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ISABELITA DOS PATINS 
HOMENAGEADA
Jorge Omar Iglesias receberá o título 
de cidadão honorário do Rio. 
 Por Bayard Boiteux, página 3

PANDORA PAPERS
Apenas 10% das nações tomam 
medidas efetivas para garantir 
transparência.  
Por Alexandre Pegoraro, página 2

GRATUIDADE NAS 
SACOLAS PLÁSTICAS
Proposta recebeu apoio de 24 
parlamentares. Por Sidnei Domingues 
e Sérgio Braga, página 4

Câmara aprova 
renda básica, 
mas com 
indefinições

O Plenário da Câmara dos De-
putados concluiu a votação da 
Medida Provisória 1061/21, que 
cria o programa Auxílio Brasil 
para substituir o programa Bolsa 
Família, criado em 2003. A MP, na 
forma do texto do relator, depu-
tado Marcelo Aro (PP-MG), será 
enviada ao Senado.

O valor médio será de R$ 
224,41 por família, mas o Gover-
no Bolsonaro anunciou que pre-
tende elevar os pagamentos para 
R$ 400, sem porém indicar de on-
de viria o dinheiro.

O texto aprovado prevê como 
elegíveis ao programa as famílias 
em situação de pobreza, cuja ren-
da familiar per capita mensal se 
situe entre R$ 105,01 e R$ 210; e 
as famílias em situação de extre-
ma pobreza, com renda familiar 
per capita mensal igual ou inferior 
a R$ 105,00.

Nas votações dos destaques 
apresentados pelos partidos na 
tentativa de mudar trechos do 
texto do relator, o Plenário apro-
vou emenda para incluir na lei o 
Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (Ca-
dÚnico), registro público eletrôni-
co de informações socioeconômi-
cas das famílias de baixa renda. A 
emenda, de autoria do deputado 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 
foi aprovada por 187 votos a 115.

Os demais destaques foram 
rejeitados, entre eles o feito pelo 
PSL, que pretendia permitir a par-
ticipação de outras creches priva-
das no âmbito do Auxílio Criança 
Cidadã, além das comunitárias, 
confessionais e filantrópicas.

Confiança no Brasil há 109 anos

O Monitor Mercantil 
completa neste 26 de 
novembro 109 anos 

de fundação, período em que foi 
testemunha de marchas e con-
tramarchas, essencialmente, mu-
danças, que dão esperança de 
que o Brasil vai superar este mo-

mento de crises. Uma pequena 
amostra das notícias dos últimos 
12 meses pode ser vista nas pri-
meiras páginas selecionadas pela 
Redação.

Parte do seleto grupo de jor-
nais centenários brasileiros, o 
Monitor Mercantil se tornou, 

em 2021, candidato, juntamen-
te com 19 publicações brasi-
leiras e 36 portugueses, ao tí-
tulo “Memória do Mundo” na 
Unesco.

Ainda que seja mito a frase 
– repetida por JFK – de que 
o ideograma chinês para crise 

seria uma junção de perigo + 
oportunidade, é fato que essas 
horas são as mais propícias pa-
ra transformações profundas. 
É o que o Brasil necessita para 
retomar seu projeto de Nação. 
O Monitor Mercantil sempre 
estará atuante nesse sentido.

Serviço da dívida já fica com mais 
da metade do Orçamento da União
Governo Bolsonaro inverte relação dos gastos públicos

A parcela do orçamento fe-
deral para a dívida públi-
ca, que esteve na faixa de 

40% nos últimos anos, aumentou 
e levará a maior parte dos gastos 
da União. A previsão inicial da Lei 
Orçamentária Anual (LOA/2021) 
é que a fatia da dívida pública 
crescerá de 39,09% (R$ 1,381 tri-
lhão) da despesa geral da União, 
em 2020, para 53% (R$ 2,236 tri-
lhões), em 2021.

Os últimos dados de novembro 

mostram que o serviço da dívida 
pública já levou R$ 1,945 trilhão, 
o equivalente a 54,28% da despesa 
geral da União. As demais despesas 
somam R$ 1,638 trilhão, ou 45,72%.

“Hoje, o gasto primário da 
União executado pelo Governo 
Bolsonaro foi R$ 1,638 trilhão. 
Veja o tamanho dessa redução, 
em relação ao executado em 2020. 
Cerca de R$ 516 bilhões”, denun-
cia Paulo Lindesay, que é diretor 
da ASSIBGE-SN e coordenador 

da Auditoria Cidadã Núcleo RJ.
Outro esquema para beneficiar 

o Sistema da Dívida é a securitiza-
ção, incluída de forma cifrada na 
PEC 23, ao autorizar o desvio dos 
impostos para investidores privi-
legiados. O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) apresentou 
emenda para que sejam anuladas 
as alterações feitas no artigo 167 
da Constituição Federal pelo arti-
go 1º da PEC 23/2021.

O senador ressalta que os dispo-

sitivos dispõem sobre matéria es-
tranha ao tema da PEC 23/2021, 
que trata de precatórios, tendo si-
do introduzidos como “jabutis”, 
contrariando a Lei Complementar 
95/98. A prática de contrabando 
legislativo é inconstitucional, con-
forme já notificado pelo STF ao 
Congresso Nacional (ADI 5127).

O déficit em transações corren-
tes aumentou US$ 3,4 bilhões no 
período de 12 meses encerrado 
em outubro. Página 3
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SE A SAÚDE FOSSE 
LEVADA A SÉRIO
Quantas mortes por Covid pode-se 
debitar na conta de Bolsonaro? 
Marcos de Oliveira, página 3

O MELHOR NEGÓCIO 
DO MUNDO
Montadora norte-americana tem que 
devolver um R$ 20 bilhões, por baixo. 
Paulo Márcio de Mello, página 4

ENCONTRO DE LISBOA 
E O MULATO BAIANO
Via de conquistas sociais genuinamente 
brasileira: o ‘socialismo moreno’. 
Carlos Fayal, página 2

Renda mínima na pauta da Câmara

Congresso apoia convocação extraordinária

‘Em tempos de pandemia, é mais urgente ainda’

A discussão de um programa 
de renda mínima estará na 
pauta da Câmara este ano. 

A bancada do Psol apresentou 
projeto (PL 3934/20) que cria um 
sistema permanente para famílias 
que ganham até meio salário mí-
nimo por pessoa. Para o deputado 
Marcelo Freixo (RJ), vice-líder do 
partido, o benefício é fundamental 
para que as desigualdades sociais 
não aumentem ainda mais.

“Foram os pobres que não con-
seguiram o direito ao isolamento, 

que não tiveram acesso a máscaras, 
que não puderam lavar as mãos 
porque não têm saúde básica, água 
potável e moradia”, afirmou à 
Agência Câmara. “No Brasil, a de-
sigualdade mata. Por isso que uma 
política de renda em tempos de 
pandemia é mais urgente ainda.”

Não são apenas os integran-
tes dos partidos progressistas que 
apoiam o debate. Autor da propos-
ta (PL 6072/19) que deu origem 
ao auxílio emergencial e relator de 
uma comissão que discutia antes da 

pandemia a reformulação dos pro-
gramas sociais existentes, o deputa-
do Eduardo Barbosa (PSDB-MG) 
defende uma prorrogação do auxí-
lio por mais dez meses em 2021.

“Ao findar esses dez meses, 
aqueles que já estavam nas condi-
ções impostas pelo Bolsa Família, 
que leva em conta o corte de ren-
da per capita, migrariam para esse 
programa. Dessa forma, teríamos 
aí um aumento de 7 milhões de 
pessoas que poderiam ser benefi-
ciadas a distribuição de renda.”

O requerimento de convocação 
de sessão legislativa extraordinária 
do Congresso Nacional para deba-
ter a prorrogação do estado de ca-
lamidade pública e do auxílio emer-
gencial vem ganhando apoio no 
Congresso. A proposta foi feita pelo 
senador Alessandro Vieira na sema-
na passada. O processo de vacina-
ção também entraria em discussão.

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) informou ter assinado 
o requerimento na última sexta-
-feira. À Agência Senado, ela afir-

mou que tanto a vacinação quanto 
a renda mínima salvam vidas. O 
senador Rodrigo Cunha (PSDB-
-AL) também subscreveu o pedi-
do. Ele afirmou que há urgência, e 
o Congresso precisa se posicionar 
e discutir as questões emergenciais 
ligadas à pandemia.

O recesso parlamentar do fim 
do ano vai até 1° de fevereiro, mas 
a Constituição traz a possibilidade 
de convocação extraordinária, pela 
maioria dos membros das duas Ca-
sas legislativas em caso de urgência 

ou interesse público relevante.
Para o senador Jorge Kajuru 

(Cidadania-GO), o Congresso po-
de “sujar seu nome” caso se omita. 
“Senadores e deputados deveriam 
estar neste momento trabalhando 
normalmente e debatendo um tri-
pé de assuntos: vacina, prorroga-
ção do auxílio emergencial e pror-
rogação do estado de calamidade 
pública. Se esses três assuntos não 
tiverem solução urgente, o Con-
gresso Nacional ficará mais sujo 
que nunca!”, alertou.

