamentavelmente, a Comissão Mista do Orçamento 
aprovou o relatório do senador Eduardo Gomes, que 
acatou a solicitação do Ministério da Economia e alterou 
seu parecer no dia 7/10, apenas um dia após o envio do 
ofício pelo Ministério da Economia, sem que houvesse 
tempo para o esclarecimento da inadequação da proposta 
e dos prejuízos que causarão ao andamento das pesquisas 
desenvolvidas no país.

“A PR 2 confia que tal decisão será revertida pelo 
Congresso Nacional e que os recursos necessários ao 
desenvolvimento da ciência no país serão devidamente 
resguardados, de modo a permitir que a Ciência, a 
tecnologia e a inovação possam continuar dando sua 
inequívoca contribuição para a solução dos problemas da 
sociedade brasileira.”

8/10/2021
PR 2 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
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PERSONAL CARE PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada / CNPJ/ME42.511.759/0001-89 / NIRE 33.3.0033895-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021
Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de outubro de 2021, às 16h, na sede da Personal Care Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Bartolomeu Mitre, 336, sala 701, Leblon, CEP 22.431-002. Mesa: Sergio Passos Ribeiro – Presidente; Augusto Cesar Ferreira Reis– Secretário. Presenças: Presentes os acionistas representando 
100% (cem por cento) das ações emitidas pela Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Ordem do Dia e Deliberações: (i) Deliberar sobre: (1) a realização da 1ª (primeira) 
emissão de notas promissórias comerciais, em até 6 (seis)séries, no valor total de até R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo), pela 
Companhia(“Emissão” e “Notas Comerciais”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação da to-
talidade das Notas Comerciais, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”),da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), da Instrução CVM n° 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), e das demais dispo-
sições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (2) a autorização à Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à realização da 
Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da Oferta e da Emissão, incluindo, mas não se limitando às cártulas 
das Notas Comerciais (“Cártulas”)e seus eventuais aditamentos e ao Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e seus eventuais aditamentos; e (3) a ratificação de todos os atos já praticados 
pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta; (ii) Os acionistas decidem aprovar, por unanimidade dos presentes: 1. a realização da Emissão 
e da Oferta pela Companhia, com as seguintes características e condições: (a) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia; 
(b) Valor Total da Emissão:o valor total da Emissão será de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo); (c) Data de Emissão: para 
todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Comerciais será a data da sua efetiva subscrição e integralização a ser definida nas Cártulas (“Data de Emissão”); (d) Número de Séries, 
Quantidade de Notas Comerciais por Série e Prazo de Vencimento:a Emissão será realizada em até 6 (seis) séries (referidas em conjunto como “Séries” ou individual e indistintamente “Série”).

Série Quantidade de 
Notas Emitidas 

na Série
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão

Volume Total da Série 
na Data de Emissão Prazo de Vencimento

1ª 04 (quatro) No-
tas Comerciais

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ("Valor Nominal Unitário da 1ª 
Série")

R$ 4.000.000,00 (qua-
tro milhões de reais)

90 (noventa) dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento 
da 1ª Série”)

2ª 04 (quatro) No-
tas Comerciais

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
("Valor Nominal Unitário da 2ª Série")

R$ 4.000.000,00 (qua-
tro milhões de reais)

174 (cento e setenta e quatro) dias contados da Data de Emissão (“Data 
de Vencimento da 2ª Série”)

3ª 04 (quatro) No-
tas Comerciais

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
("Valor Nominal Unitário da 3ª Série")

R$ 4.000.000,00 (qua-
tro milhões de reais)

264 (duzentos e sessenta e quatro) dias contados da Data de Emissão 
(“Data de Vencimento da 3ª Série”)

4ª 04 (quatro) No-
tas Comerciais

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
("Valor Nominal Unitário da 4ª Série")

R$ 4.000.000,00 (qua-
tro milhões de reais)

352 (trezentos e cinquenta e dois) dias contados da Data de Emissão 
(“Data de Vencimento da 4ª Série”)

5ª 04 (quatro) No-
tas Comerciais

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
("Valor Nominal Unitário da 5ª Série")

R$ 4.000.000,00 (qua-
tro milhões de reais)

442 (quatrocentos e quarenta e dois) dias contados da Data de Emissão 
(“Data de Vencimento da 5ª Série”)

6ª 26 (vinte e seis) 
Notas Comer-
ciais

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
("Valor Nominal Unitário da 6ª Série" e, em conjunto com o Valor Nominal 
Unitário da 1ª Série, o Valor Nominal Unitário da 2ª Série, o Valor Nominal 
Unitário da 3ª Série, o Valor Nominal Unitário da 4ª Série e o Valor Nominal 
Unitário da 5ª Série, os “Valores Nominais Unitários” e individual e indistin-
tamente “Valor Nominal Unitário”)

R$ 130.000.000,00 
(cento e trinta milhões 
de reais)

469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias contados da Data de Emissão 
(“Data de Vencimento da 6ª Série” e, em conjunto com a Data de Vencimen-
to da 1ª Série, Data de Vencimento da 2ª Série, Data de Vencimento da 3ª 
Série, Data de Vencimento da 4ª Série e Data de Vencimento da 5ª Série, as 
“Datas de Vencimento” e individual e indistintamente “Data de Vencimento”)

