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Popularidade política anda na
contramão de inflação e desemprego.
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Regulamentada a emissão de cédula relacionada
com conservação e recuperação de florestas
nativas. Por Rebeca Stefanini, página 2

O curioso caso do empregado que
fez coisa que não deve com a luva.
Por Mônica Gusmão, página 4

Tânia Rego/ABr

Teto de gastos e
reformas estão
aumentando
desigualdade
Desde 2016, quando um golpe derrubou a presidenta Dilma
Rousseff (PT), o Estado brasileiro
vem sendo alvo de várias reformas,
sob alegação de criar empregos e
promover desenvolvimento e crescimento econômico. Mas, longe de
entregar o prometido, o que o teto
de gastos e as reformas conseguiram até agora foi destruir avanços
nas áreas sociais conquistados nas
últimas décadas, precarizando os
serviços públicos e reforçando as
desigualdades. Levantamento que
analisou normas já aprovadas e outras propostas ainda em tramitação
mostra que o argumento de que
elas iriam promover crescimento
econômico é uma “falácia”, A educação já sofre forte reflexo.
Embora a Emenda Constitucional do Teto de Gastos tenha
vigência de duas décadas, em apenas três anos ela já provocou uma
grave redução de recursos. Desde
que foi promulgado, o Teto de
Gastos levou a uma redução de
17% nos investimentos a nível federal. Além de reduzir a verba do
Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) e
da alimentação escolar. A doutora
em economia Ana Luiza Matos
destaca que o teto de gastos já está
cortando direitos e possibilidades
dos brasileiros, sobretudo quando
observados os gastos em educação. Página 3

Dólar a
R$ 5,52,
inflação sobe e
pobres sofrem
O dólar voltou a subir, nesta
segunda-feira, e encerrou vendido
a R$ 5,521, com alta de R$ 0,061
(+1,21%). A cotação está no maior
valor desde o último dia 11, quando tinha fechado a R$ 5,537. Com
os preços da Petrobras vinculados
ao dólar, o gás puxa alta da inflação. Luz está cara também. Previsão do mercado financeiro para o
IPCA subiu de 8,59% para 8,69%
neste ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira,
boletim do Banco Central. Porém
o Indicador de Inflação por Faixa
de Renda, do Ipea, divulgado na
última sexta-feira, apontou que no
acumulado dos últimos 12 meses a
inflação para as famílias mais pobres já está em 11%.

Novembro complicado: greve de
caminhoneiros e desabastecimento
Nos últimos anos, o fator de utilização de refinarias
brasileiras (FUT) caiu de 94% para 70%

O

s caminhoneiros estão
ameaçando paralisar o
país. Desde o último
sábado, a categoria fala em “estado de greve”, com veladas críticas
ao presidente Jair Bolsonaro (sem
partido). Nesta segunda-feira as
entidades representativas da classe prometeram entregar uma lista
de reivindicações para o governo
como forma de evitar paralisação
nacional a partir de 1º de novembro.
O governo parece que não leva
fé nessa nova paralisação dos caminhoneiros, que estão reivindicando itens como o cumprimento
do valor mínimo do frete rodoviário, a aposentadoria especial
para a categoria (aos 25 anos de
trabalho) e a mudança na política
de preços.
Pelo lado dos combustíveis, a
Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom)

comunicou aos consumidores o
risco de desabastecimento de gasolina e óleo diesel no Brasil no
mês de novembro, devido a “uma
série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento”.
A entidade denuncia que “reduções promovidas pela Petrobras, em alguns casos chegando
a mais de 50% do volume solicitado para compra, colocam o
país em situação de potencial
desabastecimento”. As distribuidoras brasileiras alertam ainda
para o risco no “estabelecimento de condições comerciais com
preferências a determinados
clientes, desequilibrando o ambiente concorrencial do mercado de combustíveis.”
A Brasilcom também lembra
que há cerca de quatro anos, a
Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos vêm
alertando para as consequências
da subutilização das refinarias da

Petrobras por decisão da gestão,
que vem reduzindo a produção
de combustíveis para favorecer os
importadores, beneficiados pela
política de Preços de Paridade de
Importação (PPI) implementada no governo Temer e mantida
por Bolsonaro. Nos últimos anos,
o fator de utilização de refinarias
brasileiras (FUT) caiu de 94% para 70%.
Por conta disso, somente este
ano, a gasolina já subiu 56,2% nas
refinarias da Petrobras e 35,5%
nos postos de revenda. Em igual
período, o óleo diesel aumentou
50,9% nas refinarias, e 31,5% nos
postos. A título de comparação,
nos mesmos meses, a taxa de inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em
6,90% e, nos últimos 12 meses,
em 10,25%. Enquanto isso, o
salário-mínimo não tem aumento
desde 2016.

Superávit da balança cresce
36,5% e chega a US$ 58,75 bi

A

balança comercial atingiu
superávit de US$ 58,75
bilhões no acumulado do
ano, até a terceira semana de outubro, com alta de 36,5% pela média
diária, sobre o período de janeiro
a outubro de 2020. Já a corrente
de comércio (soma das exportações e importações) chegou a
US$ 392,89 bilhões, com crescimento de 36,9%. As exportações
em 2021 já somam US$ 225,82
bilhões, com aumento de 36,8%,

enquanto as importações subiram
36,9% e totalizam US$ 167,07 bilhões. Os dados foram divulgados
nesta segunda-feira pela Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do
Ministério da Economia.
No acumulado do mês, as exportações cresceram 41,3% e
somaram US$ 12,47 bilhões, enquanto as importações subiram
55,4% e totalizaram US$ 10,29 bilhões. Dessa forma, a balança comercial registrou superávit de US$

2,18 bilhões, em queda de 1,1%,
e a corrente de comércio alcançou US$ 22,77 bilhões, subindo
47,4%.
Apenas na terceira semana de
outubro, as exportações somaram US$ 4,574 bilhões, enquanto as importações foram de US$
4,323 bilhões. Assim, a balança
comercial registrou o superávit
de US$ 0,25 bilhão e a corrente
de comércio alcançou US$ 8,897
bilhões.

IBGE cancela
seleção para
o Censo
de 2022
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta segunda-feira o cancelamento do processo seletivo para
a contratação de recenseadores e
agentes censitários para o Censo
Demográfico de 2022.
Em comunicado, o IBGE disse
que o contrato com o Cebraspe,
empresa responsável pela organização do processo, tem data
de vencimento nesta segunda e
não será prorrogado. Com isso,
“o processo para as funções de
recenseador, agente censitário
municipal e agente censitário supervisor, que estava suspenso,
passará à condição de cancelado”,
informou o instituto.
O processo seletivo previa a
contratação de mais de 200 mil
profissionais e havia sido suspenso em abril deste ano. O órgão
reforça que vai divulgar em seus
canais os procedimentos para a
devolução das taxas de inscrição
já efetuadas e que busca uma nova empresa para organizar a seleção.
Depois de uma batalha judicial,
ficou estabelecido que, para 2022,
o governo vai reservar cerca de
R$ 2,3 bilhões para a realização da
pesquisa. Em maio deste ano, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou que o governo de Jair
Bolsonaro fique obrigado a tomar
as medidas necessárias para realizar o Censo no ano que vem. Por
lei, a pesquisa deve ser realizada a
cada dez anos. A última ocorreu
em 2010. No ano passado, a pesquisa não foi executada devido à
pandemia.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5059
R$ 5,6800
R$ 6,3939
R$ 0,8573
R$ 307,00

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (setembro)
0,66% (agosto)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
6,25%
0,63% a.m.
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Afinal quem ganha e quem
perde com esta carestia?
Por Ranulfo Vidigal

H

á uma percepção generalizada que
a atual inflação penaliza principalmente as famílias mais pobres,
uma vez que se faz presente com grande intensidade em bens e serviços básicos, como
energia elétrica, gás de cozinha, combustíveis,
aluguéis e alimentos. É elevado o número de
pessoas que voltaram a ter insegurança alimentar, a morar na rua, ou a usar o fogão
a lenha. Esta inflação é, especialmente, perversa, mais um desemprego, um desalento e
estagnação da renda, como mostrou o dado
divulgado pelo Banco Central (IBC-Br) recentemente.
Este quadro inflacionário, por outro lado, gera ganhadores. A disparada do dólar,
aumenta o preço de produtos e insumos importados, pressionando a inflação. Por outro
lado, favorece os setores exportadores, como
o agronegócio, mais interessado em exportar
comida do que a ofertar no mercado doméstico, onde a fome se alastra. Também favorece
quem tem ativos em dólar.
O aumento dos preços da energia elétrica
também se relaciona diretamente com decisões políticas. Dentre elas destacam-se as de
longo prazo, como a opção por enormes usinas hidrelétricas em lugar de empreendimentos menores e descentralizados, aumentando o
impacto ambiental e a suscetibilidade a eventos climáticos.
A política do setor de óleo e gás também
contribui para o rápido aumento dos preços.