Recessão, sem renda e 
com inflação em alta

A inflação oficial (IPCA) re-
gistrou alta de 4,52% em 
2020. Segundo o IBGE, é 

a maior desde 2016, quando ficou 
em 6,29%. Em dezembro, o índi-
ce acelerou para 1,35%, que é a 
variação mais intensa desde feve-
reiro de 2003. É também a maior 
variação para um mês de dezem-
bro desde 2002.

A alta dos preços colocou o 
salário mínimo no vermelho. O 
valor de R$ 1.100 a partir de 1º 
de janeiro, estabelecido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro através de 
medida provisória, representa um 
reajuste abaixo da inflação, que no 
caso do mínimo segue o INPC – 
este fechou em 5,45%. Para cum-
prir a legislação e repor as perdas 
– sem qualquer ganho real – o mí-
nimo terá que ir para R$ 1.102.

A recessão reforça o quadro de 
crise na economia. Se o PIB de 
2020 – soma de todos os produ-
tos e serviços do ano passado – 
ficar dentro das previsões oficiais, 

Alimentos puxam maior elevação desde dezembro de 2002

haverá uma queda de 4,5%.
A alta em 2020 colocou a infla-

ção acima do centro meta definida 
pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), que era de 4%. Porém, 
permanece dentro da margem de 
tolerância de 1,5 ponto percentu-
al para baixo (2,5%) ou para cima 
(5,5%). Em 2019, a inflação tinha 
ficado em 4,31%.

Um dos maiores impactos pa-

ra os consumidores em 2020 foi a 
elevação de 14,09% nos preços de 
alimentos e bebidas. O crescimento, 
que é o maior desde 2002 (19,47%), 
foi provocado por fatores como a 
alta do dólar e dos preços das com-
modities no mercado internacional. 
O resultado do ano mostrou que 
os preços do óleo de soja (alta de 
103,79%) e do arroz (76,01%) dis-
pararam. Páginas 3 e 6

Saída da Ford
é fracasso
da política
de Guedes

A decisão da Ford de abando-
nar o Brasil é a prova do fracas-
so da política econômica do pre-
sidente Jair Bolsonaro, criticou o 
senador Rogério Carvalho (PT-
-SE). “Perder 5 mil empregos no 
Brasil e ver que a Ford anunciou 
um investimento de R$ 3 bilhões 
na Argentina é perceber que não 
dá mais para tolerar um fracassa-
do na Presidência que não enxerga 
que precisamos de uma proposta 
econômica efetiva que garanta 
emprego e renda para o Brasil”, 
tuítou.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) reforçou o coro 
de críticas à atuação do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. “As 
reformas trabalhista e da Previ-
dência deram os resultados que 
tinham que dar: desemprego e au-
mento da desigualdade. Não me-
lhorou nossa economia! Tudo isso 
aliado à política econômica irres-
ponsável e à falta de credibilidade 
mundial de Guedes e Bolsonaro, 
são fatores determinantes para 
empresas como a Ford deixarem 
de atuar no país. Uma tragédia em 
larga escala!”, protestou. Página 6

Ipea aponta 
aumento na 
demanda por 
máquinas

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada divulgou nesta 
terça-feira o Indicador Ipea de 
Consumo Aparente de Bens In-
dustriais, que registrou alta de 
2,3% em novembro de 2020, na 
comparação com o mês de ou-
tubro. O indicador, que mede a 
demanda por bens industriais – 
definida como a produção indus-
trial interna não exportada (bens 
nacionais), acrescida das importa-
ções – apresentou o mesmo resul-
tado na análise interanual, ou seja, 
em relação a novembro de 2019. 
No que diz respeito aos com-
ponentes do consumo aparente, 
enquanto a produção de bens 
nacionais teve queda de 0,5%, as 
importações de bens industriais 
avançaram 20,2%.

O bom desempenho foi genera-
lizado nos grandes grupos econô-
micos em novembro. A demanda 
por bens de capital, um dos com-
ponentes da formação bruta de 
capital fixo (FBCF), cresceu 8,9%, 
mostrando retomada dos investi-
mentos. Houve alta tanto na de-
manda por bens duráveis (5,7%), 
como na demanda por bens semi e 
não duráveis (2,5%). Os bens inter-
mediários avançaram 2,2%. Todos 
os segmentos apresentaram varia-
ção positiva em relação a 2019.

Entre as classes de produção, 
houve alta de 3,8% na demanda 
por bens da indústria de transfor-
mação, enquanto a indústria ex-
trativa recuou 11,9% em novem-
bro, frente a outubro. Na análise 
setorial, 16 dos 22 segmentos da 
indústria de transformação tive-
ram crescimento.

Revogação de 
ICMS sobre 
alimentos em 
SP demora

A Associação Paulista de Su-
permercados (Apas) divulgou ma-
nifesto em que protesta contra a 
demora do Governo do Estado de 
São Paulo em voltar atrás – oficial-
mente – na questão do aumento 
do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
programado para o próximo dia 
15.

“Na última quinta-feira, 7 de 
janeiro”, relata o documento, 
“membros do alto escalão do 
governo anunciaram – em entre-
vistas aos mais tradicionais veícu-
los de imprensa do Brasil – que 
voltaria atrás em sua decisão de 
aumentar o imposto, criando na 
população uma expectativa sobre 
a revogação completa do aumen-
to do ICMS que impactam os ali-
mentos.”

Os decretos do Governo Dória 
tiram a isenção de ICMS de alguns 
produtos, criam alíquotas, alteram 
a base de cálculo e restringem a 
aplicação de benefícios.

Tânia Rego/ABr
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99%, UNI-VOS!
Xi e Putin confirmam expectativas: 
redenção ou barbárie?  
Por Gustavo Galvão (foto), Helio 
Silveira e Rogerio Lessa, página 2

O MILIONÁRIO LEILÃO  
DE VAN GOGH
Preço estimado da obra, que não era exibida 
há 100 anos, é de € 5 a € 8 milhões. Por 
Antonio Pietrobelli, página 4

MORAL E ÉTICA
DO CONSULTOR
Profissional deve estar permanentemente 
atento às contratações-tapume.  
Por Luiz Affonso Romano, página 2

SP volta à Fase 
Vermelha; Rio 
deve anunciar 
medidas hoje

Com recorde de mortes e pes-
soas internadas em estado grave, 
o governo de São Paulo decidiu 
colocar todo o estado na Fase 
1-Vermelha do Plano São Pau-
lo para conter o avanço do novo 
coronavírus. A medida entra em 
vigor no sábado e valerá pelo pe-
ríodo de 14 dias, até 19 de março.

“Estamos à beira de um colap-
so, e isso exige medidas urgentes”, 
disse o governador de São Paulo, 
João Doria. As aulas presenciais 
nas escolas da rede pública ou 
privada não serão suspensas. A 
frequência presencial dos alunos, 
no entanto, não é obrigatória e a 
capacidade é limitada a 35% do 
total.

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, deve anunciar nes-
ta quinta-feira medidas restritivas 
para conter a pandemia. As aulas 
não deverão ser suspensas, segun-
do o colunista Lauro Jardim.

Na Fase 1-Vermelha, a mais 
restritiva do Plano São Paulo, so-
mente serviços considerados es-
senciais como farmácias, padarias, 
postos de combustíveis, trans-
porte, bancos, hotéis e supermer-
cados podem funcionar. Nesta 
semana, o governo estadual acres-
centou igrejas e estabelecimentos 
religiosos como serviços essen-
ciais. A Fase Vermelha não proíbe 
a circulação de pessoas pelas ruas, 
como ocorre em um lockdown 
(confinamento).

Roubo de 
contas liderou 
em 2020 crime 
financeiro

O maior uso do mobile banking 
e do comércio eletrônico na pan-
demia fez crescer o roubo de con-
tas financeiras na internet em todo 
o mundo. Um relatório da empre-
sa de segurança Kaspersky revela 
que os crimes dessa categoria au-
mentaram 20 pontos percentuais 
em 2020. No ano anterior, o rou-
bo de contas digitais havia repre-
sentado pouco mais de um terço 
(34%) das transações fraudulen-
tas em nível global e esta parcela 
subiu para mais da metade (54%) 
em 2020. Dois esquemas para ob-
ter acesso a contas bancárias se 
destacam entre os mais comuns: o 
“salvador” e o “investidor”.

De acordo com o estudo, o 
crescimento é resultado de um 
aprimoramento das técnicas de 
engenharia social usadas por ci-
bercriminosos desde o início da 
pandemia. Neste contexto, dois 
métodos mais comuns vêm sendo 
praticados por atacantes para rou-
bar o acesso às contas.

Na primeira, os golpistas se dis-
farçam de “salvadores”, fingindo 
ser especialistas em segurança e 
representando cenários onde pro-
metem “ajudar” os usuários. Eles 
ligam para clientes de bancos co-
mo se fossem agentes de seguran-
ça e comunicam cobranças ou pa-
gamentos suspeitos para oferecer 
esse apoio. O salvador pode pedir 
que o cliente confirme sua identi-
dade por meio de um código en-
viado em uma mensagem de texto 
ou notificação push para bloquear 
uma transferência suspeita ou pa-
ra transferir o dinheiro para uma 
“conta segura”.