(e) Colocação e Procedimento de Distribuição:as Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da 
Instrução CVM 476, da Instrução CVM 566 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob regime de garantia firme de colocação da totalidade das Notas Comerciais, com a intermediação 
de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,responsável pela distribuição das Notas Comerciais (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, 
Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Promissórias Comerciais, em 6 (Seis)Séries, da Personal Care 
Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos 
nos termos do artigo 11 da Resolução CVM n° 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais” e “Resolução CVM 30”, respectivamente), sendo que as Notas Comerciais serão 
ofertadas exclusivamente a, no máximo, 75 (setenta e cinco), Investidores Profissionais, podendo ser subscritas e integralizadas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. O Coordenador 
Líder organizará a distribuição e colocação das Notas Comerciais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e na Instrução CVM 566, conforme aplicável, de forma a assegurar: (i) que o tratamento 
conferido aos Investidores Profissionais seja justo e equitativo; e (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos clientes do Coordenador Líder; (f) Garantia Fidejussória:No âmbito da Emissão, a 
fim de garantir o fiel, integral e irrestrito cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Companhia na Emissão, incluindo, mas sem limitação, (i) 
as obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo), dos Encargos Moratórios (conforme definido 
abaixo), dos demais encargos relativos às Notas Comerciais subscritas e integralizadas e dos demais encargos relativos às Cártulas e demais documentos relacionados à Emissão, quando devidos, seja 
nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento da respectiva Série, na data de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo)da respectiva Série ou em virtude do vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos das Cártulas, conforme aplicável; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Companhia, 
nas Cártulas e nos demais documentos relacionados à Emissão, incluindo, mas não se limitando, obrigações de pagar despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as 
obrigações relativas ao Banco Mandatário (conforme definido abaixo), ao Custodiante (conforme definido abaixo), à B3 (conforme definido abaixo) e ao Agente Fiduciário (conforme definido abaixo); e (iii) 
as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os titulares de Notas Comerciais venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, 
manutenção e/ou realização da Garantia Corporativa (conforme abaixo definido), incluindo, mas não se limitando, aos honorários dos prestadores de serviços e quaisquer indenizações, bem como todos e 
quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais razoáveis e comprovadamente incorridos e diretamente relacionados à excussão de tal Garantia Corporativa, nos termos do respectivo instrumen-
to, a Vinci Capital Partners III-A, L.P., Vinci Capital Partners III-B e Vinci Capital Partners III-C, L.P. prestarão garantia corporativa em favor dos titulares de Notas Comerciais, representados pelo Agente Fi-
duciário se obrigando, na qualidade de fiadoras e principais pagadoras (“Garantia Corporativa”); (g) Forma, Circulação e Comprovação de Titularidade: as Notas Comerciais serão emitidas fisicamente, 
em forma cartular, e ficarão depositadas na Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 
nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob nº 22.610.500/0001-88,na qualidade de prestador de serviços de custodiante das Notas Comerciais, nos termos da Resolução da CVM nº 32, de 
19 de maio de 2021, conforme alterada (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada pela posse das Cártulas. As Notas Comerciais emitidas 
circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 15 do Anexo I da Convenção para Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e 
Notas Promissórias, promulgada pelo Decreto nº57.663, de 24 de janeiro de 1966, conforme alterada. Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 566, o endosso das Notas Comerciais é sem garantia. En-
quanto objeto de depósito centralizado, a circulação das Notas Comerciais se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão 
B3 (“B3”), que endossará as Cártulas ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade extrato emitido pela B3em nome do 
respectivo titular das Notas Comerciais, para as Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3; (h) Local de Distribuição e Negociação:as Notas Comerciais serão depositadas (i) para distribuição 
no mercado primário exclusivamente por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 e as 
Notas Comerciais, concomitantemente à liquidação, depositadas eletronicamente em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3, e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do 
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica realizadas pela B3, observado que as Notas Comerciais somente 
poderão ser negociadas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 30, nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (no-
venta) dias da respectiva subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos13 e 15 da Instrução CVM 476, salvo na hipótese de lote objeto do exercício da garantia firme pelo 
Coordenador Líder no momento da subscrição, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM476, 
sendo que a negociação das Notas Comerciais deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (i) Local de Pagamento:os pagamentos referentes às Notas Comerciais serão 
efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, quando as Notas Comerciais estiverem depositadas eletronicamente na B3, ou na sede da Companhia, ou, ainda, em conformidade 
com os procedimentos adotados pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 
215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de prestador de serviços de banco mandatário (“Banco Mandatário”), nos casos em que as Notas Comerciais 
não estiverem depositadas eletronicamente na B3. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido com relação às Notas Comerciais aqueles que forem titulares de Notas Comerciais no encerramento 
do Dia Útil (conforme definido abaixo) imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (j) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos com a Emissão serão integralmente utilizados para forma-
ção de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da Companhia; (k) Preço de Subscrição e Integralização:o preço de subscrição e integralização das Notas Comerciais será 
correspondente ao Valor Nominal Unitário de cada uma das Notas Comerciais de cada uma das Séries. As Notas Comerciais serão integralizadas na Data de Emissão, à vista, em moeda corrente nacional, 
no ato da subscrição, de acordo com as normas e procedimentos de liquidação aplicáveis à B3. No ato de subscrição e integralização das Notas Comerciais, cada Investidor Profissional assinará declaração 
atestando a respectiva condição de Investidor Profissional e que está ciente, especialmente, mas não limitadamente, de que: (i) a Oferta não foi registrada perante a CVM e poderá vir a ser registrada pe-
rante a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) apenas para os fins de envio de informações à sua base de dados, desde que sejam expedidas 
as diretrizes específicas pela Diretoria da ANBIMA nesse sentido até o envio do comunicado de encerramento da Oferta à CVM; (ii) as Notas Comerciais estão sujeitas às restrições de negociação previstas 
na Instrução CVM 476 e nas Cártulas; e (iii) efetuou sua própria análise com relação à qualidade e riscos das Notas Comerciais; Atualização do Valor Nominal Unitário e Remuneração das Notas Co-
merciais: o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais de cada uma das Séries não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais de cada uma das Séries inci-
dirão juros remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100,00% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI‑Depósitos Interfinanceiros de um dia, denominadas “Taxas DI over 
extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis(conforme definido abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 
no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em um ano 
de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais 
de cada uma das Séries, desde a Data de Emissão, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, exclusive, considerando os critérios estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Notas Comerciais - CETIP21” 
disponível para consulta na página da B3 na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br), e reproduzido nas Cártulas (“Juros Remuneratórios” ou “Remuneração”); (l) Pagamento do Valor No-
minal Unitário e dos Juros Remuneratórios: o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais de cada uma das Séries será amortizado integralmente na Data de Vencimento da respectiva Série, na data 
de pagamento de eventual Resgate Antecipado Facultativo da respectiva Série, ou, ainda, em caso de eventual vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro. A Remuneração das 
Notas Comerciais de cada uma das Séries também será integralmente paga em uma única parcela na Data de Vencimento da respectiva Série, na data de pagamento de eventual Resgate Antecipado 
Facultativo da respectiva Série, ou, ainda, em caso de eventual vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro. Farão jus aos pagamentos aqueles que forem titulares de Notas Co-
merciais no Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (m) Resgate Antecipado Facultativo:a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e de forma unilateral, realizar, a qualquer 
momento, o resgate antecipado facultativo total ou parcial das Notas Comerciais de qualquer Série, com o consequente cancelamento de referidas Notas Comerciais resgatadas (“Resgate Antecipado Fa-
cultativo”), sem prêmio, observados os termos e condições previstos nas respectivas Cártulas. A Companhia realizará o Resgate Antecipado Facultativo de qualquer Série por meio de comunicação ao 
Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de aviso aos respectivos titulares de Notas Comerciais (por meio de divulgação de anúncio nos termos das Cártulas ou de comunicação individual a todos os 
respectivos titulares de Notas Comerciais, com cópia ao Agente Fiduciário) (“Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo”), com antecedência de, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis da data prevista para 
realização do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), devendo constar de tal comunicação: (i) a Data do Resgate Antecipado Facultativo, que deverá ser um Dia 
Útil, observados os termos e condições estabelecidos nas Cártulas; (ii) menção ao valor estimado do pagamento devido aos respectivos titulares de Notas Comerciais; e (iii) as demais informações consi-
deradas relevantes pela Companhia para conhecimento dos referidos titulares de Notas Comerciais. Adicionalmente, a Companhia deverá encaminhar cópia da Comunicação de Resgate Antecipado Facul-
tativo ao Custodiante, ao Banco Mandatário e à B3 na mesma data de sua realização.O Resgate Antecipado Facultativo das Notas Comerciais de uma determinada Série será feito mediante pagamento da 
integralidade do Valor Nominal Unitário da Série em questão, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis, nos termos das Cártulas da respectiva Série, e demais encargos 
devidos e não pagos até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo.Em caso de Resgate Antecipado Facultativo parcial de qualquer Série, a Companhia poderá realizar o resgate antecipado de, no 
máximo, 75% (setenta e cinco por cento) das Notas Comerciais emitidas da Série objeto do referido Resgate Antecipado Facultativo. Adicionalmente, será adotado, na hipótese de Resgate Antecipado Fa-
cultativo parcial pela Companhia de qualquer Série, o critério de sorteio ou leilão, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 5º da Instrução CVM566, para determinar as Notas Comerciais a serem resga-
tadas. Referido sorteio ou leilão será coordenado pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação, qualificação, apuração e valida-
ção das Notas Comerciais da Série a serem resgatadas serão realizadas fora do âmbito da B3. Os titulares de Notas Comerciais sorteados serão informados pela Companhia, por escrito, com, no mínimo, 
3 (três) Dias Úteis de antecedência da data de resgate sobre o resultado do sorteio. Poderão estar presentes no sorteio os titulares de Notas Comerciais da Série objeto do Resgate Antecipado Facultativo 
ou seus mandatários devidamente constituídos para este fim.; (n) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Notas 
Comerciais, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios das Notas Comerciais, incidirão sobre os valores devidos e não pagos, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde 
a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como multa moratória não compensatória de 2% (dois por cento), independentemente de qualquer comunicado ou notificação ou interpela-
ção judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (o) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação da Companhia sob as Notas 
Comerciais até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional, sem qualquer acréscimo aos valores a serem 
pagos. Para todos os fins das Notas Comerciais e das Cártulas, considera‑se “Dia Útil” (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia 
da semana, exceto sábado, domingos e feriados declarados nacionais; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos 
bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ou na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação 
não pecuniária prevista nas Cártulas, qualquer dia que não seja sábado, ou domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ou na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 
(p) Vencimento Antecipado: as obrigações relativas às Notas Comerciais poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, observado o disposto nas Cártulas, mediante a ocorrência de determinadas 
hipóteses de vencimento antecipado previstas nas Cártulas, sendo certo que, na ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses, desde que não sanadas nos respectivos prazos de cura aplicáveis nos termos 
das Cártulas, o Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia de Titulares de Notas Comerciais (conforme definido nas Cártulas), em até 1 (um) Dia Útil da data em que tomar ciência da ocorrência do re-
ferido evento, para deliberar sobre a declaração de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais. Na ocorrência de declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais, 
a Companhia obriga-se a realizar o resgate das Notas Comerciais, com o seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais de cada uma das Séries, 
acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios das Notas Comerciais calculados pro rata temporis desde a Data de Emissão até seu efetivo pagamento e de quaisquer outros valores eventualmente de-
vidos pela Companhia nos termos das respectivas Cártulas, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que a respectiva Assembleia de Titulares de Notas Comerciais for realizada e for declarado o 
vencimento antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios. Para que o pagamento previsto acima seja realizado por meio da B3, a Companhia 
deverá comunicar a B3, por meio de correspondência em conjunto com o Agente Fiduciário, sobre tal pagamento, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data estipulada para sua realização; 
(q) Agente Fiduciário: a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, foi contratada pela Companhia para representar a comunhão dos interesses dos titulares de Notas Comerciais (“Agente Fidu-
ciário”); e (r) Demais Termos e Condições:os demais termos e condições das Notas Comerciais, as quais regerão a Emissão durante todo o prazo de vigência das Notas Comerciais, estarão descritas nas 
Cártulas. 2. a autorização à Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para praticar todos e quaisquer atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limi-
tando a:(a) negociar e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da Oferta e da Emissão, incluindo, mas não se limitando às Cártulas e seus eventuais aditamentos e ao Contrato de 
Distribuição e seus eventuais aditamentos; (b) negociar todos os demais termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta, incluindo, mas não se limitando a, elaborar, em conjunto com 
o Coordenador Líder, o plano de distribuição das Notas Comerciais, e contratar (i) o Coordenador Líder responsável pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das Notas Comerciais, 
(ii)os assessores legais da Oferta, (iii) o Custodiante e o Banco Mandatário, (iv) o Agente Fiduciário,(v) a B3, e (vi) quaisquer outros prestadores de serviços necessários à realização da Emissão e da Ofer-
ta, fixando‑lhes os respectivos honorários; e (c)praticar todos e quaisquer atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da Emissão e da 
Oferta e assinar os documentos necessários à sua realização, bem como seus respectivos eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando a, publicação e o registro dos documentos de natureza 
societária perante os órgãos competentes e a tomada das medidas necessárias perante a B3,a ANBIMA, a CVM ou quaisquer outros órgãos ou autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de 
quaisquer medidas para a realização da Emissão e da Oferta; e 3. a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à 
Oferta. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, 
após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Sergio Passos Ribeiro– Presidente; Augusto Cesar Ferreira Reis – Secretário.Acionistas: Vinci Capital Partners III J Fundo de Investi-
mento em Participações Multiestratégia e Gabriel Felzenszwalb. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia. Sergio Passos Ribeiro 
- Presidente;  Augusto Cesar Ferreira Reis - Secretário. Certidão Jucerja reg. sob o nº 00004553188 em 25/10/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Instalação de 
kit GNV no 
1º semestre 
cresceu 64%