O país passa a exportar cada vez mais óleo
bruto e a importar refinados. E a política de
precificação da empresa, associando os preços dos combustíveis àqueles observados no
mercado internacional (em vez de associá-los
aos custos em moeda nacional), gera enorme
pressão sobre a inflação, não só dos combustíveis, mas de toda a cadeia produtiva que deles
depende.
São decisões políticas que impactam a inflação, gerando ganhadores e perdedores. A alta
no dólar encarece alimentos importados e favorece a exportação, sobrando menos para a
oferta doméstica. A comida fica cara, a fome
se alastra, e o agronegócio exportador ganha.
O aumento dos combustíveis e da energia
elétrica favorece os acionistas das empresas
produtoras, mas penaliza toda a população. A
soma desses fatores impacta o preço dos aluguéis, favorecendo locadores em detrimento
a quem precisa pagar pela moradia, de modo
que centenas de milhares de pessoas moram
nas ruas.
Resumo da ópera: a inflação atual é, em larga medida, determinada por decisões políticas
desastrosas e perversas na medida em que penalizam as camadas mais pobres da população
em favor de grupos privilegiados. Considerando que popularidade política anda na contramão de inflação e desemprego, a questão econômica vai dominar o debate para as futuras
eleições de 2022 e gerar muita dor de cabeça
para os políticos de plantão.
Ranulfo Vidigal é economista.

Instituída a Cédula de
Produto Rural (CPR) Verde
Por Maurício Pellegrino, Igor
Rego e Rebeca Stefanini

O

Governo Federal regulamentou a
emissão da cédula de produto rural
relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas, a
CPR Verde, por meio de Decreto publicado
em 04 de outubro de 2021. O título, que já
é utilizado para financiar a produção agrícola,
passa agora a também financiar a preservação
do meio ambiente e atividades voltadas para a
economia sustentável.
A Lei do Agro (Lei n. 13.986/2020), publicada em abril de 2020, já tinha alterado a
legislação da Cédula de Produto Rural (Lei n.
8.929/1994) para incluir na definição de produtos rurais as atividades relacionadas à conservação de florestas nativas, sendo que, no
entanto, sujeitou tal alteração a posterior regulamentação pelo Poder Executivo.
Agora, o Governo Federal regulamentou a
matéria com o objetivo de permitir a emissão
de CPR Verde para fomentar o financiamento de operações que envolvam conservação e
recuperação de florestas nativas e de seus respectivos biomas, com aplicações previstas, por
exemplo, na compensação voluntária da emis-

são de gases de efeito estufa pelos agentes econômicos interessados.
A cédula funcionará como um título emitido
na iniciativa privada, não tendo qualquer participação do Governo em sua operação e comercialização. Na prática, a CPR Verde fomentará
iniciativas de conservação ambiental, por meio
da criação de um ativo natural, que pode ser negociado com uma empresa ou instituição interessada no financiamento de tais iniciativas.
Além do “pagamento pela floresta em pé”,
poderão ser objeto da CPR Verde ações que
resultem na conservação da biodiversidade,
de recursos hídricos e do solo. Em resumo, na
CPR Verde, o produto/ativo a ser negociado
corresponderá aos benefícios obtidos com a
conservação e a recuperação de florestas e o
carbono sequestrado por elas.
Ressalvadas as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, qualquer extensão de terra, de conservação florestal e de manutenção da biodiversidade poderá entrar no
cômputo do financiamento, após certificação
do ativo e da operação por entidade independente.
Maurício Pellegrino, Igor Rego e Rebeca Stefanini são sócios e
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Aumento do IOF
provoca incertezas no
mercado de câmbio
Por Rodrigo Mariano

O

aumento da alíquota do IOF
neste momento é uma decisão política totalmente irracional que vai causar um prejuízo em
cadeia para empresas de diversos setores e segmentos. E não se trata apenas
do aumento de custos das operações
de crédito. Mesmo que a alta não tenha
afetado as operações de câmbio ainda, o
mercado já tem sentido os seus efeitos.
Tanto nas operações diretas de compra
e venda de moeda estrangeira quanto
nas transferências de recursos em moeda estrangeira, o IOF incide como alíquota em todas as operações de câmbio
feitas no Brasil. O que varia é o percentual cobrado em cada operação.
Nas transações em espécie, por exemplo, a alíquota atual varia de 0,38% (compra) a 1,1% (venda). Os mesmos percentuais são cobrados quando uma empresa,
através de uma ordem de pagamento
interna, pega dinheiro de uma empresa
fora do país (seja por empréstimo ou investimento) ou faz uma remessa.
É oneroso trabalhar com outras moedas no Brasil. O mercado de câmbio
já é sobretaxado, não só em termos
tributários, mas também por conta da
cobrança de serviços das instituições
financeiras. Existem outras tarifas que
devem ser consideradas nas operações
de envio de dinheiro para o exterior ou
recebimento, como o Código SWIFT
ou BIC. Além disso, tanto os bancos
públicos como os privados cobram uma
porcentagem sobre o valor da transação
que vem de fora, a qual fica em torno de
1% do valor total da operação.
O cenário atual é de incerteza. Empresas que operam diretamente com
esse mercado foram muito penalizadas
durante a pandemia, como as casas de
câmbio. No período, o turismo internacional ficou praticamente estancado e,
com a vacinação, agora acontece uma
retomada tímida, ainda muito impactada pela desvalorização do real frente
ao dólar. Em meio a todo esse cenário,
vem a questão: o IOF vai subir também
para as operações de câmbio? Se antecipando ao aumento, as agências já estão aplicando uma isenção das taxas de
serviços, o que não é bom para a saúde
financeira delas, mas é um diferencial
para a sobrevivência.
E quem opera o caixa em moeda estrangeira, como fica? As filiais de empresas estrangeiras no Brasil terão um
sobrecusto para receber recursos ou
fazerem suas remessas. E é claro que
aumento dos custos financeiros são
compensados por corte de gastos, que
podem começar pelo quadro de funcionários para diminuir a folha salarial, aumentando a taxa de desemprego.
Para investidores estrangeiros, há uma
pitada a mais que pode inibir as transa-
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ções: a forte desvalorização do real frente
ao dólar deixa a renda fixa pouco atrativa
mesmo diante da alta da taxa de juros.
Por outro lado, a volatilidade do mercado acionário e a instabilidade econômica
afugentam o aporte de recursos.
E tudo isso em um cenário político e
econômico dificílimo. De acordo com o
Banco Central, os investimentos diretos
de estrangeiros no Brasil, em agosto, somaram US$ 4,5 bilhões, o que representa
uma queda de 26% em comparação com
julho. O volume ficou abaixo da estimativa da autoridade monetária para o período, que era de US$ 5,8 bilhões. Para quem
não sabe, os investimentos diretos são
feitos por empresas que estabelecem um
relacionamento de médio e longo prazo
com o país e são menos voláteis por envolver decisões mais duradouras. Portanto, a diminuição é uma notícia ruim.
O dólar, no mês de setembro, valorizou-se cerca de 2,24% ante o real, ao
mesmo tempo em que a Bolsa apresentou movimento de baixa, refletindo preocupações fiscais, políticas, inflacionárias
e a respeito de preços de commodities
que também afetam as ações. Aliás, a alta
da moeda estadunidense contribui muito para a escalada inflacionária no Brasil,
obrigando o Banco Central a elevar a taxa básica de juros - hoje em 6,25% -, o
que por si só já reflete em aumento de
custos nas operações de crédito, mesmo
que o IOF não sofra reajuste.
Apesar da alta do dólar, muitas empresas ainda estavam buscando recursos
no exterior que, na maioria dos casos,
são utilizados para continuidade do próprio negócio. É o caso das empresas estrangeiras de investimentos e das multinacionais com subsidiária no Brasil que
são oneradas pelo IOF tanto na remessa de recursos quanto na captação. Tais
transações, dependendo do valor, ficarão muito onerosas, o que fará com que
a empresa, em muitos casos, repense a
operação, haja vista que captar ou transferir recursos do exterior para o Brasil
significa uma perda considerável e, em
muitos casos, pode se tornar um problema para a empresa.
Sendo assim, se for efetivada uma
mudança nas alíquotas do IOF no câmbio, o impacto negativo será imediato.
Para as empresas, o reajuste do IOF junto com a alta do dólar, pode até chegar
a inviabilizar certos negócios. Mesmo
que a alta seja por um período curto, é
uma decisão errada tomada no momento errado e por um motivo igualmente
errado. Onera a economia, aumenta o
desemprego e aumenta a necessidade
de auxílio governamental. É o cachorro
correndo atrás do próprio rabo.
Rodrigo Eduardo Mariano é advogado tributarista
do escritório R Mariano Advogados e membro da
Diretoria de Assuntos Legislativos do Instituto dos
Advogados de São Paulo (Iasp).
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Trabalhadores nascidos
Ainda que lentamente, cresce número de
mulheres em cargo de liderança nas empresas em outubro podem sacar
Especialista: Números devem aumentar mais nos próximos anos
No Brasil, das 508 empresas listadas no banco
de dados da BM&F Bovespa, 197 têm pelo menos
uma mulher no conselho
de administração (38,78%)
e 165 possuem pelo menos uma conselheira efetiva (32,48%). Os dados são
do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa
(IBGC). Os números mostram que a presença da mulher em cargos de decisão
ainda é muito inferior aos
homens.
De acordo com o especialista em governança
corporativa para empresas
familiares e diretor-presidente da GoNext Governança e Sucessão, Eduardo
Valério, a tendência é que
esses números cresçam. “O
movimento das mulheres
que hoje ocupam cargos
de CEO ou conselhos de
administração é crescente,
mesmo que de forma lenta.
Nos conselhos a velocidade é maior, porque não depende da mulher estar em
uma diretoria executiva, por
exemplo”, explica.
Ele afirma que os conselhos de administração que
estão tendo uma presença
maior de mulheres são ligados as áreas de tecnologia,
inovação e organizações sobretudo da beleza. “Há um
grande espaço para as mulheres nos conselhos de administração e na liderança.
As empresas querem cada
vez mais mulheres líderes,