Vendas do comércio encerraram
ano com baixa histórica de 12,2%
Veículos puxaram a baixa, com marcha à ré de 16%

O Indicador de Atividade 
do Comércio da Sera-
sa Experian registrou 

a maior retração de toda a série 
histórica do índice, iniciada em 
2001. A atividade do comércio te-
ve queda de 12,2% em 2020 em 
comparação a 2019. Nenhum dos 
segmentos escapou dos números 
negativos, entretanto, os comer-
ciantes de veículos, motos e peças 

tiveram a baixa mais acentuada, 
com -16,2%.Dívidas e compro-
missos a longo prazo, como o 
financiamento de um veículo, fo-
ram os primeiros a serem adiados.

O comparativo de dezembro de 
2020 contra o mesmo mês de 2019 
apresenta queda de 3,5% nas ven-
das do comércio brasileiro. Depois 
de nove meses seguidos de retra-
ções, essa é a menor baixa do ano 

desde fevereiro, quando o índice 
ainda registrava crescimento.

Já balanço de vendas da Asso-
ciação Comercial de São Paulo 
(ACSP) para o mês de fevereiro 
apontou tendência de maior movi-
mentação no comércio: aumento 
de 1,3% nas vendas comparadas 
com janeiro, mas, se relacionadas 
com o mesmo mês de 2020, hou-
ve queda de 6,1%.

Brasil cai para 2ª divisão após 6 
anos de neoliberalismo radical
Governo Bolsonaro bate recordes negativos em PIB e mortes

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do país avançou 
3,2% no quarto trimes-

tre de 2020, mas encerrou o ano 
com queda de 4,1%, totalizando 
R$ 7,4 trilhões. É o maior recuo 
anual da história (a série do IB-
GE foi iniciada em 1996). Essa 
queda interrompeu o crescimen-
to de três anos seguidos, de 2017 
a 2019, quando o PIB acumulou 
alta de 4,6%. O PIB per capita al-
cançou R$ 35.172 no ano passado, 
recuo – igualmente recorde – de 
4,8%.

“O resultado é efeito da pande-
mia de Covid-19, quando diver-
sas atividades econômicas foram 
parcial ou totalmente paralisadas 
para controle da disseminação do 
vírus. Mesmo quando começou a 
flexibilização do distanciamento 
social, muitas pessoas permanece-
ram receosas de consumir, princi-
palmente os serviços que podem 
provocar aglomeração”, analisa a 
coordenadora de Contas Nacio-

nais, Rebeca Palis.
Na contramão do mundo, o 

Brasil vê o número de casos e 
mortes por Covid se acelerando 
e preocupa a comunidade global. 
Nesta quarta-feira, novo recorde 
negativo batido: 1.840 mortes em 
24 horas, com média de 1.332 nos 
últimos sete dias.

A economia do Brasil, que já 
foi a 6ª maior do mundo (2011) 
– e aspirava o 5º lugar – ficou no 
12º lugar em 2020, como anteci-
pou o Monitor Mercantil em de-
zembro. Em 2021, deve cair para 
abaixo da 13ª posição. A projeção 
consta no estudo World Eco-
nomic League Table 2021, feito 
anualmente pelo Centre for Eco-
nomics and Business Research 
(CEBR). A Austin Ratings acredi-
ta que o Brasil desabará para 14º.

O resultado vem se deterioran-
do desde 2015, quando as políti-
cas neoliberais radicais ganharam 
corpo na área econômica do Go-
verno Federal, fator que se agra-

vou após a derrubada do governo 
de Dilma Rousseff.

“Os números consolidados do 
ano apontam para a retomada do 
crescimento após a queda brusca 
resultante do início da pandemia 
(-10,9% no segundo trimestre do 
ano). Contudo, a trajetória de reto-
mada para o ano de 2021 ainda é in-
certa, pois dependerá principalmente 
do cronograma de vacinação. Pesam 
ainda fatores negativos como a au-
sência de auxílio emergencial, pos-
sibilidade de redução da mobilidade 
por conta da pandemia e problemas 
na cadeia logística de produção nos 
primeiros meses do ano”, analisa Fe-
lipe Sichel, estrategista-chefe do Ban-
co Digital Modalmais.

A recuperação será longa. So-
mente no final da década, em 
2030, o Brasil deve retornar à 8ª 
posição no levantamento do CE-
BR, mas voltará a cair até 2035, 
para o 9º posto. Ou seja, 20 anos 
sem sair do lugar em relação aos 
demais países. Página 6

Eventos terá 
parcelamento 
e isenção de 
impostos

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta quarta-feira o Projeto 
de Lei 5638/20, que cria o Pro-
grama Emergencial de Retomada 
do Setor de Eventos (Perse). O 
texto aprovado é um substituti-
vo da relatora, deputada Renata 
Abreu (Pode-SP). A matéria será 
enviada ao Senado.

O projeto prevê o parcelamen-
to de débitos de empresas do se-
tor de eventos com o Fisco fede-
ral, além de outras medidas para 
compensar a perda de receita em 
razão da pandemia de Covid-19. 
Haverá ainda alíquota zero do 
PIS/Pasep, da Cofins e da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) por 60 meses, relata 
a Agência Câmara de Notícias.

Marcelo Casal Junior/ABr
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NÃO RENEGUEMOS
O PETRÓLEO
Manterá papel na geração de energia 
por ao menos 2 a 3 décadas. Por 
Bernardo Lemos, página 2

LEGADO 
ABANDONADO
Partes do Parque dos Atletas, no Rio, 
estão sendo levadas por caminhões. 
Por Bayard Boiteux, página 5

NÃO É A
PRIMEIRA VEZ
STF determinou instalação de CPIs 
nos governos Lula e Dilma. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

RAIO-X DO 
MERCADO DE 
ALUMÍNIO

Fase declinante da 
economia seguida de 
uma recuperação acele-
rada, ou em ‘V’. Por  
Luiz Henrique  
Caveagna. 
Página 2

Indústria 
dos EUA não 
retoma nível 
pré-pandemia

A produção industrial dos Es-
tados Unidos aumentou 1,4% em 
março. O ganho se seguiu a uma 
queda de 2,6% em fevereiro, atri-
buída pelo governo norte-ameri-
cano em grande parte a paralisa-
ções generalizadas relacionadas ao 
clima severo de inverno na região 
Centro-Sul do país.

No primeiro trimestre como 
um todo, a produção industrial 
total aumentou 2,5% a uma taxa 
anual. Alcançando 105,6% da mé-
dia de 2012, a produção industrial 
em março foi 1% maior na com-
paração com o ano anterior, mas 
ainda está 3,4% abaixo do nível 
pré-pandemia (fevereiro de 2020).

A utilização da capacidade pa-
ra o setor industrial aumentou 1 
ponto percentual, para 74,4%, ta-
xa 5,2 pontos abaixo de sua média 
de longo prazo (1972-2020).

Déficit soma R$ 2 tri em 10 anos 
de políticas ultraneoliberais

Década de 
austeridade
2015: R$ 120,5 bilhões
2016: R$ 161,2 bilhões
2017: R$ 124,2 bilhões
2018: R$ 120,2 bilhões
2019: R$ 95,1 bilhões
2020: R$ 743,1 bilhões
2021: R$ 247,2 bilhões *
2022: R$ 170,5 bilhões *
2023: R$ 145 bilhões *
2024: R$ 102,2 bilhões *
Total: R$ 2,029 trilhões

* projeção

Inflação permitirá folga no teto de gastos em 2022

As contas públicas do Go-
verno Central (Tesouro 
Nacional, Previdência 

Social e Banco Central) deverão 
fechar 2022 com déficit primário 
de R$ 170,47 bilhões. A meta fiscal 
consta do Projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (PLDO) de 
2022, enviado nesta quinta-feira 
ao Congresso Nacional.

O projeto da LDO prevê défi-
cits até pelo menos 2024. O texto 
projeta déficit de R$ 144,97 bi-
lhões em 2023 e de R$ 102,2 bi-
lhões em 2024.

Serão 11 anos seguidos de dé-
ficit, sendo que nos 10 anos de 
políticas econômicas ultraneo-
liberais (2015 a 2024) o rombo 
nas contas públicas atingirá R$ 
2,029 trilhões.

O déficit primário representa 
o resultado das contas do gover-
no desconsiderando o pagamen-
to dos juros da dívida pública. 
Com o déficit previsto para o 
próximo ano, esse será o nono 
ano seguido de contas públicas 
no negativo.

A alta da inflação a partir 
do segundo semestre do ano 
passado aliviou as restrições 

impostas pelo teto federal de 
gastos em 2022. O PLDO per-
mitirá o aumento de R$ 107 
bilhões no teto de gastos para 
o próximo ano, para R$ 1,592 
trilhão em 2022.