As instalações de kit GNV 
no primeiro semestre de 2021 
cresceram 64% no Brasil e 
70% no estado do Rio de Ja-
neiro, em relação ao mesmo 
período de 2020. O levanta-
mento é da Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) a pedido do 
Sindicato da Indústria de Re-
paração de Veículos e Acessó-
rios do Rio de Janeiro (Sindi-
repa). O crescimento indica a 
busca por uma dupla econo-
mia, tendo em vista não só 
o aumento da gasolina – que 
acumula 15 reajustes neste 
ano -, quanto o desconto no 
IPVA – que exige a conversão 
até o dia 15 de dezembro.

Ao incluir os meses de ju-
lho e agosto deste ano, a alta 
nas instalações de kits GNV 
em todo o país sobe para 
80%, quando comparado ao 
mesmo período do ano ante-
rior. No estado do Rio, esse 
índice aumentou 44%, o que 
representa dois terços do to-
tal do país. No entanto, ainda 
há espaço para recuperação 
no volume de instalações de 
GNV ao considerar o com-
parativo com o primeiro se-
mestre de 2019, por exemplo, 
que fica 9% a frente do re-
sultado do primeiro semestre 
de 2021. No Rio, o segundo 
trimestre desse ano marcou o 
retorno do número de con-
versões ao patamar do mes-
mo período em 2019, antes, 
portanto, da pandemia.

A procura pelo GNV 
cresceu ainda mais este ano 
devido ao custo do preço da 
gasolina. Somente este ano, 
o combustível teve 15 rea-
justes, e acumula uma alta de 
63% nas refinarias. Assim, o 
Gás Natural Veicular passou 
a ser alternativa para motoris-
tas. Segundo a Firjan, no Bra-
sil, para cada real gasto com 
GNV, o motorista roda duas 
vezes mais em comparação a 
gasolina e ao etanol. No esta-
do do Rio, essa relação é de 
2,5 vezes. A federação desta-
ca ainda que no Rio de Janei-
ro o combustível é mais pro-
curado. O estado lidera com 
75% do total de veículos que 
adotam o uso no país.

Proprietários de carros mo-
vidos a GNV têm desconto 
no Imposto sobre Proprieda-
des de Veículos Automotores 
(IPVA) em vários estados. No 
Rio de Janeiro, o pagamento 
não é dos 4% da alíquota con-
vencional, mas de 1,5%. Os 
preços da gasolina e do óleo 
diesel vendidos nas refinarias 
da Petrobras aumentam a par-
tir desta terça-feira, segundo 
anúncio feito na segunda-fei-
ra (25) pela empresa: o litro da 
gasolina pura (ou seja, antes 
da mistura obrigatória com 
etanol anidro) sobe R$ 0,21 
e chega a R$ 3,19 em média. 
Considerando-se a gasolina 
já misturada ao álcool, a alta 
é de R$ 0,15. Com isso, o litro 
do combustível passa a custar 
R$ 2,33 em média. E o óleo 
diesel puro (antes da mistura 
com biodiesel) teve aumento 
médio de R$ 0,28 por litro e 
passa a custar R$ 3,34. O litro 
do diesel já misturado ao bio-
diesel fica R$ 0,24 mais caro, 
passando a custar R$ 2,94 em 
média.

Marfrig lucra R$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre de 2021

A Marfrig, produtora de 
hambúrgueres e uma das 
maiores empresas de car-

ne bovina do mundo, apresentou 
à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), nesta terça-feira, seus re-
sultados fiscais relativos ao terceiro 
trimestre de 2021, onde destaca a 
receita líquida de R$ 23,6 bilhões, 
crescimento de 40,4% na compa-
ração anual e lucro líquido de R$ 
1,7 bilhão, 148,7% acima do regis-

trado no terceiro trimestre de 2020. 
O Ebitda ajustado chegou a R$ 4,7 
bilhões e a margem Ebtida ajustada 
foi de 20%. Mais uma vez a Marfrig 
registrou recorde histórico de recei-
ta no trimestre, em um ano marca-
do por forte crescimento em todos 
os indicadores financeiros.

O índice de alavancagem, que 
demonstra o compromisso com 
a disciplina financeira da Marfrig, 
foi outro destaque do período ao 

atingir o menor nível da história. 
Em reais, o índice ficou em 1,10x, 
na relação entre dívida líquida/Eb-
tida ajustado dos últimos 12 meses. 
Em dólar, a alavancagem foi de 
1,07x. O fluxo de caixa livre avan-
çou 134,1% em relação ao mesmo 
período do ano passado: R$ 3,8 bi-
lhões.