pois com as competências
femininas e competências
masculinas juntas, o negócio fica mais forte”, destaca.
O número de mulheres
participando de conselhos
de administração cresce a
cada ano. Mesmo que de
forma lenta, a presença
feminina na liderança das
companhias é uma tendência mundial. Conforme
dados de uma pesquisa realizada pela consultoria norte-americana Pearl Meyer, o
número de mulheres presente nos conselhos das 200
maiores empresas do mercado norte-americano de
ações, passou de 19% em
2010, para 32% em 2020.
Outro estudo, desta vez
da Kantar - empresa líder
global em pesquisa de mercado, também aponta o
crescimento da presença feminina na liderança. A pesquisa apresenta dados de
18 países de acordo com os
números divulgados, entre
os anos de 2012 e 2020, a
quantidade de mulheres em
cargos de liderança dobrou,
indo de 10% para 20%.
Metas
Para Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine
Luiza, a participação das
mulheres nas empresas brasileiras ainda está longe do
ideal, mas que o mercado
em geral está mais atento
ao tema. Hoje o Magazine

Luiza tem 40% dos cargos
de conselheiros ocupados
por mulheres. Na visão da
presidente, a diversidade
traz vantagens para a companhia. Uma delas é que
fica mais fácil a empresa se
comunicar e atender o público brasileiro, que é muito
diverso.
Outras empresas também estabelecem metas para ter mulheres ocupando
cargos de liderança. Segundo o Instituto Ethos, um
dos exemplos é o Walmart,
que estabeleceu a meta
global de ter 50% de mulheres ocupando cargos de
liderança. Hoje, no Brasil,
51% dos funcionários são
mulheres, mas em cargos de
liderança o percentual cai
para 38%.
No Brasil, o Walmart
lançou o Movimento +Mulher 360, junto com outras
36 grandes corporações,
com o objetivo declarado
de equilibrar a balança do
gênero nas empresas e nas
comunidades em que elas
estão inseridas. Também
fazem parte do grupo, as
empresas Arno, Amanco,
Bunge, Coca-Cola, Diageo,
HP, Natura, P&G, Pepsico
e Santander, entre outras.
Grau de instrução
As mulheres brasileiras
são mais instruídas que os
homens e com mais acesso
ao ensino superior. O retrato está presente na pesqui-

sa “Estatísticas de Gênero:
indicadores sociais das mulheres no Brasil”, divulgada
em março deste ano pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na população com 25
anos ou mais, 19,4% das
mulheres e 15,1% dos homens tinham nível superior
completo em 2019. A parcela da população com instrução vem avançando, mas
as mulheres se mantêm nos
últimos anos com maior grau
de instrução. Em 2012, eram
14% das mulheres com ensino superior e 10,9% dos homens. A única faixa etária em
que há mais homens que mulheres com ensino superior é
aquela acima dos 65 anos ou
mais, o que mostra as restrições do acesso à educação
em décadas passadas, aponta
o IBGE.
Lei
Em 2017, a Comissão
de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) aprovou
o projeto de lei que define
um percentual mínimo de
participação feminina nos
conselhos de administração de todas as empresas
que têm mais da metade
do capital controlado pelo governo federal (PLS
112/2010). As cotas vão
poder ser implementadas
de forma gradual, começando com 10% em 2018,
passando a 20% em 2020 e
chegando a 30% em 2022.

Teto de gastos e outras reformas
reduzem direitos e ampliam desigualdade

D

esde 2016, quando
um golpe derrubou a presidente
Dilma Rousseff (PT), o
Estado brasileiro vem sendo alvo de várias reformas,
sob alegação de criar empregos e promover desenvolvimento e crescimento
econômico. Mas, longe de
entregar o prometido, o que
o teto de gastos e as reformas conseguiram até agora
foi destruir avanços nas áreas sociais conquistados nas
últimas décadas, precarizando os serviços públicos
e reforçando as desigualdades. Levantamento que analisou normas já aprovadas e
outras propostas ainda em
tramitação mostra que o argumento de que elas iriam
promover crescimento econômico é uma “falácia”.
É o que destaca o estudo
“Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das Reformas
do Estado entre 2016 e 2021
na educação” produzido pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com apoio
da organização internacional
ActionAid e outras entidades.
O documento revela como as
reformas liquidam, na prática,
direitos estabelecidos.

De acordo com a coordenadora do estudo, Vanessa Pipinis, elas fazem parte
de uma agenda ampla, combinada e complementar. “A
justificativa que estava por
trás da medida era de que a
redução da dívida pública e
dos gastos públicos implicariam necessariamente em
um crescimento econômico. E a gente percebe nas
análises que isso não é verdade”, explica.
Embora a Emenda Constitucional do Teto de Gastos tenha vigência de duas
décadas, em apenas três
anos ela já provocou uma
grave redução de recursos.
Desde que foi promulgado, o Teto de Gastos levou
a uma redução de 17% nos
investimentos a nível federal. Além de reduzir a verba
do Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da alimentação escolar.
Cortando direitos
A doutora em economia
Ana Luiza Matos destaca
que o teto de gastos já está cortando direitos e possibilidades dos brasileiros,

sobretudo quando observados os gastos em educação.
“Por exemplo, colocando
em risco o Plano Nacional
de Educação. Em 2015, o
investimento do nosso PIB
em educação era de 6,5%.
Estava próximo do que esperávamos na meta 20 do
PNE de chegar até 2019
com 7% do PIB. Contudo, a
partir de 2016, tivemos uma
queda desse valor investido.
Em 2019, a gente contou
com 5,6%, muito abaixo do
esperado e muito abaixo do
esperado para o final desse
processo de 2024”, aponta
a economista.
“Congelando as medidas
por 20 anos, o que vemos é
um desfinanciamento das
políticas públicas. E o impacto é uma promoção do corte
de investimento público em
educação. O que percebemos
é que a Emenda Constitucional 95 coloca em risco direitos históricos, conquistados
pelo brasileiro na Constituição de 1988. E, em relação
à educação, especialmente a
Emenda 95, ela limita os investimentos federais na área
da educação, exatamente
em um momento histórico.
Precisaríamos de mais inves-

timento e mais aportes para
a área educacional em um
contexto que temos evasão
(escolar) e uma série de questões que afetam as e os estudantes brasileiros”, completa
Vanessa.
Além do Teto de Gastos,
o estudo também analisa
a Emenda Constitucional
do Controle das Despesas Públicas e a “reforma”
trabalhista. Também são
observados os impactos de
propostas ainda em tramitação. Entre elas, a reforma tributária, a reforma
administrativa e a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 13/2021 que permite
o descumprimento do piso
mínimo de investimento em
educação. O levantamento
demonstra que as medidas
estudadas não promoveram crescimento econômico, geração de emprego ou
distribuição de renda. Além
de piorar muito a oferta de
serviços públicos.
A coordenadora da Campanha, Andressa Pellanda,
destaca que as atuais reformas que se procura implementar no Brasil são uma
continuidade do Consenso
de Washington.

auxílio emergencial

T

rabalhadores informais e inscritos
no Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) nascidos em outubro
podem sacar, a partir desta
segunda-feira a sexta parcela do auxílio emergencial
2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança
digitais da Caixa Econômica Federal CEF) no primeiro dia de outubro.
Os recursos também podem ser transferidos para uma
conta corrente, sem custos
para o usuário. Até agora, o
dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o
pagamento de contas domésticas (água, luz, telefone e gás),
de boletos, compras em lojas
virtuais ou compras com o código QR (versão avançada do
código de barras) em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a
central telefônica 111 da Caixa
funciona de segunda a domingo, das 7 horas às 22 horas.
O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado pelo governo federal para
atender pessoas vulneráveis
afetadas pela pandemia de
covid-19. Ele foi pago em
cinco parcelas de R$ 600 ou
R$ 1,2 mil para mães chefes
de família monoparental e,

depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até
quatro parcelas de R$ 300
ou R$ 600 cada. O programa
se encerraria com a quarta
parcela, depositada em julho
e sacada em agosto, mas foi
prorrogado até outubro, com
os mesmos valores para o
benefício, após insistência da
população e do Congresso
Nacional.
Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante
sete meses, prevê parcelas
de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma
mulher, recebe R$ 375; e
pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. Pelas regras estabelecidas, o
auxílio é pago às famílias
com renda mensal total de
até três salários mínimos,
desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário
que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível
até o mês de dezembro de
2020, pois não há nova fase de inscrições.
Para quem recebe o Bolsa
Família, continua valendo a
regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no
programa social, seja a do
auxílio emergencial.