A alta, de 7,2%, equivale à es-
timativa de inflação pelo Índice 
Oficial de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumulado entre 
julho de 2021 e junho de 2022. 
Neste ano, os gastos públicos 
federais poderão crescer apenas 
2,13%, equivalente ao IPCA acu-
mulado entre julho de 2019 e jun-
ho de 2020.

Crescimento de só 2,5% em 2022

Sem repor aulas, estudante brasileiro 
perderá 8% da renda ao longo da vida
Efeito da pandemia na educação agrava desigualdade

A pandemia fez o núme-
ro de pessoas pobres na 
América Latina aumen-

tou em 19 milhões, e a desigual-
dade, medida pelo coeficiente de 
Gini, cresceu 5% em comparação 
com antes da crise. Economistas 
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) alertam que a crise sani-
tária também deixará danos dura-
douros no capital humano devido 
ao fechamento das escolas, que 
foi mais prolongado do que em 
outras regiões.

Embora seja difícil estimar com 
precisão a perda de aprendizagem, 
a análise dos economistas do FMI 
sugere que a renda dos estudantes 
de 10 a 19 anos pode ser, em mé-
dia, 4% menor ao longo da vida se 
os dias de aula perdidos em 2020 
não forem compensados. No Bra-
sil, a perda seria ainda maior: entre 
7% e 8%.

“A perda de renda varia entre 

os países, dependendo de quanto 
a pandemia reduz a probabilidade 
de concluir o ensino médio e do 
quanto a renda potencial aumen-
ta para aqueles com um diploma 
universitário. A perda será maior 
para estudantes cujas famílias 
têm menos condições de apoiar 
a aprendizagem fora da escola, o 
que agrava a já elevada desigual-
dade de renda e o baixo nível de 
escolaridade”, afirmam Alejan-
dro Werner, Takuji Komatsuzaki 
e Carlo Pizzinelli no texto “Um 
reforço a curto prazo e uma cura 
duradoura para a América Latina 
e o Caribe”.

O Brasil está na 42ª posição 
do ranking de 50 países avaliados 
com respeito ao nível de educação 
digital, de acordo com o estudo 
global Índice de Educação em 
Risco Cibernético, produzido pela 
consultoria Oliver Wyman.

Dados do IBGE divulgados 

nesta quarta-feira mostram que a 
nternet chega a 88,1% dos estu-
dantes, mas 4,1 milhões da rede 
pública não tinham acesso à rede 
em 2019. Do total de estudantes 
sem internet, 95,9% estudavam 
em escolas públicas. Na rede pú-
blica de ensino do Norte e Nor-
deste, apenas 68,4% e 77% dos 
alunos, respectivamente, tinham 
acesso à internet.

A contração da economia na 
América Latina, de 7% em 2020, 
foi a pior do mundo, superando 
em muito a desaceleração mundial 
de 3,3%. A projeção de cresci-
mento em 2021, de 4,6%, é bem 
inferior aos 5,8% estimados para 
os mercados emergentes, excluída 
a China. A renda per capita não 
retornará ao nível anterior à pan-
demia até 2024, o que provocará 
uma perda acumulada de 30% em 
relação à tendência anterior à Co-
vid-19.

Supremo anula 
condenação e 
decide sobre 
Moro dia 22

Por 8 votos a 3, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu man-
ter a decisão que anulou as con-
denações do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Ao proferir 
a decisão, 8 de março, o ministro 
Edson Fachin decidiu que a 13ª 
Vara Federal em Curitiba não ti-
nha competência legal para julgar 
as acusações.

Como a sentença foi mantida 
pelo Plenário, Lula não tem mais 
restrições na Justiça Eleitoral e 
está elegível para disputar cargos 
públicos.

Na próxima sessão da Corte, 
dia 22, os ministros devem de-
cidir se mantêm a suspeição do 
ex-juiz Sergio Moro, cuja atua-
ção ao condenar o ex-presidente 
foi considerada parcial pela Se-
gunda Turma do STF. Alguns 
ministros defendem que o Ple-
nário não deve interferir na de-
cisão da Turma.

Também na semana que vem o 
Supremo avaliará se os processos 
serão remetidos para a Justiça Fe-
deral em Brasília ou em São Paulo 
para nova análise do caso.

Os ministros julgaram recurso 
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) contra a decisão in-
dividual do ministro Edson Fa-
chin, que anulou as condenações 
relacionadas aos casos do triplex 
do Guarujá e do sítio de Atibaia. 
As condenações foram proferidas 
pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela 
juíza Gabriela Hardt. Fachin é o 
relator do caso.

Fachin manteve sua decisão. O 
voto foi seguido pelas ministras 
Rosa Weber e Cármen Lúcia e pe-
los ministros Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski e 
Luís Roberto Barroso.

O m inistro Alexandre de Mo-
raes concordou, mas entendeu 
que os casos devem ser distribu-
ídos para a Justiça Federal em São 
Paulo, e não em Brasília. 

Os ministros Nunes Marques, 
Marco Aurélio e o presidente do 
STF, Luiz Fux, votaram a favor da 
manutenção das condenações.

Lula pode se candidatar

A economia brasileira deve-
rá crescer 2,5% no próximo ano, 
depois de crescer 3,2% em 2021. 
A estimativa consta do Projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (PLDO) 2022, enviado ao 
Congresso Nacional nesta quinta-
-feira.

A inflação pelo IPCA cairá pa-
ra 3,5% em 2022 e para 3,2% em 
2023 e 2024. As projeções para o 

INPC, usado na correção do salá-
rio mínimo, serão 3,5% em 2022, 
3,4% em 2023 e 3,5% em 2024.

O projeto também prevê uma 
média de 4,7% ao ano para a ta-
xa Selic (juros básicos da econo-
mia), taxa de câmbio média a R$ 
5,10 e preço médio do barril do 
petróleo (usado para estimar re-
ceitas da União com royalties) em 
US$ 60,9.

 Roberto Stuckert, PR
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SUSTENTÁVEL OU 
INSUSTENTÁVEL?
Dependente de commodities, Brasil 
precisa angariar respeito do mundo.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

AMAZON ENFRENTA 
NOVA INVESTIGAÇÃO
Empresa de Jeff  Bezos sofre processo 
por atentar contra concorrência.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

SOBRE O ARMAMENTO 
DA POPULAÇÃO
Nações como Israel e Suíça o veem 
como uma forma de dissuadir invasões. 
Por Vladimir de Paula Brito, página 2

Esquerda 
lidera corrida
à presidência
do Peru

O candidato comunista Pedro 
Castillo lidera as pesquisas pa-
ra o segundo turno das eleições 
presidenciais no Peru, que ocor-
rerá em 6 de junho. A pesquisa 
realizada entre 18 e 20 de maio, 
mostra um aumento na popula-
ridade do candidato do Peru Li-
bre.

Castillo obteve 45,5% das in-
tenções de votos, enquanto Kei-
ko Fujimori, do Fuerza Popular, 
atingiu 40,1%. O voto em bran-
co cresceu um ponto percentual, 
chegando a 9,1%.

Petrobras 
explicará 
abatimento
nos royalties

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) que in-
vestiga a queda na arrecadação de 
royalties da exploração de petró-
leo e gás se reunirá, nesta segun-
da-feira, às 10h com integrantes 
da Petrobras para que a estatal es-
clareça como vem abatendo valo-
res significativos dos cálculos das 
transferências dos recursos das 
participações especiais destinadas 
ao estado.

“Eu entendo que nós estamos 
recebendo recursos e participa-
ções especiais aquém do devido”, 
ressalta o presidente da CPI, de-
putado Luiz Paulo (Cidadania).

Não culpem São Pedro 
por um novo apagão
Investimentos diminuem em anos de privatização

O consumo total de ener-
gia elétrica no Brasil 
precisa de 1.100 MW 

médios novos a cada ano. “Isso 
significa uma usina de Itumbiara 
(a 9ª maior do Brasil) a cada ano”, 
destaca o engenheiro eletricista 
Roberto D’Araujo, diretor do Ins-
tituto Ilumina.

“Quando se examinam os da-
dos históricos, fica evidente que, 
nos períodos onde se anunciou 
a privatização, os investimentos 
privados foram interrompidos, 
pois a lógica do capital prefere 
comprar ativos prontos. O ra-
cionamento de 2001, na realida-
de foi causado pelo déficit em 
novas usinas. Nem o setor priva-
do e nem as estatais, que seriam 
vendidas, investiam. Não é ver-
dade que a culpa exclusiva é de 
São Pedro”, explica D’Araujo.

Quando há ameaça de supri-
mento, surgem planos urgen-
tes de construção de térmicas, 
afirma o especialista. As térmi-
cas contratadas no período pós 
racionamento chegaram a re-
presentar 70% do aumento da 
capacidade total adicionada em 
alguns anos. “Esse mesmo fenô-
meno ocorreu no leilão de 2008 
por força da atuação do mercado 
livre, que, se aproveitando de so-

Contagem regressiva
para falta de energia

bras e hidrologia favorável, não 
contratou a expansão da oferta 
de energia nem para si mesmo 
por 10 anos”, relata o diretor do 
Ilumina. “Esses dados mostram 
que o setor privado atuante no 
Brasil não tem a pujança alarde-
ada pelo atual governo.”