“Em mais um trimestre, a Mar-
frig trouxe resultados robustos ao 
mesmo tempo em que demonstrou 

seu compromisso com a redução 
consistente do endividamento”, 
diz Marcos Molina dos Santos, 
fundador e presidente do Conse-
lho de Administração da compa-
nhia. “Estamos construindo uma 
empresa cada vez mais relevante, 
bem-posicionada sob os aspectos 
estratégicos, de diversificação geo-
gráfica e sustentável como negócio 
e como integrante da sociedade”, 
comemora.
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ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação

Convocamos os Srs. Acionistas desta 
Cia a se reunirem no dia 03/11/2021, 
às 11h, na sede da sociedade na 
Rua Marques de Paraná nº 110, 
Centro, Niterói/RJ, fim de deliberarem 
sobre baixa de filial, bem como 
consolidação do Estatuto Social 
Niterói, 20/10/2021. Felipe Pimentel 
Turon – Diretor, Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF n° 27.053.299/0001-07 - NIRE 33.3.0032288-4

Assembleia Geral Extraordinária - Primeira Convocação: O Diretor
Presidente da Companhia convoca os Senhores Acionistas para se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 4 de novembro
de 2021 às 15h (quinze horas), na sede da Companhia, situada na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº
8.445, sala 504, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) reforma do Estatuto Social para prever a criação
de um Conselho de Administração composto por três membros; (ii) eleição
dos membros do Conselho de Administração; (iii) reforma dos Artigos 12 a
16 do Estatuto Social para alterar a composição da Diretoria; (iv) fixação da
remuneração dos administradores; (v) apresentação de informações so-
bre o empreendimento imobiliário desenvolvido pela Companhia; e (vi) as-
suntos gerais. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionis-
tas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o art. 135, § 3º
da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021.

Eric Zaragoza Labes – Diretor Presidente.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOSÉ CARLOS DE SEIXAS PINTO, portador da identidade nº 59.015.172-1, 
expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 598.932.737-49. DECLARA,  
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na ATIVA INVESTIMENTOS 
S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do 
Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações 
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. 
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF

Gerência Técnica no Rio de Janeiro – GTRJA
Avenida Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro

20071-900 - Rio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021.

Coopsigascomtra - Cooperativa de apoio e orientação Psicológica aos
empregados e ex-empregados nas empresas produtos perigosos,
distribuidoras e revendedoras de  Gás, Combustíveis, transportes e em
empresas do Setor de Minérios e Derivados do Petróleo, do Estado do
Rio de Janeiro, Comunica a posse realizada no dia 12/10/2021 dos
membros do conselho de administração, para o mandato do quadriênio
2021 a 2025, eleitos no pleito realizado no dia 30/07/2021,  com a seguinte
composição; Diretor Presidente: Vitor Hugo Barreto Cabral; Diretor
Vice-Presidente: Enoque dos santos Bitencourt; Diretor
Administrativo: Ubiraci dos Santos Cesar;   Diretor de
Patrimônio:Leandro Schimitt ; Diretor Financeiro: NazaretH
Cosme da Fonseca Diretor Social: Jorge José Gomes da Silva  ;
Diretor Jurídico: Carlos Alberto dos Santos Marques; amparados
pelo art.55 da lei 5764/71, Duque de Caxias, 13 de outubro de 2021,

Vitor Hugo Barreto Cabral - Presidente

LANDMARK PROPERTIES LTDA.
CNPJ/ME nº 11.298.169/0001-96 – NIRE nº 33.2.1031878-1

ERRATA. Na publicação de nossa ata de Reunião de Sócios de 14/05/2021, 
veiculada neste jornal, no Caderno Financeiro, na pág. 7, em 21/05/2021, 
ocorreu a seguinte incorreção na “Cláusula 5ª”: onde se lê: “Cláusula 5ª - O 
capital social é de R$2.390.928,32 (trinta e dois milhões, trezentos e noventa mil, 
novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos)”, leia-se corretamente: 
“Cláusula 5ª - O capital social é de R$ 32.390.928,32 (trinta e dois milhões, 
trezentos e noventa mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos)”. 

Rio de Janeiro, 26/10/2021. 
Felipe Demori Claudino – Presidente.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Srs. Acionistas desta 
Companhia a se reunirem no dia 04 
de novembro de 2021, às 8 horas, 
na sede da sociedade na Rua Dr. 
Sá Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, 
a fim de deliberarem sobre eleição/
reeleição de Diretoria e contratação 
de prestação de serviços. Petrópolis, 
22 de outubro de 2021. Marcio Salles 
Gomes - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – APACEF

CNPJ 27.150.796/0001-15
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas da Caixa 
Econômica Federal/RJ - APACEF, CNPJ 27.150.796/0001-15, com sede 
na Av. Almirante Barroso, 6 – 4º andar – Gr. 403/411-Centro – Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20031-000, no uso das atribuições que lhe confere seu 
Estatuto Social, Art. 20, incisos I, II e III, convoca os associados quites 
com as obrigações sociais, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - AGE, a ser realizada no dia 08 de novembro de 
2021,  de forma presencial e virtual, pela plataforma ZOOM, em razão 
da pandemia, que será aberta em 1ª convocação às 11:00h, e em 2ª 
convocação, às 11:30h, com qualquer número de associados presentes, 
com a seguinte ordem do dia: 1 – Autorizar a APACEF, ingressar com 
mandado de segurança para pedido de liminar contra o ato coator da 
Superintendência de Previdência Complementar – PREVIC, que acatou a 
alteração do Estatuto da FUNCEF, para declará-lo nulo de pleno direito, 
por não observância do vício de formação da vontade coletiva, previsto na 
redação original do Art. 32, §1º do referido Estatuto, bem como, propor ação 
coletiva anulatórias dos atos que culminaram com a alteração do Estatuto 
da FUNCEF, sem observância de quórum qualificado, previsto no Art. 32, 
§1º do referido Estatuto, com pedido de medida cautelar antecedente, se for 
o caso, bem como pedido de medidas liminares antecipatórias, interposição 
e acompanhamento de todos os recursos cabíveis para obtenção da 
tutela jurisdicional até confirmação, trânsito em julgado, cumprimento de 
sentença e arquivamento definitivo. 2 – Ajuizamento de ação coletiva que 
objetive a condenação da CAIXA ao “regresso”, isto é ao ressarcimento de 
aproximadamente 40% (o percentual correto será de definição judicial) do 
que é pago pelos participantes associados a título do equacionamento da 
FUNCEF, relativamente ao que já foi pago e às parcelas futuras, bem como 
outros pedidos, de qualquer natureza, reputados como necessários pelo 
advogado para fiel consecução dos objetivos e do mandato outorgado para 
o ajuizamento desta Ação Coletiva. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021

Vera Lúcia Faria de Moraes - Presidente da APACEF

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 28.021.590/0001-58

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação. 
Ficam os Senhores Acionistas da Monteiro Aranha Participações S.A. con-
vocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que 
será realizada dia 05 de novembro de 2021, às 16 horas, na sede social da 
Sociedade, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101-A, Leblon, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.430-060, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019; (ii) as contas dos administradores, o relatório da adminis-
tração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019; (iv) a destinação do resultado do exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2020; (v) a fixação da remuneração global 
anual dos administradores; e (vi) a eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia com mandato de 3 (três) anos. Aos acionistas que se 
fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento 
de procuração com 72 horas de antecedência da realização da Assembleia, 
para comprovação da legitimidade da representação exercida. Diretoria.

CRAFT ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 29.513.405/0001-05

CONCESSÃO DE LICENÇA
CRAFT ENGENHARIA LTDA. torna público que recebeu do Instituto Es-
tadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO LI nº IN052450, 
com validade até 19 de outubro de 2025, que a autoriza para implantação 
da atividade de extração e beneficiamento de granito para produção de brita 
com uso direto na construção civil, conforme poligonal definida pelo proces-
so ANM nº 890.197/1995, adequação do canal de drenagem e supressão 
de vegetação em uma área de 8,96 ha; na PEDREIRA SANCAR - ESTRA-
DA RIO-TERESÓPOLIS, 15.300 - SURUÍ, município MAGÉ. Processo nº 
E-07/200270/2006.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190. 