Dia das Crianças: 2021
supera em 170% as
tentativas de fraudes em 2020

O

Dia das Crianças
deste ano teve aumento de 170,4%
no número de fraudes evitadas no comércio eletrônico
brasileiro, subindo de 55,88
mil pedidos potencialmente
fraudulentos em 2020 para
151,11 mil neste ano. Em
termos financeiros, foram
R$ 124,67 milhões em fraudes evitadas no varejo virtual em 2021, contra R$ 66,43
milhões no ano passado –
crescimento de 87,59%. Os
dados são do levantamento
da ClearSale, que avaliou o
período entre 29 de setembro a 12 de outubro, e foram
analisados somente pedidos
pagos com cartão de crédito.
As categorias que geraram maior número de
fraudes evitadas neste ano
foram: celular, eletrônicos,
bebidas, drogarias e automotivo. Em 2020, a lista foi
composta por alimentos,
celular, eletrônicos, bebidas
e joias. Já analisando pelo

valor dos produtos, as categorias com maior índice de
possíveis ações fraudulentas
foram: eletrônicos, bebidas,
ferramentas, celular e automotivo. No ano passado,
o Top5 foi preenchido por
eletrônicos, celular, joias,
bebidas e magazine.
Já segundo a Pesquisa de
Tecnologia Bancária 2021
(ano-base 2020) realizada
pela Febraban, o mobile
banking tornou-se o canal
dominante, responsável por
51% das transações bancárias. O levantamento da Febraban mostra que o aporte
de recursos em tecnologia
aumentou 8% em 2020, chegando a R$ 25,7 bilhões.
Desse total, 10% do valor
foi destinado à cibersegurança. Outras prioridades
foram inteligência artificial e
trabalho remoto. A pesquisa
ainda aponta que depois dos
governos, o setor bancário é
o maior investidor em tecnologia no Brasil e no mundo.

Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A. - CNPJ/ME nº 37.315.476/0001-21 - NIRE 35.300.555.201 - Reunião de
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - Ficam convocados os Acionistas da Educbank Gestão de Pagamentos
Educacionais S.A. (“Companhia”), conforme disposto no Artigo 8, do Estatuto Social da Companhia e nas Cláusulas 4.1.2 e 4.1.3
do Acordo de Acionistas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia
25/10/2021, às 07h30, com a presença de acionistas que representem no mínimo 50% do capital social com direito de voto, ou,
em segunda convocação, no dia 28/10/2021, às 18 horas, com a presença de qualquer número dos acionistas com direito de
voto, em ambiente virtual pelo link https://us02web.zoom.us/j/5058965956?pwd=VUJJUGVtSU9iWHd4TGw2T3E2b3ZyUT09, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar o
endereço da sede da Companhia da Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.739, Box 85, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01452001, para a Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 2º andar, sala 103, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04538-000; e (ii) incluir
no objeto social a atividade de aluguel de computadores, notebooks e equipamentos para terceiros; e (b) a celebração da operação
de captação de recursos pela Companhia por meio de mútuos conversíveis (“Créditos”), no valor total de até R$8.000.000,00, a ser
contratado com acionistas da Companhia (“Investidores”), tendo como objetivo o desenvolvimento de suas atividades (“Operação
de Rodada Conversível”), que resultará, em caso de evento de liquidez, conforme a ser definido nos contratos da Operação de
Rodada Conversível (“Evento de Liquidez”), em um aumento de capital e em uma emissão de novas ações da Companhia da
mesma classe de ações atualmente detidas pelos Investidores, as quais serão integralizadas com os Créditos (“Conversão”), de
forma a resultar na emissão de quantas ações do capital social da Companhia, em bases totalmente diluídas, forem necessárias
para promover a quitação destes instrumentos de mútuos conversíveis (“Ações da Rodada Conversível”), considerando, para tanto,
que o preço de cada ação será o que for menor entre o seguinte valor de avaliação (pre money) da Companhia: (i) 80% do preço
por ação precificado no Evento de Liquidez; ou (ii) R$100.000.000,00, dividido pelo número agregado de ações da Companhia
no momento imediatamente anterior ao Evento de Liquidez, em bases totalmente diluídas; e (c) a autorização aos Diretores da
Companhia para celebrarem os contratos e documentos referente à Operação de Rodada Conversível. São Paulo, 14/10/2021.
Danilo Pereira da Costa Filho - Presidente do Conselho de Administração.
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‘A Mão e a Luva’

“A

mão e a luva” é um romance de Machado de
Assis, de 1874, que trata do amor (eu disse
amor?) entre Guiomar e seus três pretendentes: Estevão, sujeito grudento, romântico e sentimental; Luís
Alves, frio, calculista e interesseiro, e Jorge, acomodado,
preguiçoso e bobalhão.
No final, ela escolhe...
Desculpem. Não vim falar disso.
Vim falar de um caso curioso em que um empregado de uma indústria beneficiadora de carnes de
aves foi dispensado por justa causa porque depois
de ir ao banheiro fazer suas necessidades, jogou suas
luvas de trabalho no cesto de papéis sujos e, lembrando-se de que não poderia continuar o trabalho sem
elas, voltou ao banheiro, calçou as luvas e retomou
seu trabalho normalmente, como se nada de mais
tivesse acontecido. A empresa rescindiu o contrato
de trabalho por justa causa (má conduta) por entender que a atitude irresponsável do empregado poderia contaminar toda a linha de produção, com sérias
consequências para a sua honradez comercial e para
a saúde dos consumidores. O sujeito achou a punição
pesada demais e ajuizou ação trabalhista. A Justiça do
Trabalho achou correta a decisão da empresa e o caso
foi parar no TST. A 2ª Turma daquela Corte confirmou o entendimento dos juízos inferiores (Processo
RRAg-21809-88.2017.5.04.0333).
No julgamento de primeiro e segundo graus (Vara
e TRT), pesou o fato de que o empregado (armazenista) manuseava caixas de embalagem de produtos,
e poderia, ainda que acidentalmente, contaminar o
conteúdo. Como a possibilidade de risco era concreta,
não é preciso esperar que o dano ocorra para que a
má conduta do empregado se consume. O empregado
alegou em defesa que a rescisão do contrato por justa
causa era uma malandragem da empresa para se esquivar da responsabilidade por sua estabilidade acidentária,
já que sofrera acidente do trabalho em julho de 2017 e
teria garantia de emprego até julho de 2018. Os juízes
não se convenceram da tese. Acertadamente, o juiz de
primeiro grau anotou em sua sentença que depois de
cinco meses do retorno ao trabalho, após a alta previdenciária, seria improvável que a empresa tivesse intenção de dispensar o empregado por justa causa com
a finalidade sovina de lhe sonegar direitos. A empresa
teria levado em conta a gravidade da conduta, e não
quanto poderia lucrar com a dispensa do empregado.
A ministra Maria Helena Mallmann, relatora do
Acórdão, disse que a empregadora é uma empresa de
industrialização e comercialização de aves e derivados
para o consumo humano, “atividades que demandam
extremo controle e regras rígidas de higiene no ambiente de trabalho, o que o empregado não observou”.
A avaliação da justa causa é e sempre será um problema crucial na Justiça do Trabalho. A CLT não tem
conceito pacífico do que é falta grave e do que não é. É
preciso levar em consideração uma série de princípios.
O art.482 da CLT traz apenas um rol de faltas ditas
graves, mas nenhum conceito. O jurista italiano Bortolotto dá uma explicação bastante convincente. Segundo
ele, justa causa é a punição por uma falta grave, e falta
grave é aquela que, se cometida pelo patrão ou pelo
empregado, quebra a confiança entre os dois e torna
impossível a continuação do contrato de trabalho.
E dá um exemplo interessante: se o patrão põe uma
plaquinha “Proibido fumar”, numa fábrica de mármores, e o empregado fuma, o fumante está apenas descumprindo uma norma geral sem outra consequência.
Nesse caso, uma punição por justa causa seria exagerada. Mas, se o patrão põe essa mesma plaquinha numa
fábrica de dinamite, e o sujeito descumpre, então a falta
é gravíssima pelo potencial de dano que pode causar.
Voltando à questão das luvas: se o sujeito calça as luvas que pegou do lixo numa fábrica de tijolos, embora
anti-higiênica a sua conduta talvez não justificasse uma
punição tão severa. Mas, numa fábrica de alimentos in
natura...
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Compra e venda de imóveis
aumentaram 61% em todo o Brasil
Possibilidade da lavratura de escrituras on-line explica o aumento