Todos esses fatos mostram o 
quão danosa será a privatização 
da Eletrobras. Roberto D’Araujo 
lembra que, em 2010, o próprio 
mercado financeiro avaliava mui-

to bem a Eletrobras. “Uma ação 
ELET3 valia por volta de R$ 20. 
Esse valor, trazido a valor pre-
sente pela inflação atinge apro-
ximadamente R$ 38, exatamente 
o valor que ela tem hoje com o 
anúncio da privatização. Pior! Em 
dólar esses R$ 20 de 2010 mos-
tram que a Eletrobras valia o do-
bro do que vale hoje. Que urgên-
cia é essa que despreza esse fato 
do próprio mercado financeiro?”, 
argumenta.

“O Brasil está em contagem re-
gressiva para um apagão”. O aler-
ta é do professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Adílson de Oliveira, especialista 
em energia. Com os reservatórios 
de água do país com volume bem 
abaixo do desejado após o perí-
odo de chuvas, que terminou em 
abril, o engenheiro químico acre-
dita que a crise será inevitável em 
outubro ou novembro se o Go-
verno Federal não tomar medidas 
drásticas e eficazes agora.

“Daqui a cinco ou seis me-

ses, não teremos capacidade para 
abastecer o mercado. Só não esta-
mos em racionamento agora por 
causa da pandemia, que deu uma 
estagnada na economia”, avalia.

Para fazer frente ao problema, 
o Governo Bolsonaro, que nega a 
ameaça de apagão, tem recorrido 
ao acionamento cada vez maior 
de usinas termelétricas, que ge-
ram energia a partir da queima de 
combustíveis como óleo ou gás 
natural. É uma opção bem mais 
cara, e que impacta a conta do 
consumidor.

FMI: aplicar US$ 50 bilhões para 
mundo crescer US$ 9 trilhões até 2025
Economias avançadas ficariam com 40% do ganho

As disparidades na recupe-
ração econômica dos pa-
íses entre os países ricos 

e os mais pobres aumentarão ain-
da mais. Os primeiros têm amplo 
acesso a vacinas, diagnósticos e 
terapêuticas, enquanto os segun-
dos ainda lutam para inocular os 
profissionais de saúde da linha de 
frente.

No final de abril, menos de 2% 
da população da África havia sido 
vacinada. Em contraste, mais de 
40% da população dos Estados 
Unidos e mais de 20% da Europa 
receberam pelo menos uma dose 
da vacina.

Para atacar esta disparidade, 
as duas principais dirigentes 
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) – Kristalina Ge-
orgieva, diretora-geral, e Gita 

Gopinath, economista-chefe – 
escreveram, em conjunto com 
o economista Ruchir Agarwal, 
um texto em que propõem uma 
ação coordenada que teria um 
custo total de cerca de US$ 50 
bilhões e incluiria doações, re-
cursos do governo nacional e 
financiamentos.

“Acabar com a pandemia é 
um problema solucionável, mas 
requer uma ação global mais co-
ordenada”, salientam. “Um fim 
mais rápido para a pandemia 
também poderia injetar o equi-
valente a US$ 9 trilhões na eco-
nomia global até 2025 devido a 
uma retomada mais rápida da 
atividade econômica. As econo-
mias avançadas, provavelmente 
as que mais gastariam nesse es-
forço, veriam o maior retorno 

sobre o investimento público da 
história moderna – capturando 
40% dos US$ 9 trilhões acumu-
lados em ganhos do PIB global e 
cerca de US$ 1 trilhão em recei-
tas fiscais adicionais.”

Governos do G20 podem arcar 
com a lacuna de financiamento 
de subsídios de US$ 22 bilhões 
observada pelo Acelerador de 
Acesso às Ferramentas Covid-19 
(ACT). “Isso deixa uma estimativa 
de US$ 13 bilhões em contribui-
ções adicionais de subsídios.”

O restante do plano de finan-
ciamento geral – cerca de US $ 15 
bilhões – poderia vir de governos 
nacionais, potencialmente apoia-
dos pelos mecanismos de finan-
ciamento Covid-19 criados por 
bancos multilaterais de desenvol-
vimento.

Covid: pedidos 
de pensão
por morte 
sobem até 50%

Em 2020, foram concedidas 
416.341 pensões por morte pela 
Previdência Social. O número é 
maior que em 2018 (373.015), mas 
menor que em 2019 (428.512). Os 
dados foram fornecidos pela As-
sessoria de Comunicação Social 
do Instituto Nacional de Seguri-
dade Social à Agência Brasil.

Apesar de indicar aparente que-
da no ano da pandemia, os núme-
ros mais recentes ajudam a enten-
der o que está ocorrendo.

A advogada Carla Benedetti, 
mestre em Direito Previdenciário 
pela PUC-SP, ressalta que “houve 
um aumento considerável des-
te número a partir de agosto de 
2020, quando o país contava com 
aproximadamente 100 mil mortes, 
mas insta salientar que as con-
cessões, em regra, são finalizadas 
meses após o requerimento do 
pedido”.

Em dezembro de 2019, houve a 
concessão de 34.246 pedidos; no 
mesmo mês de 2020, este núme-
ro saltou para 53.202. O mesmo 
cenário ocorre em janeiro de 2020 
(27.999 pensões por morte) ver-
sus janeiro de 2021 (45.896). Em 
fevereiro do ano passado, foram 
40.739 concessões, número que 
aumenta quase 50% em fevereiro 
de 2021 (59.917).

“Tal número crescente, pos-
sivelmente seria bem maior nos 
meses de março e abril de 2021 se 
os dados já tivessem sido disponi-
bilizados”, lamenta Carla.

A especialista ressalta que, com 
consequência de natureza econô-
mica, social e de saúde, inclusive, 
mental, a pandemia também traz 
efeitos no sistema previdenciário. 
“Tanto no aumento considerá-
vel do número de requerimentos 
dos benefícios por incapacidade, 
quanto também nos de pensão 
por morte.” Outro componente é 
que, com a Reforma da Previdên-
cia, as pensões tiveram seus valo-
res reduzidos.

Segundo análise da assesso-
ria de Saúde e Previdência da 
Fetquim-CUT, no 1º trimestre 
de 2021 cerca de 4,5 milhões de 
pessoas foram infectadas por Co-
vid-19. Destes, cerca de 1,8 mi-
lhão são trabalhadores segurados 
na Previdência. Somente 13 mil 
desses trabalhadores foram bene-
ficiados com o auxílio-doença, ou 
seja, somente 0,7% dos segurados 
que tiveram a doença.

Como boa parte dos infectados 
apenas precisa cumprir recolhi-
mento de 14 dias em casa, a conta 
acaba sendo paga pela empresa na 
qual trabalha.
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ESTAREMOS PRÓXIMOS 
DA VINGANÇA DE GAIA?
Se previsões se confirmarem, o cenário 
seria quase o de uma ficção científica.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

MEC APROFUNDA 
APARTHEID
Governo desqualifica a graduação e entrega 
ao setor privado a educação infantil. Por 
César Silva, página 2

PETRÓLEO E 
SOBERANIA
Brasil não será viável como país  
pequeno ou como país médio.  
Por Sergio Xavier Ferolla, página 2

Guedes sobre 
IR: quem grita
é quem  
nunca pagou

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse preferir que não 
haja nenhuma Reforma Tributária 
a ter uma proposta que resulte em 
piora do sistema atual. Ele deu a 
declaração em audiência pública 
no Senado nesta sexta-feira.

Segundo o ministro, a proposta 
atual mexe com interesses, prin-
cipalmente de quem ganha mais. 
Ele voltou a defender o corte na 
taxação das empresas após a tri-
butação dos dividendos (parte 
dos lucros das empresas distribu-
ídas aos acionistas) em 20%. “No 
mundo inteiro os impostos estão 
caindo. Nós vamos para a média 
do mundo. De 34% [a alíquota no 
Imposto de Renda da Pessoa Jurí-
dica] para 24%”, afirmou.

Guedes reforçou o compromis-
so em não aumentar a carga tribu-
tária e em evitar perda de receitas 
para estados e municípios. “E pio-
rar, para mim, é aumentar impos-
to, tributar gente que não pode ser 
tributada, é fazer alguma coisa que 
prejudique estado ou município, 
que eu acho que não está prejudi-
cando”, acrescentou.

O ministro disse considerar im-
possível fazer uma reforma am-
pla e que prefere fatiar a reforma 
tributária, com a apresentação de 
diversas propostas sobre pontos 
específicos. Mesmo assim, ele 
prometeu aos senadores apresen-
tar, em 30 ou 60 dias, um texto 
mais amplo, que abranja a refor-
ma de outros tributos, não apenas 
do Imposto de Renda.

No entanto, impôs condições, 
como evitar compensações bilio-
nárias da União.