ATA DA AGE. 1. Data, hora e local. Às 15h do dia 29/09/2021, de forma 
exclusivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Convocação. A convocação 
é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, conforme 
alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença. Acionistas representando 
a totalidade do capital social. 4. Mesa. Presidente: Helder Rocha Falcão. 
Secretária: Marcelle Vasconcellos. 5. Ordem do Dia. (I) Aprovar a alteração da 
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021. 
6. Deliberações tomadas por unanimidade. 6.1 Registrada a abstenção do 
acionista Helder Rocha Falcão, Administrador da Cia, o acionista aprovou, sem 
ressalvas, o aumento da remuneração global anual dos administradores para 
o exercício social de 2021 de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) para 
R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sendo de até R$ 1.200,00 
(mil e duzentos reais) para o Conselho de Adm e de até R$ 24.000,00 (vinte 
e quatro mil reais) para a Diretoria. 7. Encerramento. Nada mais havendo a 
tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente 
ata nolivro próprio. Assinaturas: Sr. Helder Rocha Falcão (Presidente); Sra. 
Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Ennesa Fundo de 
Investimento de Ações, por seu Gestor, Arguciacapital Gestão de Recursos 
Ltda e Helder Rocha Falcão. RJ, 29/09/2021. “Certifico que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio.” Arquivado na Jucerja em 18/10/2021sob 
o nº 00004543060 – Bernardo feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190.

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. Às 10h do dia 
28/09/2021, reuniram-se na sede da Cia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º 
andar, sala 3701 (parte), Centro, na cidade do RJ – RJ, os membros do 
Conselho de Adm, Srs. Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e José 
Carlos dos Santos Souza, tendo sido convidada para secretariar a reunião a Sr. 
Marcelle Vasconcellos. Na presente reunião foi deliberado por unanimidade: 
(i) Aprovar, a substituição do Sr. Helder Rocha Falcão, na qualidade 
de Diretor Presidente, pelo Sr. Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, 
brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade 04081599-5, 
expedida pelo IFP/RJ, CPF/ME nº 509.318.577-91, residente e domiciliado 
na Av. Dezessete de Agosto, nº 2.413, apt. nº 401, bairro Casa Forte, Recife 
– PE, como Diretor Presidente da Companhia pelo prazo de mandato 
remanescente até a primeira reunião do Conselho de Adm após a AGO de 
2023. O candidato ora eleito tomará posse no dia 01/10/2021.Tendo em vista a 
aprovação acima, a Diretoria da Uptick passa a ser composta da seguinte forma: 

Diretor Presidente - Sérgio Fernandes de Magalhães Filho;  
Diretor de Relação com Investidores - Helder Rocha Falcão;  

Diretor Administrativo - Marcilio Quintino Correia da Silva.
(ii) Aprovar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como remuneração bruta men-
sal devida a cada membro da Diretoria. A aprovação deste item está condicionada 
à aprovação do aumento do valor da remuneração anual global dos administra-
dores para o exercício social de 2021 em AGE. Registra-se a renúncia à remune-
ração apresentada pelos Diretores de Relação com Investidores e Administrativo 
da Cia, restando claro que somente fará jus ao recebimento da remuneração o 
Diretor Presidente; (iii) Aprovar a contratação da Partners Consultoria e Serviços 
Contábeis Ltda. (“Partners”), inscrita no CNPJ nº 01.652.699/0001-37, com sede 
na Av. Marechal Floriano, 22, 12º andar, Centro, RJ - RJ, para prestação de ser-
viços de elaboração de folha de pagamento para o diretor eleito, mediante uma 
remuneração mensal bruta de R$300,00 (trezentos reais), a partir de outubro de 
2021, ficando a diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à con-
tratação da Partners, desde que seja aprovado do aumento do valor da remune-
ração anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em AGE; 
(iv) Aprovara convocação da próxima AGE da Cia para o dia 29/09/2021, às 11h, 
de forma exclusivamente virtual, com a seguinte ordem do dia: Alteração da remu-
neração anual global dos administradores para o exercício social de 2021. Atesto 
que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Adm da sociedade. RJ, 28/09/2021. Arquivado na Jucerja em 
15/10/2021 sob o nº 00004542392 - Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral.

Conversa com Investidor: Positivo (POSI3)
Por Felipe 
Cavalcante

A Positivo Tecnolo-
gia (POSI3) é uma 
das maiores desen-

volvedoras e fabricantes 
de tecnologia baseada em 
hardware na América Lati-
na, sendo responsável por 
marcas como Positivo, Vaio 
e Compaq. Em conformi-
dade com os resultados do 
2T2021, os últimos divul-
gados, a companhia apre-
sentou uma Receita Bruta 
de 940 milhões, com um 
crescimento de 89% com-
parado ao 2T2020; um Ebi-
tda Ajustado de R$ 102 mi-
lhões, com um crescimento 
de 1.139% (no 2T2020 ha-
via sido de R$ 8,2 milhões) 
e um Lucro Líquido de R$ 
51,5 milhões ante um pre-
juízo de R$ 8,6 milhões 
no mesmo período do ano 
passado. Os resultados do 
3T2021 serão divulgados no 
dia 10 de novembro após o 
fechamento do mercado.

Neste Conversa com In-
vestidor, Renata Oliva Bat-
tiferro, diretora de Relações 
com Investidores da Posi-
tivo Tecnologia, conversou 
com o analista Felipe Caval-
cante da Trade Machine.

O disparo nos volumes 
de vendas de notebooks e 
tablets e os bons núme-
ros dos demais segmen-
tos contrastam com os 
resultados da categoria 
de celulares. A Positivo 
Tecnologia enxerga isso 
como um problema? No 
curto prazo, existe algu-
ma iniciativa para alavan-
car esse segmento ou es-
sa linha tende a ser cada 
vez secundária? 

A Positivo Tecnologia 
acompanhou o ritmo pré-
-pandemia no mercado de 

celulares e andou na con-
tramão da retração nos 
últimos meses, tendo um 
crescimento de três dígitos 
no primeiro semestre de 
2021 na área de mobilidade, 
pois existiram mudanças 
importantes no mercado e a 
companhia criou estratégias 
para sanar dificuldades com 
o supply chain.

Os mercados de eletroe-
letrônicos tiveram compor-
tamentos distintos no Brasil 
durante a pandemia. O ce-
lular era considerado, antes 
desse período, como um 
item de primeira necessidade 
para as pessoas. O consumo 
desse produto era constante 
e se mantinha em um bom 
patamar, enquanto para PCs 
o mercado era mais incons-
tante e variava bastante para 
cima e para baixo. Com o 
advento da pandemia, vimos 
que o consumo de PC cres-
ceu significativamente, por 
conta da enorme procura 
devido ao home office e às 
aulas on-line. O smartpho-
ne apresentou uma queda 
no consumo nos primeiros 
dois meses da pandemia pe-
lo fechamento das lojas, que 
influenciaram bastante nessa 
diminuição das vendas. De-
pois, houve um crescimento 
a partir de junho até setem-
bro de 2020, quando voltou 
a ficar alinhado com o que 
era antes da pandemia. Além 
disso, o mercado de smar-
tphones já é maduro e traz 
uma menor necessidade de 
troca do dispositivo, por isso 
a tendência é uma estabiliza-
ção para este segmento. 

Quanto ao programa 
de Corporate Venture, a 
Positivo Tecnologia prio-
riza algum segmento de 
negócio específico? 