N

em mesmo a crise
de Covid-19 foi
capaz de esfriar
o aquecimento do mercado imobiliário brasileiro.
De acordo com o Colégio
Notarial do Brasil – Seção
São Paulo, associação que
congrega os notários paulistas, os cartórios de notas
nunca lavraram tantas escrituras públicas de compra e venda de imóveis no
primeiro semestre do ano
como em 2021. Foram firmadas 728.360 compras e
vendas nos primeiros seis
meses do ano, ante 451.130
no mesmo período de 2020.
Os números significam um
crescimento de 61% nas
formalizações de imóveis
em todo o Brasil.
A escritura de compra e
venda é o ato lavrado no
cartório de notas por meio
do qual uma das partes ven-

de determinado bem imóvel para outra. De acordo
com o Código Civil, o documento é obrigatório para
a transferência de bens imóveis de valor superior a 30
salários-mínimos. Os estados que mais formalizaram
documentos de compra e
venda foram, São Paulo
(204.555), Minas Gerais
(94.354), Paraná (83.765),
Rio Grande do Sul (67.614)
e Santa Catarina (59.605),
respectivamente.
Segundo a entidade representativa dos cartórios
de notas, uma das hipóteses
que pode explicar o forte
crescimento é a possibilidade da realização das escrituras públicas de forma on-line, prática regulamentada
pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), por meio
do Provimento nº 100, em
maio do ano passado, quan-

do o mundo parou por causa da Covid-19. “As escrituras remotas facilitaram o dia
a dia do cidadão. Hoje, de
forma rápida, prática e sem
nenhum custo adicional,
qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode
realizar um ato notarial sem
sair de casa”, diz Daniel Paes de Almeida, presidente
do CNB/SP.
Escritura on-line
De fato, as escrituras on-line vêm ganhando cada
vez mais espaço. Em alguns
cartórios de notas, por
exemplo, elas já respondem
a 25% de todas as escrituras públicas de compra e
venda de imóveis. “Isso
em pouco mais de um ano.
Os números demonstram a
confiança que a sociedade
deposita nos tabelionatos

como garantidores da segurança jurídica”, observa
Daniel.
Para solicitar a realização
da escritura de forma eletrônica basta o interessado
entrar em contato com o
cartório. Para a realização
do ato eletrônico, o tabelionato deverá proceder à
identificação dos contratantes de forma remota, assim
como suas capacidades para
a realização do mesmo. “A
videoconferência será conduzida pelo tabelião de notas que indicará a abertura
da gravação, a data e hora
de seu início, o nome por
inteiro dos participantes,
realizando ao término do
ato, a leitura na íntegra de
seu conteúdo e colhendo a
manifestação de vontade de
seus participantes”, orienta Daniel Paes de Almeida,
presidente do CNB/SP.

Após pandemia, 6 em 10 empresas
na AL manterão trabalho remoto

A

pandemia da Covid-19 trouxe novas tendências para
o mundo todo, particularmente para as empresas da
América Latina, que passam
por uma constante transformação digital, as novidades devem começar a aparecer nas novas formas de
trabalho. Mais companhias
estão aceitando o trabalho
remoto e acreditando que
ele veio para ficar.
De acordo com o relatório “Transformação Digital
na América Latina – 2021”,
conduzido pelo fundo de
venture capital Atlantico, 64% das companhias
latino-americanas devem
apostar no trabalho completamente remoto a partir
dos próximos anos, número
que era apenas 9% antes da
pandemia.
O levantamento, feito
com líderes e profissionais
de Recursos Humanos de
524 companhias da América Latina em julho de 2021,
mostra que a mudança no
conceito de local de trabalho deve ser gigante. Antes
do período de lockdown
(confinamento), 69% das
empresas adotavam o modelo presencial, seguidos
por 25% do trabalho híbrido e apenas 9% nas atividades remotas.
Atualmente, o cenário é
completamente diferente e
as posições entre o primeiro e terceiro lugares se inverteram. Além de 64% das

companhias estarem apostando no trabalho remoto,
o número de empresas no
modelo híbrido também
aumentou, passando para
31%, e apenas 5% das empresas voltaram às atividades presencialmente.
Modelo híbrido
Dentro deste extrato do
novo modelo de trabalho,
os entrevistados foram
questionados sobre a frequência que os empregados
precisam estar no escritório
depois da implementação
do trabalho remoto. Do total, 40% afirmaram que precisam estar presencialmente
apenas em reuniões externas e conferências e 22%
disseram que precisam ir ao
escritório apenas algumas
vezes por mês.
Seguindo a onda do modelo híbrido, 13% afirmaram ter de ir às companhias
de 3-5 vezes por semana e
21% de 1-2 vezes por semana. Apenas 4% afirmou não
ter trabalhado remotamente
neste período.
Já para Yara Guimarães,
gerente de Recursos Humanos da Confirp Consultoria Contábil, “como não
se tem ainda uma legislação
aprovado sobre o tema, o
ideal é que as empresas não
adotem o modelo híbrido,
porém esse modelo será o
futuro do home office. As empresas para estarem dentro
da lei devem utilizar os 25%

da carga horária dos colaboradores.”
“Um primeiro entendimento que o empresário
precisa ter é que a legislação
não menciona possibilidade
de trabalho híbrido (parte
em casa e parte presencial),
porém as empresas têm
praticado essa modalidade
em comum acordo com os
colaboradores. Mas, é preciso cuidado, pois o que se
tem dentro da legislação é
que esse pode ficar em até
25% da carga horária em
casa, desde que os acordos
estejam determinados em
contrato de trabalho acordado por ambas”, explica.
Outro ponto é que, com
a retomada da economia,
a empresa que fizer a opção pelo modelo híbrido
ou remoto deve deixar isso
bastante claro nas documentações. Lembrando que
a modalidade de home office
deve constar expressamente do contrato individual de
trabalho, que especificará as
atividades que serão realizadas pelo empregado (pode
ser elaborado termo aditivo
de contrato de trabalho, por
exemplo).
Yara lembra que a empresa não é obrigada a arcar
com custos de água, luz, telefone e internet e nem estrutura (mesa, cadeira, computador). “A legislação da
abertura para negociações
dessas despesas devido à dificuldade de mensuração de
custos haja vista que parte

desses custos é também do
colaborador desde que que
todos os acordos sejam especificados em contrato de
trabalho”, diz.
Diversidades
O relatório também traz
outro estudo inédito, apontando a transformação da
diversidade nos novos postos de trabalho depois da
pandemia. Os entrevistados
foram perguntados como
foram as contratações desde o começo do trabalho
remoto, indicando que 60%
das novas aquisições representaram mais diversidade
de gênero, seguido por diversidade socioeconômica
(54%) e diversidade racial
(33%).
As companhias também
foram questionadas sobre
as atividades dos seus empregados que trabalham
remotamente e a forma que
analisam algumas particularidades, como se eles atuam secretamente em mais
de um trabalho ao mesmo
tempo. Do total, 33% das
empresas acreditam que
seus funcionários não possuem outras atividades em
paralelo, seguidos por 30%
de empresas que não sabem, 29% que sabem que
os funcionários exercem
atividades extras em outros
períodos e 8% acreditam
que seus funcionários realizam dois trabalhos concomitantemente.
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Semana começa morna
na B3 e fecha em queda
Bolsa fechou na última sexta-feira em alta de 1,29%