Lucro de empresas abertas cai 29%, 
mas executivos ganham até 347% mais
Valor igual a de 865 trabalhadores que recebem 1 SM

Os integrantes de dire-
torias de companhias 
abertas (com ações na 

Bolsa de Valores) receberam em 
2020, entre salários, bônus por 
desempenho e outros valores, R$ 
879,6 milhões. O valor é 9,85% 
maior do que o registrado em 
2019. Na mesma comparação, a 
lucratividade média das empresas 
caiu 29,3%. O levantamento foi 
realizado pela Comdinheiro en-
volvendo 77 companhias.

A empresa com maior aumento 
de salário foi a operadora de turismo 
CVC. A remuneração do seu prin-

cipal executivo cresceu nada menos 
do que 347%, saltando de R$ 3,8 mi-
lhões em 2019 para R$ 17,3 milhões 
em 2020. O aumento contrasta com 
o desempenho financeiro da compa-
nhia, que teve prejuízo líquido de R$ 
1,23 bilhão no ano passado. O setor 
de turismo foi um dos mais preju-
dicados pela pandemia, tanto que 
a CVC aderiu à Medida Provisória 
936, que previa redução de jornada 
e corte de salários.

Para Filipe Ferreira, diretor da 
Comdinheiro, o descolamento da 
remuneração de altos executivos 
agride dois temas do ESG (am-

biental, social e governança cor-
porativa, ASG na sigla em portu-
guês): o social e a governança, “ao 
apresentar um descolamento en-
tre a tomada de decisão da empre-
sa e o alinhamento e transparência 
com os acionistas minoritários”.

Ronald Bozza, sócio da BR Ra-
ting, primeira agência brasileira de 
governança corporativa, explica 
que a ideia de que o executivo tem 
poder para definir seu próprio sa-
lário é errada. A decisão passa pe-
lo Conselho de Administração e 
tem que ser aprovada em Assem-
bleias Gerais. Página 8

Elaboração: Comdinheiro

Turismo teve queda de 3,1% no 
semestre, apesar de alta em junho
Cinco dos seis grupos analisados ainda estão no negativo

O turismo nacional regis-
trou queda de 3,1% e 
diminuição de R$ 1,9 

bilhão no faturamento, nos pri-
meiros seis meses do ano. Os da-
dos são do levantamento do Con-
selho de Turismo da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP). Em junho, po-
rém, o setor faturou R$ 10,2 bi-
lhões, representando uma alta de 
47,3% na comparação com 2020. 
Mesmo assim, o valor ainda é 
26,3% menor do que o registrado 
no mesmo período de 2019, antes 
da pandemia.

No primeiro semestre, a ati-
vidade que mais contribuiu para 
a redução do faturamento foi o 
transporte aéreo. O transporte 
terrestre (intermunicipal, interes-
tadual e internacional) contribuiu 
para a recuperação.

As dificuldades do setor fi-
cam ainda mais evidentes em 
comparação ao período pré-
-pandemia. Com o fatura-
mento R$ 3,6 bilhões abaixo 
do registrado até então, cinco 
dos seis grupos analisados ain-
da estão no negativo e não se 
recuperaram totalmente. As 
maiores quedas foram obser-
vadas nos grupos transporte 
aéreo (45,2%), serviços de alo-
jamento e alimentação (29,7%) 
e atividades culturais, recreati-
vas e esportivas (25,3%).

Para a presidente do Conse-
lho de Turismo da Fecomércio-
-SP, Mariana Aldrigui, embora os 
números ainda sejam negativos, 
é perceptível a relevância do tu-
rismo doméstico de lazer se am-
pliando, de modo a compensar, 
ainda que discretamente, a demo-
ra no retorno de viagens de negó-

cios e eventos, além das vendas de 
viagens internacionais.

“Será muito importante que 
os empresários do setor desen-
volvam estratégias de divulga-
ção, promoções e fidelização de 
clientes para que o turismo do-
méstico se mantenha como item 
constante no orçamento das fa-
mílias”, avalia.

Já estudo da startup Mobills 
analisou os gastos de mais de 140 
mil usuários entre junho de 2020 e 
junho de 2021 e constatou que os 
gastos com lazer no Brasil cresce-
ram 63%, em comparação com a 
média registrada no meio do ano 
passado.

As despesas nessa categoria vi-
nham crescendo mês a mês, com 
um pico de aumento em dezem-
bro de 2020 e janeiro de 2021 – 
meses de aquecimento do turismo 
e de férias escolares.

Vice do 
TST diz que 
Supremo tem 
viés neoliberal

O vice-presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), 
ministro Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, criticou decisões re-
centes do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF): “Antes, havia uma de-
ferência à Justiça do Trabalho por 
parte do Supremo, no sentido de 
uma limitação na apreciação das 
matérias trabalhistas, o que hoje já 
não mais ocorre”, assegurou.

Para o magistrado do TST, a 
situação é preocupante porque 
“os fundamentos expostos nas 
decisões majoritariamente pro-
feridas no Supremo Tribunal 
Federal têm o viés neoliberal de 
redução do Estado e do direi-
to de proteção aos vulneráveis”. 
De acordo com Vieira de Mello 
Filho, “é preciso ter um grande 
compromisso com futuro, os se-
res humanos, o meio ambiente e 
as próximas gerações”.

As afirmações foram feitas em 
webinário realizado pelo Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB), 
que contou também com a pre-
sença do ministro Edson Fachin, 
do STF, que defendeu que a or-
dem econômica não pode ser pre-
ponderante no que diz respeito às 
relações de trabalho.

Rei do Mate 
projeta faturar 
este ano 39% 
mais que 2020

O Rei do Mate fechou 2020 
com faturamento de R$ 180 mi-
lhões e, para 2021, a previsão é fa-
turar R$ 250 milhões. Para explicar 
essa projeção, desafios e enfrenta-
mento da pandemia de Covid-19, 
o entrevistado da coluna Três Per-
guntas, do Monitor Mercantil, 
foi o CEO da franquia, Antonio 
Carlos Nasraui. Página 4

Antonio Carlos Nasraui

Divulgação Rei do Mate

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%
CVC B3 VVAR3 MRFG3 CYRE3 TAEE11 VALE3 QUAL3 YDUQ3 CCRO3 ITSA4 AZUL4 BRDT3 EZTC3 GGBR4 PRIO3 ECOR3 KLBN11 COGN3 TOTS3 RAIL3

Maiores variações da remuneração 2019 x 2020

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Sábado, domingo e segunda-feira, 
11, 12 e 13 de setembro de 2021

Ano CVII l Número 28.954

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,2521
Dólar Turismo R$ 5,4230
Euro R$ 6,2220
Iuan R$ 0,8140
Ouro (gr) R$ 299,39

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,66% (agosto)
 0,78% (julho)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 5,25%
Hot Money  0,63% a.m.

JABUTI NÃO SOBE
EM ÁRVORE
Temer não foi ao Planalto com carta  
no bolso a pedido de Bolsonaro.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

ZODÍACO DOS
VINHOS: CAPRICÓRNIO
De perspectiva calculista, fazer vinho 
tem que ser promessa de bons negócios. 
Por Míriam Aguiar, página 4

11 DE SETEMBRO NÃO 
FOI PEARL HARBOR
Indeterminação dos objetivos ocultou 
ambição de expandir a hegemonia dos EUA.  
Por Edoardo Pacelli, página 2

MEI SÓ SE 
APOSENTA 
POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO
Por Jeanne
Vargas,
página 2

PGEs querem retirar 
texto da Petrobras 
sobre gasolina

As procuradorias (PGEs) de 12 
estados e do Distrito Federal de-
ram entrada, nesta sexta-feira, a 
uma ação civil pública na 18ª Vara 
Cível de Brasília para suspender a 
publicação, pela Petrobras, de tex-
to com “informações enganosas 
sobre a composição do preço da 
gasolina”.

Conforme a ação, “a pretex-
to de informar a composição 
do preço do litro da gasolina, a 
Petrobras induz o consumidor a 
pensar que um litro de gasolina 
tem o custo de R$ 2, que seria o 
valor que remunera a companhia, 
comparando-o com os demais 
itens que compõem o preço fi-
nal”.

Para chegar a esse valor, a estatal 
separa o custo do etanol anidro, 
que é adicionado na proporção 
de 27% a cada litro da mistura. 
Com isso, faz o consumidor crer 
que “o restante do preço, até che-
gar ao valor final, seja decorrente 
de tributos, em especial em razão 
da desproporcional ênfase dada à 
forma de incidência do ICMS”.

Governo dos 
EUA atrasará 
contas já
em outubro

O Bipartisan Policy Center 
(BPC), um think tank com sede 
em Washington, alertou nesta sex-
ta-feira que o Governo dos EUA 
provavelmente atingirá o prazo 
limite da dívida e deixará de cum-
prir suas obrigações de dívida en-
tre meados de outubro e meados 
de novembro.

“Dado o ritmo atual de gastos 
e receitas federais, estamos razoa-
velmente confiantes de que a data 
X não chegará antes do início do 
ano fiscal” em 1º de outubro, Shai 
Akabas, diretor de política econô-
mica do BPC, disse em um comu-
nicado, referente à data em que o 
Governo Federal não poderá mais 
pagar integralmente e em dia as 
suas contas.