Temos a inovação como 
uma norteadora da nossa 

estratégia. O programa se-
leciona para investimento e 
suporte estratégico startups 
que estão em linha com o 
momento de transforma-
ção dos negócios da com-
panhia. São empresas de 
diversos segmentos: mobili-
dade, exames clínicos, agri-
cultura e pecuária. Criamos 
um Fundo de Investimen-
to em Participação (FIP) e 
o investimento é originá-
rio da verba da companhia 
em Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D). Ajudamos 
as investidas no processo 
de operação das startups 
com recursos humanos da 
própria companhia. Muito 
mais do que investimento 
financeiro, as equipes da 
companhia agregam valor 
às investidas ao assessorar 
iniciativas e participar dos 
seus projetos estratégicos, 
com o envolvimento de um 
grande time de executivos 
próprios da companhia. 
Desconheço outra empresa 
de tecnologia no Brasil com 
um programa tão estrutura-
do dessa forma.

A companhia também 
vem desenvolvendo sua 
área de HaaS e lançou 
uma divisão voltada para 
as instituições de ensino. 
Como a Positivo Tecnolo-
gia enxerga esse mercado 
no futuro? Tem alguma 
perspectiva desse mode-
lo ganhar força no ensino 
público? 

A modalidade Hardwa-
re as a Service (HaaS) tem 
registrado alta expressiva 
de demanda, principalmen-
te nos últimos anos. Em 
2020, o mercado de com-
putadores como serviços 
aumentou 20% no Brasil. 
Estima-se que em 2021 es-
te crescimento será ainda 
maior. O aquecimento des-

se modelo tem sido acom-
panhado atentamente pela 
nossa equipe especializada. 
Somente no primeiro se-
mestre deste ano, o núme-
ro de contratos firmados 
na Positivo As A Service 
aumentou 50%, principal-
mente devido à escalada da 
digitalização da sociedade e 
dos novos formatos de tra-
balho e estudo, sejam híbri-
dos ou remotos. O aumento 
da demanda por Haas vem 
não só por parte de grandes 
empresas, mas também do 
setor educacional, em que 
lançamos recentemente o 
Haas4Edu, que são paco-
tes de aluguel e suporte de 
computadores e dispositi-
vos móveis ao setor educa-
cional, tanto público como 
privado. Embora HaaS seja 
fundamentalmente um me-
canismo de locação de equi-
pamentos de informática, 
mobilidade e infraestrutura 
de TI, inclui recursos adi-
cionais como customização 
e instalação de dispositivos, 
atualização de softwares, 
migração e extração de da-
dos digitais, além de central 
de atendimento 24 horas 
e suporte técnico local. É 
uma solução ágil e descom-
plicada que evita a obsoles-
cência de equipamentos e 
mantém parques tecnológi-
cos atualizados. 

Os custos das maté-
rias-primas têm sido um 
problema em quase toda 
cadeia produtiva. Ain-
da assim, as margens da 
companhia surpreende-
ram positivamente. Qual 
o segredo? A disponibi-
lidade de matéria-prima, 
principalmente de semi-
condutores, pode afetar 
alguma linha de produ-
ção?

Sim, o mercado mundial 

Renata Oliva Battiferro, diretora de Relações 
com Investidores da Positivo Tecnologia

de computadores e telefonia 
tem sofrido com a escassez 
e custos altos de compo-
nentes, porém, a companhia 
tem sido capaz de se planejar 
com antecedência fazendo 
uma boa gestão do capital 
de giro. Apesar do alto cus-
to da matéria prima e atra-
sos nas entregas, reflexo do 
impacto da pandemia global 
(Covid-19), estamos conse-
guindo suprir a demanda de 
nossos clientes. As margens 
saudáveis são resultado de 
uma maior diversificação de 
produtos e serviços que a 
Companhia vem ofertando, 
assim como diversificação 
dos canais de venda. Temos 
ampliado nossa capilaridade, 
além de estarmos presentes 
em todos os grandes va-
rejistas no Brasil. Estamos 
ampliando nosso relaciona-
mento com redes de varejo 
regional, as que chamamos 
de Tier3, por serem lojas 
únicas ou pequenas redes 
que atuam em cidades do in-
terior do Brasil.

A divisão de negócios 
governamentais evoluiu 
bastante nos últimos 
anos. Uma possível mu-
dança nas eleições de 

2022 pode interferir nesse 
crescimento?  Pensando 
nas licitações, qual o ce-
nário político que mais 
beneficiaria a compa-
nhia? 

A Positivo Tecnologia 
atua no segmento público 
há mais de 25 anos e fornece 
computadores para grande 
parte das mais diversas ca-
madas governamentais do 
País. Além disso, estamos 
trabalhando com projetos 
especiais, como é o caso 
do fornecimento das urnas 
eletrônicas para as eleições 
de 2022. O desenvolvimen-
to desses projetos especiais 
só é possível devido a uma 
equipe técnica altamente 
capacitada e engenharia es-
pecializada, fruto de mais 
de 30 anos de história no 
segmento de hardware e 
tecnologia. Não vemos um 
cenário em que mudanças 
nas eleições possam inter-
ferir nesse crescimento. 
Ganhamos a licitação para 
o fornecimento de 225 mil 
urnas que serão entregues 
no primeiro semestre de 
2022.

Coordenação: Jorge Priori
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)

2020 2019
Despesas administrativas
Despesas com serviços de contabilidade (11.629) (10.836)
Despesas com serviços de assesssoria  - (4.020)
Outras Despesas Operacionais (378) (7.185)

Prejuízo operacional (12.007) (22.041)
Receitas Financeiras 1.059 1.301 
Despesas Financeiras (698) (725)
Resultado Financeiro Líquido  361 576 
Prejuízo antes do IR e da CSLL (11.646) (21.465)
Contribuição Social (95) (117)
Imposto de Renda (159) (195)
Prejuízo do exercício (11.900)  (21.777)
Quantidade de Ações 110.000 110.000 

Lucro (Prejuízo) por Ações (em R$)  (108,18) (197,97)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício  (11.900)  (21.777)
Imposto de Renda a Recuperar  (7)  22 
Impostos e contribuições a recolher  143  155 
Valores a pagar  -  - 
Caixa líquido das atividades operacionais  (11.764)  (21.600)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento e adiantamento para futuro aumento de capital  -  50.000 

Caixa líquido das atividades financiamento  -  50.000 
Geração (utilização) de caixa no exercício  (11.764)  28.400 

Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 25/05/2014, com a deno-
minação Zafer Empreendimentos e Participações Ltda. (“Zafer”) e com objeto so-
cial de participação em outras Sociedades, no país ou no exterior, tendo sido subs-
crita 100 quotas representativas do Capital Social ao valor de R$1,00 por quota.

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$)
Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  32.452  44.216 
Imposto de Renda a Recuperar  318  311 

Total do Circulante  32.770  44.527 
Total do Ativo  32.770  44.527 

Capital 
Social

Capital 
a Inte-

gralizar

Adianta-
mento para 

aumento 
de capital

Lucros/
Prejuízos 

Acumu-
lados Total

Saldos em 31/12/2018 (200.100)  90.100 94.055 (15.945)
Adiantamento para futuro 
aumento de capital

 
(50.000)

 
(50.000)

Aumento de Capital  - 
Prejuízo líquido do exercício - - -  21.777  21.777 
Saldos em 31/12/2019 (200.100)  40.100  - 115.832 (44.168)
Aporte para futuro aumento 
de capital  - 
Aumento de Capital  - 
Prejuízo líquido do exercício - - -  11.900  11.900 
Saldos em 31/12/2020 (200.100)  40.100  -  127.732 (32.268)

Passivo 2020 2019
Circulante
Impostos a Recolher  (502)  (359)
Valores a Pagar  -  - 

Total do Circulante  (502)  (359)
Patrimônio Líquido
Capital Social  (200.100)  (200.100)
Capital a integralizar  40.100  40.100 
Prejuízos acumulados  127.732  115.832 

Total Patrimônio Líquido  (32.268)  (44.168)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  (32.770)  (44.527)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 31/12/2020 E 2019 (EM R$)

Pré-Sal Petróleo publica edital do 3º Leilão
O edital do 3º Lei-

lão de Petróleo 
da União, que 

comercializará mais de 55 
milhões de barris de pe-
tróleo de propriedade da 
União dos campos de Bú-
zios, Sapinhoá e Tupi e da 
Área de Desenvolvimen-
to de Mero, foi publicado 
nesta terça-feira no Diário 
Oficial da União (DOU), 
pela Pré-Sal Petróleo, em-
presa pública vinculada 
ao Ministério de Minas e 
Energia (MME). O certa-
me na B3 será presencial, 
e está previsto para o dia 
26 de novembro, a partir 
das 14h. O pré-edital do 
leilão ficou disponível para 

consulta pública durante o 
mês de setembro.