A

bolsa de valores
de São Paulo, a
B3, operou nesta
segunda-feira com bastante
volatilidade e acabou encerrando no negativo. “Estamos no início da divulgação
de resultados corporativos
nos EUA. Nessa semana,
temos muitas empresas
americanas divulgando resultados e isso tende a fazer
preço. O mercado já tem
expectativa por esses resultados corporativos de grandes empresas e na próxima
semana começam os resultados corporativos no Brasil”, reportou Jansen Costa,
sócio-fundador da Fatorial
Investimentos, à reportagem do Monitor Mercantil.
O Ibovespa fechou em
queda de 0,19%, a 114.428
pontos. Lembrando que na
sexta-feira, a bolsa fechou

em alta de 1,29%, a 114.647
pontos. Com o resultado,
a bolsa acumulou alta de
1,61% na semana. No mês,
o avanço é de 3,31%. Mas
quando observado o ano, o
recuo é de 3,67%.
Segundo Jansen Costa, a
semana começa com dados
ruins da China e crise energética na Europa. Na China, dados de crescimento
mostram queda acima das
expectativas. Principais destaques são os setores industrial e imobiliário. Dados
de venda do varejo vieram
acima do consenso. É preciso monitorar também o
impacto da crise energética
na Europa nos resultados
das companhias do terceiro
trimestre, principalmente
empresas industriais, o que
também pode prejudicar o
crescimento dos países e

levar a aumento da taxa de
juros na região.
Expectativa Brasil
“Na semana passada, no
Brasil, tivemos 3% de alta
do índice. No mercado local, vemos basicamente o
fluxo local de investidores
comprando Bolsa. Chama
atenção que no movimento de queda os volumes
são menores do que os de
alta. Então, a bolsa tem
feito maior volume de alta
do que de queda. Expectativa é que mercado tenha
feito no curto prazo um
fundo, como chamam os
analistas”, explica o consultor.
Na avaliação dele, são
poucos ruídos em relação a
CPI da Covid. “Temos dados positivos como a queda

da taxa de transmissão da
Covid. Vemos a movimentação por uma terceira via
com Eduardo Leite no PSDB sendo colocado como
possibilidade. Outro movimento observado é que
as taxas de renda fixa de
crédito privado de curto e
médio prazo subiram bastante e pessoas passam a se
questionar se devem tirar da
renda variável e colocar na
fixa. Muita gente tem feito
essa movimentação buscando proteção”, cita Jansen
Costa.
Internamente, o Banco Central divulgou nesta
segunda-feira a estimativa
do mercado financeiro para a inflação que subiu para 8,69%, enquanto a projeção do Produto Interno
Bruto (PIB) é de queda
para 5,01%.

FIDCs: Anbima calcula e
divulga preços diariamente

O

s FIDCs (Fundos
de Investimento
em Direito Creditório) são os novos produtos a fazer parte da precificação feita pela Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima). Nesta segunda-feira, começou a
divulgação diária das taxas e
dos preços indicativos para
cotas selecionadas, a partir
de uma metodologia desenvolvida especificamente
para esse tipo de fundo estruturado.
Além da ampliação da
atividade de precificação
na Anbima, a iniciativa
tem o objetivo de fomentar a liquidez do produto
no mercado financeiro.
Segundo a Anbima, os
FIDCs têm se fortalecido cada vez mais como
alternativas para a diversificação das carteiras de
investimento: o volume
de ofertas públicas desses
fundos está no maior patamar dos últimos seis anos,
com R$ 42,6 bilhões emitidos em 2021 (até setembro), em 335 operações. O

resultado representa avanço sobre o total movimentado nos doze meses de
2020, quando foram registrados R$ 33,8 bilhões, em
306 ofertas.
“Além das emissões primárias, o mercado secundário de FIDCs tem crescido
substancialmente nos últimos anos. A precificação
desses ativos deve estimular
ainda mais as negociações”,
afirma Hilton Notini, gerente de Preços e Índices.
“As informações geradas
auxiliam nas negociações
de compra e venda das cotas desses fundos e, consequentemente, contribuem
à promoção da liquidez”,
completa.
A partir das 20hs, será
possível consultatr o site
da Anbima (as taxas indicativas e de compra e venda
dos FIDCs, além dos preços unitários desses papéis.
Inicialmente, serão divulgadas informações para
dez cotas selecionadas pela
nossa Comissão de FIDCs.
O objetivo é que essa base
seja expandida ao longo dos
próximos meses.

Três perguntas: Cannabis - cadeia produtiva, cânhamo e perspectivas

C

onversamos com
Marcelo De Vita
Grecco, co-fundador e CMO (Chief Marketing Executive) da Green
Hub sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva da cannabis no Brasil, a
inserção do cânhamo no
mercado brasileiro e os caminhos que a cannabis deve
percorrer no futuro. A Green Hub é uma consultoria e
aceleradora brasileira com
foco específico na indústria
da Cannabis
A cannabis é uma planta
única que possui espécies
como o cânhamo (hemp)
e a maconha. O cânhamo
tem alto teor de canabidiol
(CBD) e baixo de tetrahidrocanabinol (THC). Ele
não gera qualquer efeito
psicoativo e tem mais de 25
mil aplicações industriais.
Já a maconha, ao contrário,
possui baixo teor de CBD e
alto de THC. Ela tem efeitos psicoativos e pode tratar inúmeras doenças, mas
foi usada para demonizar a
cannabis.
O mercado legal da cannabis apresenta cinco dimensões. A primeira engloba o cânhamo como
uma Commodity. A segunda é a industrial, uma das
mais prolíficas e que gera
produtos não voltados ao
consumo direto humano.

A terceira é a de Saúde &
Bem-estar, direcionada a
produtos para o consumo
direto humano, englobando, além do setor de alimentos e bebidas, a linha de
produtos over-the-counter
(OTC; venda sem necessidade de prescrição médica).
A quarta é a do setor farmacêutico. A quinta e última
engloba o uso adulto.
A Green Hub realizará no
próximo dia 23 de outubro
em São Paulo a terceira edição do Cannabis Thinking,
principal evento de negócios do mercado legal de
cannabis na América Latina. O evento reunirá mais
de 60 experts do Brasil e do
exterior para discutir os novos negócios em torno do
uso medicinal e industrial
da cannabis, bem como o
cenário no Brasil e nos países da região. A conferência
será sediada no CIVI-CO,
polo de impacto cívico socioambiental, e terá a correalização do Centro de Excelência Canabinoide (CEC) e
do Instituto de Pesquisas
Sociais e Econômicas da
Cannabis (IPSEC).
Como está a inserção
do cânhamo no mercado
brasileiro de cannabis?
Quais são as oportunidades econômicas que ele
representa?

Lamentavelmente, o cânhamo ainda é tratado pelas
autoridades sanitárias brasileiras como uma planta com
o mesmo psicoativo da cannabis, o tetrahidrocanabinol
(THC). No entanto, o cânhamo, ou hemp, tem menos de 0,3% de THC, o que
faz com que ele seja incapaz
de provocar qualquer efeito
psicotrópico ao ser humano. Por essa interpretação
errônea, a sua produção e
importação estão proibidas
no Brasil pela portaria 344
da Anvisa, que joga no mesmo balaio variedades com e
sem princípio ativo. Esse
pequeno detalhe burocrático emperra o desenvolvimento pleno de uma cadeia
produtiva sustentável do cânhamo no país.
A simples liberação para
importação de derivados de
cânhamo já traria efeitos benéficos para o mercado, na
medida em que possibilitaria
o desenvolvimento de aplicações da planta made in Brazil,
com mão de obra brasileira,
desenvolvimento de patentes
nacionais, etc. Contribuiria,
ainda, para o que classificamos de ecossistema do cânhamo brasileiro.
O cânhamo industrial
tem mais de 25 mil possibilidades de aplicação. Ele pode ser usado na construção
civil, com o concreto à base

de cânhamo, e suas fibras
garantem mais resistência e
durabilidade para produtos
da indústria têxtil. A planta
também apresenta aplicação na produção de papel e
celulose. Das suas sementes
extrai-se o CBD para uso
medicinal, além de aplicações nas indústrias alimentícias e de cosméticos. Além
de toda essa versatilidade, a
planta ainda tem uma pegada sustentável, pois pode ser
utilizada como bioplástico e
biocombustível, em substituição à matérias-primas
fósseis. O aproveitamento do cânhamo é integral,
sem contar a propriedade
de fito-remediação de solos
degradados.
Como você tem visto o
desenvolvimento da cadeia produtiva de cannabis no Brasil?
Apesar da lenta tramitação no Congresso Nacional
do Projeto de Lei 399 e das
restrições da Resolução 344
da Anvisa, vejo o mercado
brasileiro de cannabis bastante ativo. Bastaria apenas
uma mudança na 344 para
facilitar, por exemplo, a vida
de startups que já desenvolvem pesquisas e negócios à
base de cannabis. Dezenas
delas contribuem com suas
iniciativas para fortalecer as
bases do mercado no Brasil.