Sociais-democratas 
mantêm vantagem
na Alemanha

Há pouco mais de duas sema-
nas das eleições federais de 26 de 
setembro na Alemanha, os par-
tidos conservadores – aliança da 
União Democrata-Cristã (CDU) 
e da União Social-Cristã (CSU) 
– continuam atrás de seu atual 
parceiro de coalizão, o Partido 
Social-Democrata (SPD), de acor-
do com uma pesquisa do Politba-
rômetro publicada pela emissora 
pública ZDF na sexta-feira.

Se as eleições fossem realizadas 
agora, o SPD receberia 25% dos 
votos, pequena vantagem frente 
os 22% de CDU/CSU. Os ver-
des ficaram com 17%, seguidos 
pela Alternativa para a Alemanha 
(AfD) e pelo Partido Democrático 
Livre (FDP), ambos com 11%; o 
Partido de Esquerda recebeu 6%.

Biden telefona
para Xi e busca 
aparar arestas

O presidente chinês, Xi Jinping, 
recebeu um telefonema de norte-
-americano, Joe Biden, na manhã 
desta sexta-feira. Os líderes tive-
ram uma “comunicação franca, 
profunda e extensa e trocas estra-
tégicas sobre relações bilaterais e 
questões relevantes de interesse 
comum”, relata a agência de notí-
cias Xinhua.

Ambos concordaram que o 
mundo se beneficiará sempre que 
China e EUA cooperarem.

Em 1 década, Brasil se tornou 
dependente de commodities
Problema se agravou em todo o mundo

A dependência de commo-
dities aumentou na últi-
ma década: de 93 países 

em 2008–2009 para 101 em 2018–
2019, de acordo com o relatório 
State of  Commodity Dependence 
2021 da Unctad, organização da 
ONU para comércio e desenvol-
vimento.

O valor nominal das expor-
tações mundiais de commodi-
ties atingiu US$ 4,38 trilhões em 
2018–2019, um aumento de 20% 
em comparação com 2008–2009, 
mostra o relatório. “A dependên-
cia de commodities torna os pa-
íses mais vulneráveis a choques 
econômicos negativos”, disse o 
chefe de commodities da Unctad, 

Janvier Nkurunziza. Dos 101 pa-
íses, 87 são nações em desenvol-
vimento.

A organização considera um 
país dependente da exportação 
de commodities quando mais de 
60% de suas exportações totais de 
mercadorias são compostas por 
produtos básicos cujos preços são 
definidos pelas bolsas de merca-
dorias.

Na América do Sul, todos os 12 
países tinham um nível de depen-
dência de commodities superior 
a 60% em 2018–2019 e, para três 
quartos deles, a participação das 
exportações de commodities nas 
exportações de mercadorias ultra-
passou 80%.

O Brasil não era dependente 
de commodities em 2008–2009, 
com as exportações dessas mer-
cadorias representando 56,5% do 
total, mas em 2018–2019 a partici-
pação passou para dois terços das 
vendas.

A maioria dos países que eram 
dependentes de commodities em 
2008–2009 permaneceram assim 
em 2018–2019, de acordo com o 
relatório, destacando a persistên-
cia desse fenômeno.

Dos 101 países dependentes 
de commodities em 2018–2019, 
38 dependiam das exportações 
de produtos agrícolas, 32 das ex-
portações de mineração e 31 dos 
combustíveis.

Sete em 10 postos de trabalho criados nos 
últimos 12 meses são por conta própria

A Organização Inter-
nacional do Trabalho 
(OIT) revela que 7 em 

cada 10 postos de trabalho cria-
dos desde o segundo semestre de 
2020 em vários países da América 
Latina são informais. No Brasil, o 
percentual de novos trabalhado-
res por conta própria é de 68%.

Atualmente, 28% de toda a po-
pulação brasileira empregada atua 
de forma autônoma. São 24,8 mi-
lhões de trabalhadores no segun-
do trimestre de 2021, segundo o 
IBGE. Esses resultados apontam 
um crescimento de 4,2% compa-
rado ao trimestre anterior.

Para João Esposito, economista e 
CEO da Express CTB, startup de 

contabilidade, “essa ascensão no 
número de profissionais autôno-
mos tem grande responsabilidade 
no que diz respeito a diminuição 
das taxas de desemprego. Se com-
paramos com o mesmo período do 
ano passado, houve um aumento de 
mais de 4,4 milhões de empregados 
no mercado de trabalho, sendo que 
71% desta quantia representa traba-
lhadores autônomos”.

Dos 24,8 milhões que atuam 
por conta própria, apenas 5,7 mi-
lhões possuem CNPJ. De acordo 
com o IBGE, os conta própria 
informais foram responsáveis por 
mais da metade da alta na ocupa-
ção brasileira.

“Vale ressaltar que mesmo com 

os benefícios relacionados a di-
minuição do desemprego, o ren-
dimento médio de trabalhadores 
autônomos nos últimos meses foi 
bem abaixo da média do país e da-
queles que trabalham com carteira 
assinada. Para quem não atua com 
CNPJ, esse número é ainda me-
nor”, destaca Esposito.

O diretor da OIT para América 
Latina e Caribe, Vinícius Pinhei-
ro, declarou que a região não está 
criando empregos “com a quali-
dade e a quantidade” necessárias. 
O representante lembra que os 
postos de trabalho informais ge-
ralmente “são instáveis, com salá-
rios baixos e sem direitos ou pro-
teção social.”
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Famílias gastaram com juros 73% 
do auxílio emergencial de 2020
Foram R$ 233,5 bi destinados ao pagamento de juros

As famílias brasileiras pa-
garam R$ 233,5 bilhões 
de juros no primeiro 

semestre de 2021, valor que cor-
responde a 73% de toda a injeção 
do auxílio emergencial de 2020 – 
quase 14 vezes o montante injeta-
do do benefício na primeira meta-
de deste ano. Os dados são de um 
estudo da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomér-
cio-SP), que também demonstra 
que este gasto representou cerca 
de 6% do Produto Interno Bru-
to semestral e 11,79% da renda 
das famílias, no período. Os juros 
ocupam a segunda posição entre 
os itens de maiores despesas dos 
brasileiros, ficando atrás apenas 
do aluguel, e superando os cus-
tos totais, por ano, com educação, 
serviços de saúde e vestuário.

O estudo, que busca quantificar 
o volume de recursos destinados, 
nos primeiros seis meses de 2019, 
2020 e 2021, para o pagamento dos 
juros dos empréstimos obtidos em 
operações de crédito livre – bem 
como os níveis de inadimplência, 
tanto pelas empresas (PJ) como 
pelas pessoas físicas (PF) -, eviden-
cia que o auxílio distribuído pelo 
governo federal, que poderia in-
centivar ainda mais o consumo das 
famílias, beneficiando de maneira 

homogênea outros setores da eco-
nomia, foi bastante comprometido 
com a quitação destas taxas, canali-
zadas pelo sistema financeiro.

Na primeira metade de 2021, 
por exemplo, os juros pagos pelas 
famílias e empresas representaram 
7,7% do Produto Interno Bruto 
semestral, somando R$ 323,7 bi-
lhões – aumento de 7,5% ante o 
mesmo período de 2020. Apesar 
do pior momento da pandemia no 
país, com mais óbitos e novas res-
trições e medidas de isolamento 
social, o valor pago somente pelas 
famílias ficou 7,2% maior do que 
o registrado em igual período de 
2020, já descontada a inflação.

A soma dos volumes destinados 
pelas pessoas físicas e jurídicas pa-
ra a quitação de juros é superior 
ao total dos auxílios emergenciais 
distribuídos a mais de 63 milhões 
de brasileiros ao longo de 2020 
(R$ 320,3 bilhões), e quase 20 
vezes o que foi pago nos primei-
ros seis meses de 2021 (R$ 16,8 
bilhões). As empresas desembol-
saram R$ 90,2 bilhões para este 
propósito – valor 8,2% acima do 
registrado em 2020. Tal soma re-
presenta 2% do PIB semestral.

O Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) libe-
rou R$ 37,5 bilhões em recursos 

para mais de 500 mil negócios no 
ano passado. O montante de ju-
ros pagos pelas pessoas jurídicas, 
no primeiro semestre deste ano, é 
quase 2,5 vezes superior ao volu-
me destinado pelo programa.

Quando se analisa o cenário da 
inadimplência entre as famílias, o 
valor de empréstimos atrasados 
há mais de 90 dias – que tecnica-
mente conceitua o termo -, exibiu 
queda de 14,4%, apontando R$ 
54,4 bilhões no primeiro semestre 
de 2021. A taxa de inadimplência 
ficou abaixo da registrada no mes-
mo período de 2019. Após passar 
de 4,8%, no primeiro semestre de 
2019, para 5,3%, em 2020, a taxa 
recuou para 4,1%.