Podem participar do lei-
lão as empresas de petróleo 
membros de consórcios no 
pré-sal, refinarias que te-
nham logística comprova-
da para a retirada do óleo 
e empresas brasileiras de 
trading na condição de pro-
ponentes individuais. Se a 
opção for por consórcio, só 
poderá ser composto por 
até três companhias, entre 
uma empresa de petróleo, 
uma refinaria, uma trading 
brasileira e uma empresa de 
logística. Ainda conforme 
o edital, uma empresa po-
de participar de mais de um 
consórcio, “desde que seja 

para compra do petróleo de 
campos diferentes”.

A sequência das cargas 
a serem leiloadas começa-
rá por Búzios, seguida por 
Tupi, Sapinhoá e Mero. Os 
prazos de contratos para ca-
da campo oferecido podem 
variar de 24, 36 ou até 60 
meses. A maior carga a ser 
comercializada é da Área de 
Desenvolvimento de Mero. 
O comprador poderá ad-
quirir um lote de 43,4 mi-
lhões de barris em 36 me-
ses ou de 19,8 milhões em 
24 meses, explica a Agência 
Brasil..

“É importante frisar que 
os volumes são estimativas 
da futura parcela de petró-

leo da União nestes campos, 
que contemplam as incerte-
zas inerentes ao processo. 
Isso significa que, ao arre-
matar um lote, o compra-
dor terá disponível toda a 
carga nomeada no período, 
ainda que seja maior ou me-
nor ao volume estipulado 
no edital. As cargas estarão 
disponíveis para embarque 
a partir de 2022”, informou 
a empresa.

Dinâmica

No início do certame 
serão oferecidos lotes de 
maior prazo para cada cam-
po. Cada proponente entre-
gará sua proposta escrita, 

tendo como base o Preço 
de Referência (PR) fixa-
do pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (ANP) para 
o respectivo petróleo. Caso 
haja mais de um proponen-
te, começará um leilão a 
viva voz. A vencedora será 
a empresa que oferecer o 
maior ágio.

Se não tiver proponente 
para o lote de maior pra-
zo, haverá uma nova etapa, 
com a reabertura do lote pa-
ra contrato de prazo menor. 
Também nesse caso, vence-
rá quem oferecer o maior 
ágio sobre o PR, podendo 
ou não ter etapa a viva voz.

Caso algum dos lotes não 

for comercializado será rea-
lizada uma fase da repesca-
gem, após o leilão de todos 
eles. “O lote será reapre-
sentado pelo menor prazo 
e o vencedor será aquele 
que oferecer a menor ofer-
ta de deságio em relação ao 
PR. Da mesma forma que 
na fase anterior, se houver 
mais de um proponente, te-
rá início o leilão a viva voz. 
A Pré-Sal Petróleo poderá 
aceitar ou não a oferta”, 
acrescentou a empresa.

O edital está disponível 
na página da Pré-Sal Petró-
leo. As dúvidas ao edital de-
verão ser endereçadas para 
o e-mail leilao3@ppsa.gov.
br até o dia 3 de novembro.

CAE adia análise do projeto de privatização dos Correios

Relator do projeto 
de lei que autoriza 
a exploração pela 

iniciativa privada de todos 
os serviços postais, o sena-
dor Márcio Bittar (PSL-AC) 
apresentou nesta terça-feira 
(26) na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) 
seu parecer favorável ao 
PL591/2021. Com pedido 
de vistas coletivas, os se-
nadores acordaram analisar 
no dia 9 de novembro a 
matéria, que estava na pauta 
desta terça.

O parecer não modifica 
qualquer item do substitu-
tivo elaborado na Câmara 
pelo deputado federal Gil 
Cutrim (Republicanos-
MA). O relator rejeitou as 
cinco emendas apresenta-
das pelo senador Angelo 
Coronel (PSD-BA). “O PL 
aperfeiçoa o precário apa-
rato de regulação e fiscali-
zação da atividade postal, 
definindo instrumentos e 
responsabilidades para que 
se garanta uma oferta ade-
quada e universal dos ser-
viços postais essenciais, e 
impõe, por meio de uma 
concessão, a contratualiza-

ção na relação entre a em-
presa e o poder público” 
afirmou o relator.

Atualmente a iniciativa 
privada participa da explo-
ração dos serviços postais 
por meio de franquias, 
mas os preços seguem 
tabelas da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telé-
grafos (ECT), que detém 
o monopólio de serviços 
como carta e telegrama. 
Entretanto, já existe con-
corrência privada para a 
entrega de encomendas, 
por exemplo. O senador 
Paulo Rocha (PT-PA) pe-
diu vistas coletivas e su-
geriu a realização de uma 
terceira audiência pública. 
“Não entendo a pressa 
na análise da matéria. Os 
Correios são patrimônio 
público e cultural do Bra-
sil, uma empresa de mais 
de 300 anos. Privatizar não 
vai resolver os problemas 
do governo” expôs o se-
nador. Paulo Rocha disse 
ainda que é preciso apro-
fundar o debate para ve-
rificar qual o melhor mo-
delo de uma empresa para 
a prestação universal dos 

serviços postais. “Aqui é 
um debate de interesse na-
cional, de uma população 
carente de serviços públi-
cos. Uma empresa privada 
não vai resolver os proble-
mas do público lá nos rin-
cões”, destacou.

O líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) ratifi-
cou as vistas coletivas, ao 
considerar importante que 
todos analisem o relatório 
apresentado. O senador, 
contudo, considerou desne-
cessária a realização de mais 
uma audiência pública, após 
duas já terem sido promo-
vidas. Bezerra exemplificou 
como sucesso nas privatiza-
ções o setor de telecomu-
nicações. “O Brasil ganhou 
muito com essa privatiza-
ção. Hoje é um dos países 
mais avançados nesse setor 
de telecomunicações. Esse 
PL 591 inaugura o marco 
legal do serviço postal e 
perpetua os Correios, que 
serão a nossa principal em-
presa no setor de serviço 
postal no país” frisou.

Os senadores Jean Paul 
Prates (PT-RN) e Paulo 

Paim (PT-RS) questionaram 
a resistência de levar a maté-
ria à análise da Comissão de 
Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ) e pontuaram 
aumento na precificação 
dos serviços postais com a 
privatização dos Correios. 
Ambos os parlamentares 
argumentaram que as duas 
audiências públicas reali-
zadas foram praticamente 
esvaziadas por coincidirem 
com agenda da CPI da Pan-
demia. “Esse relatório, con-
sidero incompleto. Não fala 
da importância operacional, 
manutenção e garantias da 
universalização. Ninguém 
quer discutir o assunto. Es-
sa pauta vem praticamente 
na sombra” disse Jean Paul.

Paim enfatizou que tra-
mita no Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma ação 
declaratória de inconstitu-
cionalidade do projeto que 
sustenta a privatização dos 
Correios. Segundo o sena-
dor, o próprio Procurador-
Geral da República, Augus-
to Aras, defendeu em seu 
parecer a inconstituciona-
lidade dessa privatização. 
Paim apresentou requeri-

mento para uma sessão de 
debates ouvindo pessoas 
favoráveis e contrárias ao 
projeto. “Em um tema tão 
complexo como esse, não 
aceitar debate entre as par-
tes é um equívoco”, argu-
mentou.