São empreendedores brasileiros que apostam nesse segmento, que tem um
potencial de mercado de
cerca de US$ 500 bilhões.
No mundo, mais de 265
milhões de pessoas já tiveram algum tipo de acesso à
cannabis. Só isso demonstra
toda a dimensão e o porquê
de todo o interesse neste
mercado.
Na sua opinião, quais
são os caminhos que a
cannabis deve percorrer?
O Brasil precisa aprender com os erros dos seus
vizinhos. Repito: é fundamental criar um ecossistema da cannabis, uma cadeia
produtiva e um mercado interno que sustentem a produção do campo. Formatar
as empresas, investir em
pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Aprimorar
as técnicas de produção de
sementes e de sepas. Aperfeiçoar profissionais de várias áreas para atuar neste
novo segmento de mercado
é fundamental nessa estratégia.
Também é preciso romper as barreiras do preconceito. Ensinar a sociedade a
não mais enxergar a planta
como uma droga, explicando as diferenças e características de cada uma de suas
vertentes, demonstrando os

seus benefícios medicinais,
a versatilidade para a indústria e o potencial que pode
gerar em termos econômicos para o país.
Tudo isso para evitar que
o País se torne mais um
produtor e exportador de
outra commodity agrícola,
e importador de produtos
elaborados no exterior, gerando receitas para outros
países a partir de cannabis
produzida em terras brasileiras.
O cultivo sem o respaldo
da respectiva cadeia produtiva será um erro estratégico. No Uruguai, por exemplo, existe um gap entre a
produção e a comercialização. No Equador, a mesma
coisa: o cultivo foi legalizado, mas não tem para quem
vender internamente.
O PL 399 está parado no
Congresso, e com este atual
governo de perfil conservador, dificilmente irá sair
do papel no curto prazo.
Contudo, isso vai acontecer
mais dia menos dia. Para isso, temos de estar preparados, e não colocar a carroça
na frente dos bois. A produção de cannabis no Brasil
também não pode se tornar
uma monocultura como a
soja, por exemplo. Ela pode
e deve gerar riqueza e oportunidades para as famílias
do campo.
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China diz que nos primeiros
três trimestres PIB cresceu 9,8%

Empresa de maquininhas
Getnet estreia na B3

A

economia da China
continuou a recuperação estável nos
primeiros três trimestres
deste ano, com os principais
indicadores dentro de uma
faixa razoável, mostraram
dados oficiais divulgados
nesta segunda-feira.
Enquanto o PIB do Brasil encontra-se em rota de
queda, o produto interno
bruto (PIB) do país cresceu
9,8% em termos anuais no
período, colocando o crescimento médio para os últimos dois anos em 5,2%,
segundo o Departamento
Nacional de Estatísticas
(DNE).
No terceiro trimestre, o
PIB do país cresceu 4,9%
ano a ano, mais lento do que
o crescimento de 18,3% no
primeiro e 7,9% no segundo. “A economia chinesa
manteve o ímpeto de recu-

peração nos primeiros três
trimestres, com progresso
no ajuste estrutural e no desenvolvimento de alta qualidade”, avaliou o porta-voz
do DNE, Fu Linghui.
O consumo contribuiu
com a maior parte para o
crescimento econômico de
janeiro a setembro, enquanto as exportações líquidas
contribuíram com 19,5%
para o aumento do PIB.
Os principais indicadores econômicos mostraram
melhorias contínuas em todas as áreas, com as vendas
no varejo de bens de consumo saltando 16,4% ano a
ano nos primeiros três trimestres de 2021.
A produção industrial de
valor agregado da China aumentou 11,8%, enquanto
o investimento em ativos
fixos cresceu 7,3% anualmente durante o período.

A taxa de desemprego urbano pesquisada no país ficou em 4,9% em setembro,
0,5 ponto percentual abaixo
do mesmo mês do ano passado, mostraram os dados
do DNE. Durante o período de janeiro a setembro, a
China adicionou 10,45 milhões de novos empregos
urbanos, atingindo 95% da
meta para o ano todo.
Reconhecendo os avanços, Fu alertou contra o
aumento das incertezas no
ambiente internacional e
a recuperação desigual da
economia doméstica, acrescentando que o país tomará
várias medidas para manter
a operação da economia em
uma faixa razoável.
PIB do Brasil
Enquanto isso, no Brasil,
o Índice de Atividade Eco-

nômica (IBC-Br) do Banco Central, uma espécie de
“prévia” do Produto Interno Bruto (PIB), registrou
queda de 0,15% em agosto,
após ter registrado elevação
nos últimos dois meses. Na
comparação anual, o índice
mostra uma alta de 4,74%.
No ano, o indicador acumula alta de 6,41%. Já em
12 meses, de 3,99%. O resultado veio pior que as
expectativas do mercado,
cuja mediana ficava em uma
queda de 0,05% na comparação mensal e em 4,90%
na anual.
O resultado divulgado
pelo BC na sexta-feira passada mostra que a atividade
teve um arrefecimento após
o índice ter vindo muito acima do esperado em julho,
mês que refletiu um melhor
desempenho de comércio e
serviços.

Vale e empresa chinesa estudam soluções
de descarbonização para a siderurgia

A

Vale assinou um Memorando de Entendimento (“Memorandum of Understanding”,
ou “MoU”, em inglês) com
a chinesa Jiangsu Shagang
Group Co., Ltd em que ambas concordaram em buscar
oportunidades para desenvolver soluções para a siderurgia
focadas na redução das emissões de CO2. A mineradora
brasileira tem nos últimos anos
o seu nome associado a sérios
desastres ambientais com vítimas fatais.
A Vale e a Jiangsu Shagang pretendem desenvolver estudos de viabilidade

econômica para (a) a utilização de produtos de menor
impacto de carbono no processo de fabricação do aço,
como produtos de minério
de ferro de alta qualidade; e
(b) cooperação em plantas
Tecnored. O volume de recursos que serão empregados não foi divulgado.
A mineradora divulgará
suas informações trimestrais referentes ao 3º trimestre em 28 de outubro. Em
julho, a Vale reportou lucro
líquido de R$ 40,095 bilhões no segundo trimestre
de 2021. No mesmo período do ano passado, quando

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos
os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 25/10/2021, às 13h,
na sede da sociedade à Rod. Amaral
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras,
Araruama/RJ, a fim de deliberarem
sobre a consolidação do Estatuto
Social. Araruama, 11/10/2021. Carlos
Alberto Vieira Gontijo – Diretor,
Leonardo das Chagas Righetto Diretor.

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 Cia a se
reunirem no dia 25/10/2021, às 8h,
na sede da sociedade na Rua Dr. Sá
Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim
de deliberarem sobre a consolidação
do Estatuto Social. Petrópolis,
11/10/2021. Marcio Salles Gomes
– Diretor, Leonardo das Chagas
Righetto - Diretor.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE DUQUE DE CAXIAS
RUA GENERAL DIONISIO, 764, FORUM,
JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO
Tel.: (21) 3661-9190 - E-mail: dcx07vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO MOVIDA POR ESPÓLIO DE MANOEL PEREIRA
GOMES em face de ANTÔNIO HUMBERTO DE ALMEIDA COSTA
- PROCESSO Nº 0005316-58.2002.8.19.0021, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) AMALIA REGINA PINTO – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s)
- ANTÔNIO HUMBERTO DE ALMEIDA COSTA - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 26/10/2021 às 11:40h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no
dia 03/11/2021 às 11:40h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 148v): Lote De Terra Nº 15, Da
Quadra 05, Do Loteamento Praia Verde, Cm 360m², Situado
No Município De Vera Cruz, Itaparica, Bahia. - M²: 360m² Registrado no Cartório Único do Alto De Santo Antonio – Itaparica sob
o nº 755 e inscrito na Prefeitura sob o nº 91114.00026. (...)
AVALIO em R$ 120.000,00 (centro e vinte mil reais), embora a
ausência de informações mais precisas do mesmo, bem
como a ausência de valor venal da construção dificultem a
avaliação. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ANTÔNIO
HUMBERTO DE ALMEIDA COSTA ) intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO
E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 05 de agosto de 2021. Eu,
digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo ___. (ass.)
AMALIA REGINA PINTO – Juiz de Direito.