Diante da possível priva-
tização, o senador Zequinha 
Marinho (PSC-PA) questio-
nou o relator sobre a manu-
tenção dos serviços postais 
na Região Amazônica, onde 
“as agências não têm saldo 
positivo”. Emendou com 
uma indagação: “quais as 
condições que a empresa 
privada tem de obedecer pa-
ra continuar cobrindo uma 
região de tão difícil acesso? 
Precisamos saber, para que 
amanhã não tenhamos um 
problema maior do que se 
tem hoje”. O relator Bittar 
assegurou que o projeto 
propõe a privatização de to-
do o serviço. “Vamos fazer 
um leilão e a empresa ven-
cedora será proibida de fe-
char as agências existentes, 
mesmo as inoperantes.

O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) 
mostrou preocupação com 

a continuidade do fundo de 
pensão Postalis, que atende 
aposentados e pensionistas 
dos Correios. “Sabemos que 
o Postalis era um plano de 
previdência muito genero-
so para os funcionários. Os 
Correios serviam muito bem 
aos 100 mil que estavam lá. 
Se isso passa à empresa pri-
vada, vão ter que tirar o di-
nheiro para pagar o Postalis 
de algum lugar e terão de 
aumentar o preço dos ser-
viços”. Segundo o relator, a 
empresa vencedora do lei-
lão também terá de herdar o 
Postalis. “Provavelmente vai 
estar na precificação do lei-
lão e a empresa deverá pagar 
uma outorga menor”. Para 
o senador Flávio Bolsona-
ro (Patriota-RJ), o Postalis 
é símbolo de como se trata 
mal os aposentados e pen-
sionistas dos Correios. “Cer-
tamente, com a possibilidade 
de privatização dos Correios, 
a pauta do Postalis será trata-
da com mais transparência. 
A capitalização de uma em-
presa como os Correios trará 
investimentos em tecnologia, 
inovação, contratação e paga-
mento de melhores salários”.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Receita, com ajuda do IOF, bate recorde em setembro
Crescimento mensal de 12,87% leva acumulado do ano para R$ 1,349 tri

Impulsionada pela re-
cuperação da econo-
mia e pelo aumento no 

Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), a arreca-
dação federal bateu recorde 
para o mês de setembro. 
Segundo dados divulgados 
nesta terça-feira pela Recei-
ta Federal, o governo arre-
cadou R$ 149,102 bilhões 
em setembro, com aumen-
to de 12,87% acima da in-
flação em valores corrigi-
dos pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

O resultado é o maior pa-
ra meses de setembro desde 
o início da série histórica da 
Receita Federal, em 1995, 
em valores corrigidos pela 
inflação. Nos nove primei-
ros meses do ano, a arre-
cadação federal soma R$ 
1,349 trilhão, com alta de 
22,3% acima da inflação pe-

lo IPCA, também recorde 
para o período.

A arrecadação superou 
as previsões das instituições 
financeiras. No relatório 
Prisma Fiscal, pesquisa di-
vulgada pelo Ministério da 
Economia, os analistas de 
mercado estimavam que 
o valor arrecadado ficaria 
em R$ 138,758 bilhões em 
setembro, pelo critério da 
mediana (valor central em 
torno dos quais um dado 
oscila).

Auxílio Brasil

Segundo a Agência Brasil, 
a recuperação da economia, 
que neste ano deve fechar 
com crescimento próximo 
de 5%, está impulsionando 
a arrecadação, com refor-
ço de R$ 14,52 bilhões em 
setembro na comparação 
com setembro do ano pas-

sado em valores corrigidos 
pelo IPCA. No entanto, fa-
tores atípicos e mudanças 
na legislação também con-
tribuíram para a alta.

O aumento do IOF, que 
entrou em vigor no fim de 
setembro para financiar 
o Auxílio Brasil, também 
ajudou a melhorar a arre-
cadação. De abril a dezem-
bro do ano passado, o IOF 
sobre operações de crédito 
foi zerado para baratear as 
linhas de crédito emergen-
ciais concedidas durante a 
pandemia. Juntos, os dois 
efeitos elevaram a arrecada-
ção em R$ 3,34 bilhões no 
mês passado em relação a 
setembro de 2020.

Adiamentos

Os adiamentos de paga-
mento de tributos também 
ajudaram a impulsionar a ar-

recadação no mês passado. 
Isso porque diversas obri-
gações que tinham sido sus-
pensas no início do ano, por 
causa da segunda onda da 
pandemia de Covid-19, vol-
taram a ser pagas no segundo 
semestre. O pagamento de 
tributos diferidos (adiados) 
aumentou de R$ 1,81 bilhão 
em setembro do ano passa-
do, para R$ 2,61 bilhões em 
setembro deste ano.

Também influiu na alta da 
arrecadação o recolhimento 
atípico (que não se repetirá 
em outros anos) de cerca 
de R$ 2 bilhões em setem-
bro em Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e em 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) por 
grandes empresas. Nos no-
ve primeiros meses do ano, 
os recolhimentos atípicos 
somam R$ 31 bilhões, con-
tra apenas R$ 5,3 bilhões no 

mesmo período de 2020.
Ao longo de 2021, es-

ses recolhimentos fora de 
época têm impulsionado a 
arrecadação por causa de 
empresas que registraram 
lucros maiores que o pre-
visto e tiveram de pagar a 
diferença. Por causa do sigi-
lo fiscal, a Receita não pode 
informar o nome e a ativi-
dade dessas grandes com-
panhias.

Tributos

Na divisão por tributos, 
as maiores altas em setem-
bro – em relação ao mes-
mo mês de 2020 – foram 
registradas na arrecadação 
do IRPJ e da CSLL, alta de 
R$ 3,5 bilhões (16,94%) aci-
ma da inflação pelo IPCA, 
impulsionados pelo reco-
lhimento atípico de grandes 
empresas e pelo aumento 

do lucro das empresas. Em 
seguida vem o IOF, com 
crescimento de R$ 3,34 bi-
lhões (352,2%) acima da 
inflação, por causa do fim 
da isenção que vigorou em 
2020 e do aumento das alí-
quotas em 2021.

Em terceiro lugar, estão 
as receitas da Previdência 
Social, que aumentou 7,89% 
acima da inflação, motivada 
pela recuperação do empre-
go formal. A arrecadação 
do Programa de Integração 
Social (PIS) e da Contribui-
ção para o Financiamento 
da Seguridade Social (Co-
fins), subiu 6,71% acima da 
inflação, influenciada pela 
recuperação das vendas e 
do setor de serviços, após a 
vacinação em massa contra 
a Covid-19. Por incidir so-
bre o faturamento, a arre-
cadação de PIS/Cofins está 
atrelada ao consumo.

Campos Neto vai à Câmara explicar conversa com banqueiro

A Comissão de Tra-
balho, Administra-
ção e Serviços Pú-

blicos da Câmara aprovou 
nesta terça-feira pedido do 
deputado Rogério Correia 
(PT-MG) para que o pre-

sidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Ne-
to, seja convidado a pres-
tar esclarecimentos sobre 
sua relação com o dono do 
BTG Pactual, André Este-
ves.

A sessão discutirá “a 
independência do Banco 
Central e a relação teme-
rária do atual Presidente, 
Sr. Roberto Campos Neto, 
com o banqueiro André Es-
teves, dono do BTG Pactu-

al”, segundo o requerimen-
to oficial.

Gravação obtida pelo 
Brasi 247 mostra que Cam-
pos Neto se orientou com 
Esteves sobre a taxa de ju-
ros. O presidente do BC 

ligou ao banqueiro para sa-
ber qual que deveria ser o 
piso (lower bound) da taxa.

“O áudio está gravado e 
causou espanto entre po-
líticos e especialistas”, diz 
o deputado. “Enquanto sr. 

Roberto Campos Neto sub-
mete a política do Banco 
Central a partir de consul-
tas individuais a banqueiros, 
a situação social do país se 
deteriora rapidamente”, 
acrescenta.
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