a Covid-19 chegou ao país,
a mineradora anunciou ganhos de R$ 5,289 bilhões.
Segundo a companhia, a iniciativa com a empresa chinesa
contribui para alcançar o compromisso da Vale de reduzir
15% das emissões líquidas de
Escopo 3 até 2035. Além disso,
a Vale busca reduzir suas emissões absolutas de Escopo 1 e
2 em 33% até 2030 e alcançar
neutralidade até 2050, em linha
com o Acordo de Paris, liderando o caminho em direção à mineração de baixo. A Tecnored é
uma subsidiária 100% da Vale
focada no desenvolvimento de
um processo de ferrogusa de

baixo carbono por meio do
uso de fontes de energia, como biomassa e gás de síntese,
que emitem menos CO2 que
os processos tradicionais de
produção de ferro gusa, como
o carvão e coque. Através do
uso da biomassa, o caminho
para a neutralidade econômica
de carbono pode ser alcançado
a médio prazo.
A Jiangsu Shagang é uma
produtora de aço chinesa
e fornecedora de serviços,
classificada entre as 500
maiores empresas do mundo por 12 anos consecutivos e classificada na 351ª
posição em 2020.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10 de setembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 10 de setembro de 2021, às 14h00. A reunião foi
realizada exclusivamente virtual, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting (“Plataforma”), em
conformidade com o disposto no Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social
do Banco Modal S.A. (“Companhia”). Presença: Acionistas representando
mais de 76% do capital votante da Companhia, conforme se verifica do
mapa sintético de votação. Composição da Mesa: Diniz Ferreira Baptista Presidente; e Mauro Eduardo Guizeline - Secretário. Convocação e
Publicações: Edital de convocação publicado no “Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro” e no “Monitor Mercantil”, em edições dos dias 11, 12 e 13
de agosto de 2021. Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição do Sr. Marcos
José Rodrigues Torres, como novo membro para compor o Conselho de
Administração da Companhia. Leitura de Documentos, Recebimento
de Votos e Lavratura da Ata: (1) Dispensada a leitura dos documentos
relacionados à ordem do dia, uma vez que são do inteiro conhecimento
dos acionistas e foram disponibilizados nos sites da Comissão de Valores
Mobiliários, da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. e da Companhia, em 10
de agosto de 2021; (2) As declarações de votos, protestos e dissidências
porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela
Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Art. 130,
§ 1º, da Lei nº 6.404/76, e divulgados de acordo com a norma aplicável;
e (3) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua
publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos
termos dos §§ 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Após
discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes
deliberaram, conforme mapa de votação no Anexo I, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições: Eleger novo membro para compor o
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do inciso (iii) do Artigo
10 do Estatuto Social, com mandato unificado com os demais membros do
Conselho de Administração, que vigerá até a Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada no exercício de 2023, a saber: Sr. Marcos José Rodrigues
Torres, brasileiro, nascido em 21 de outubro de 1964, casado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 2.061.856, expedida pela SSP/PA,
inscrito no CPF/ME sob o nº 168206222-87, residente e domiciliado na
Rua Thomás Carvalhal, nº 496, apto. 94, Paraíso, São Paulo, SP, CEP
04006-001, para o cargo de Membro do Conselho de Administração
Independente da Companhia. O Conselheiro ora eleito declarou sob as
penas da lei inexistirem quaisquer impedimentos para exercer o cargo,
inclusive nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e
ainda que preenche as condições da Resolução CMN nº 4.122/2012 e na
INCVM nº 367/02. O nome do membro do Conselho de Administração da
Companhia ora eleito será levado à aprovação do Banco Central do Brasil,
após a qual, na forma da regulamentação aplicável, tomara posse em seu
cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em
livro próprio da Companhia, contendo as declarações e demais requisitos
exigidos pela legislação e regulamentação em vigor. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário
à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi lida e assinada
pelos membros da mesa. Assinaturas: Diniz Ferreira Baptista - Presidente
e Mauro Eduardo Guizeline - Secretário. Acionistas: MODAL CONTROLE
PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por seus Diretores, Ivan Nogueira
Pinheiro e Eduardo Frederico Bittar Gomes); SFA MASTER FIA BDR
NÍVEL I IE; ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE
INVESTIMENTO; ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO
DE INVESTIMENTO; e ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO
DE INVESTIMENTO. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de
Janeiro, 10 de setembro de 2021. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da
Mesa; Mauro Eduardo Guizeline - Secretário da Mesa. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 08/10/2021 sob o
Número 00004539671 - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

A

Getnet, empresa de
maquininhas, iniciou
nesta segunda-feira a
negociação de suas ações na
B3. A empresa tem soluções
de pagamento para toda a cadeia do negócio, do grande
ao pequeno empreendedor.
O início da negociação das
ações da Getnet na bolsa se
dá após a conclusão da cisão
da empresa de meios de pagamento do Santander Brasil.
Essa é a primeira etapa
da cisão, que foi aprovada em março. A partir da
próxima sexta-feira (22), a
companhia também passará a negociar recibos de
ações (ADSs, na sigla em
inglês) na Nasdaq, sob o
código GET. Os detentores
de certificados de depósitos de ações do Santander
Brasil receberão 0,125 ADS
da Getnet Brasil para cada
ADS do Santander Brasil.
A Getnet chega ao mercado com 16% de market
share, com 876 mil clientes
ativos. O seu volume total
de pagamentos (TPV) totalizou R$ 274 bilhões em
2020. Nos seis primeiros
meses deste ano, o montante totalizou R$ 183 milhões,
crescimento de 64% em relação ao mesmo período de
2020.
A partir de agora, as ações
ordinárias, preferenciais e
Units da Getnet Brasil começam a ser negociadas,
sob os códigos GETT3,
GETT4 e GETT11, mas
apenas o último integra o
Ibovespa, principal índice
da bolsa brasileira. Cada
acionista do Santander recebeu 0,25 ação ordinária,
preferencial ou unit para

cada papel do banco detido. A cerimônia de toque
de campainha foi realizada
na sede da B3, no centro de
São Paulo, e contou com a
presença de Gilson Finkelsztain, CEO da B3, executivos da Getnet e do Santander Brasil.
“A evolução da Getnet é
mais uma prova de como
o mercado brasileiro tem
boas histórias recheadas
de inovação e de empreendedorismos para serem
contadas e chegarem aqui
na bolsa. E é sempre gratificante saber que as empresas reconhecem o valor e inserem o mercado
de capitais dentro da sua
agenda e dentro de sua
proposta de crescimento e
consolidação do negócio”,
comentou
Finkelsztain
durante a cerimônia.
A GetNet foi fundada em
2003 no Rio Grande do Sul,
sendo comprada pelo Santander em 2014. “Este passo estratégico permitirá que
exploremos todo o potencial
dos nossos negócios, dentro
da PagoNxt, uma nova plataforma global de pagamentos
focada em tecnologia, que
reúne os negócios de pagamento mais disruptivos do
Santander. Alcançamos um
novo patamar, agora não só
entre as maiores empresas
do Brasil, como do Mundo,
aprimorando a nossa expertise, produtos, serviços de
valor agregado, tecnologia e
arquitetura”, explica Pedro
Coutinho, CEO da Getnet
no Brasil. Com o início da
negociação, a Getnet passa a
fazer parte do segmento de
listagem tradicional da B3.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 012/2021 e 013/2021. Datas: 10 e 24 de novembro
de 2021, às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro
Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Prefeitura
Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão
de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que
se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de
Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio,
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí,
em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.
Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e
Gerenciamento de Projetos Ltda – ME
CNPJ 01.078.426/0001-20
Edital de Convocação – Reunião Geral Extraordinária de Sócios
Convidamos os sócios da Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e
Gerenciamento de Projetos Ltda – ME (“Sociedade”) para a Reunião Geral
Extraordinária de Sócios que se realizará na Rua Alvaro Alvim n.º 24, sala 803,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, com possibilidade de acesso remoto por “https://
us04web.zoom.us/j/74624926389?pwd=bzRxcWMvcCtnMkN1cTkrSytaMk1w
QT09”, no dia 29 de outubro de 2021, com primeira chamada às 11:00 e segunda
chamada às 11:30, para deliberações sobre a exclusão do sócio Marcus Pedro
Oneto Fiorito em virtude de ações e omissões de inegável gravidade e que põem
em risco a continuidade da Sociedade, nos termos do art. 1.085 do Código Civil,
sendo certo que o acusado poderá comparecer e exercer seu direito de defesa,
com suprimento do valor da quota do sócio excluído pelos sócios remanescentes.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2021. Carlos Fernando de Souza Leão Andrade,
Evelin Cunha Süssekind, Sócios-administradores.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA COMPANHIA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2021:DIA, HORA
E LOCAL: Em 14 de julho de 2021, as 09:00 horas, na Rua Jardim Botânico 647 – Sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade das ações
representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas
infra. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Acionistas, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei
6.404. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: Autorizar, considerando a
inexistência de impeditivo específico no Estatuto Social, que qualquer um
dos diretores, isoladamente, possa praticar os atos necessários e cabíveis à obtenção do certificado digital da Companhia e de sua controlada,
em qualquer certificadora devidamente autorizada a operar pelo poder
público. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) das
ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral.
Procedida a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão. Após os
debates da proposta apresentada pela administração da Cia, foi deliberado, por unanimidade de votos e considerando a inexistência de impeditivo
específico no Estatuto Social, autorizar que qualquer um dos diretores,
isoladamente, possa praticar todos e quaisquer atos necessários e cabíveis à obtenção do certificado digital da Companhia e de sua controlada
PRMN11 GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ nº 42.269.551/000103, em qualquer certificadora devidamente autorizada a operar pelo poder público. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida,
achada conforme e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 14 de julho
de 2021. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente - Nilson Raposo
Leite - Secretário. Arquivada na Jucerja registro nº 00004541985 no dia
15/10/2021.