Já entre as empresas, a inadim-
plência atingiu, em junho de 2021, 
a soma de R$ 18,5 bilhões, quedas 
de 13,7%, em comparação a 2020, 
e de 25,4%, em relação a 2019. 
Em valores absolutos, isso signifi-
ca R$ 6,3 bilhões a menos no valor 
em atraso há mais de três meses. 
No fim do primeiro semestre do 
ano, considerando pessoas físicas 
e jurídicas, o saldo em atraso al-
cançou R$ 72,9 bilhões – quantia 
administrável e que correspondeu 
a apenas 22% do pagamento de 
juros no ano. Portanto, o valor 
transferido ao sistema financeiro 
no semestre foi 343% maior.

Informalidade chega a 42%  
da força de trabalho ocupada

Levantamento do Instituto 
para Desenvolvimento do 
Varejo (IDV) com a con-

sultoria McKinsey & Company e 
o escritório de advocacia Mattos 
Filho apurou a informalidade no 
varejo brasileiro revelou que pa-
ra destravar a produtividade e 
viabilizar o desenvolvimento, o 
Brasil precisa reduzir a informali-
dade, que chega a 42% da força 
de trabalho ocupada, mais de 20 
pontos percentuais acima da re-
gistrada em países que compõem 
a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Um dos desafios será 
expandir a parcela da população 
em idade de trabalho que pos-
sui uma ocupação com registro e 
contribui com tributos de traba-
lho, que atualmente é de apenas 
28%, comparado com 44% de pa-
íses da OCDE.

A evasão e a não arrecadação 
de tributos por empresas atingi-
ram, em 2020, entre R$ 460 bi-
lhões a R$ 600 bilhões. A estima-
tiva é composta pela evasão fiscal 
de empresas (R$ 320 bilhões a R$ 
420 bilhões) e a não arrecadação 
de tributos associada ao trabalho 
sem registro (R$ 140 bilhões a R$ 
180 bilhões). No varejo, este nú-
mero é de R$ 95 bilhões a R$ 125 

bilhões, a maior parte em tributos 
estaduais.

O varejo é o setor que concen-
tra a maior quantidade de ocupa-
dos sem registro, um contingente 
de 6,8 milhões de trabalhadores. 
O varejo digital apresenta maior 
evasão tributária do que o varejo 
físico, de 33% a 37% das vendas 
contra 25% a 34% das vendas fí-
sicas.

Marcos de Paula/Prefeitura RJ

Rio: MPEs 
geraram 89% 
dos empregos 
esse ano

Os pequenos negócios seguem 
puxando a geração de empregos 
no Estado do Rio de Janeiro. Até 
o mês de setembro, as micro e pe-
quenas empresas criaram 89% das 
vagas formais do estado, ou seja, 
foram criadas mais de 105 mil va-
gas no período. Em contrapartida, 
as médias e grandes empresas do 
estado geraram um pouco mais 
de 13 mil novas vagas no período. 
Esse é o resultado do levantamen-
to realizado pelo Sebrae Rio, com 
base nos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged).

O setor de serviços liderou a 
geração de empregos no estado 
com 55%, seguido pelo comércio, 
com 21%. Já a indústria de trans-
formação criou 12% das vagas e 
a construção civil foi responsável 
pela geração de 9% das vagas de 
emprego com carteira assinada.

As micro e pequenas empre-
sas são responsáveis por 27% da 
participação do PIB no Estado 
do Rio, além de 50,45% dos em-
pregos gerados e por 39,34% da 
massa salarial. Em contrapartida, 
as médias e grandes empresas 
são responsáveis por 49,55% e 
60,66% da massa salarial.

Venda de  
imóvel no Rio 
soma cerca de 
R$ 27 bi

De janeiro a outubro deste ano, 
a venda de imóveis residenciais na 
cidade do Rio de Janeiro cresceu 
49%, em comparação com o mes-
mo período do ano passado, supe-
rando 36,9 mil unidades vendidas, 
somando aproximadamente R$ 
27 bilhões em negócios.

Somente em outubro, o cresci-
mento nas vendas de imóveis na 
Zona Sul foi de 30%, em compa-
ração ao mesmo mês do ano pas-
sado, totalizando 926 unidades. Já 
na Barra e no Recreio houve uma 
queda de -14%, em relação ao 
mesmo período de 2020, com um 
total de 622 unidades.

A média mensal de vendas de 
imóveis residenciais na Zona Sul 
subiu para 799, o que é um novo 
recorde do setor, já que no auge 
do boom imobiliário na cidade 
em 2013 esse número estava em 
709. Em contrapartida, na Barra, 
depois de 12 meses seguidos de 
alta, houve queda de 1,6%, moti-
vada pelos resultados de outubro, 
passando de 384 para 378 imóveis 
vendidos mensalmente.

Gerson Castellano:  
‘O Brasil nunca foi 
autossuficiente no setor de 
fertilizantes, mas passou a 
depender de quase 90% do 
mercado externo que neste 
momento atravessa uma 
grave crise energética’. 
Página 6

IPCA: inflação 
de 10,67%  
nos últimos  
12 meses

A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acelerou para 1,25% 
em outubro, o maior índice para o 
mês desde 2002, quando o indica-
dor foi de 1,31%. Com isso, o indi-
cador acumula alta de 8,24% no ano 
e de 10,67% nos últimos 12 meses.

No período de 12 meses ime-
diatamente anteriores, a alta havia 
sido de 10,25%. Em outubro de 
2020, a variação mensal ficou em 
0,86%. Os dados foram divulga-
dos hoje pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Felipe Sichel, estrategis-
ta-chefe do Banco Digital Modal-
mais, “a leitura acima do esperado 
por nós e pelo mercado. Por den-
tro do índice, a surpresa foi ampla. 
Destacam-se o avanço de alimenta-
ção e bebidas (1,17% contra 1,04% 
esperado), artigos de residência 
(1,27% ante 0,72% esperado) e des-
pesas pessoais (0,75% em compara-
ção com 0,45% esperado). 
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Distribuidoras vão ao Cade
contra privatização de refinarias
Venda pela Petrobras pode gerar monopólios regionais

A Federação Nacional das 
Distribuidoras de Combustíveis, 
Gás Natural e Bicombustíveis 
(Brasilcom), que representa 46 
distribuidores regionais, solici-
tou ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) a 
suspensão temporária do pro-
grama de privatização das refi-
narias da Petrobras. A informa-
ção é da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP).

A Brasilcom pede que antes da 
privatização deverão ser estabe-
lecidas “regras de transição com 
medidas que salvaguardem a boa 
e saudável concorrência, e que 
protejam o mercado de distribui-
ção de práticas anticoncorrenciais 
com seus nefastos impactos no 
bolso dos consumidores de com-
bustíveis”.

Originalmente, a entidade das 
distribuidoras de combustíveis 

acreditava que a venda seria um 
bom negócio para os seus filiados. 
Entretanto, articulação coordena-
da pelo senador Jean-Paul Prates 
(PT-RN) demonstrou a incapaci-
dade do governo em garantir que 
não se formem monopólios pri-
vados a partir da venda das oito 
refinarias.

O coordenador geral da FUP, 
Deyvid Bacelar, lembra o estudo 
da Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
encomendado pela Brasilcom e 
divulgado em maio, que demons-
trou claramente o grande risco de 
formação de monopólios regio-
nais com a privatização das refi-
narias. 

A Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) demonstrou preo-
cupação com o abastecimento, 
sobretudo de gás de cozinha, caso 

a venda das refinarias seja feita 
sem uma regulação que garanta o 
fornecimento de produtos à po-
pulação.

“O comprador poderá até mes-
mo deixar de refinar petróleo para 
usar a estrutura apenas para esto-
cagem. Além de não precisar ga-
rantir a oferta de combustíveis ao 
mercado, regional ou nacional, o 
comprador poderá cobrar o preço 
que quiser”, alerta Bacelar.

Estudo do BNDES aponta que 
se o Brasil crescer a taxas anuais 
superiores a 2,5%, seu atual par-
que de refino não será suficiente 
para garantir combustíveis à po-
pulação. As refinarias que a Pe-
trobras pretende privatizar res-
pondem por cerca de metade do 
abastecimento do país.

Entre as associadas da Brasil-
com estão empresas como Ale e 
Total.

Salário mínimo no Brasil é o 2º 
mais baixo da América Latina
Chile, Uruguai e Equador lideram o top 3

O salário mínimo no Bra-
sil é o segundo mais bai-
xo de uma lista dos 12 

países com mais destaque da Amé-
rica Latina. O pagamento brasilei-
ro só supera o da Venezuela.

O ranking dos países com 
maior salário mínimo é liderado 
pelo Chile (US$ 457), Uruguai 
(US$ 424) e Equador (US$ 400). 

Vêm em seguida Paraguai, com 
US$ 320, Bolívia, com US$ 306, e 
Panamá, com US$ 268.

O Peru garante um valor de 
US$ 258, pouco acima do da Co-
lômbia, que é de US$ 256. A Ar-
gentina paga o mínimo de US$ 
249, e o México, de US$ 217. O 
Brasil é o vice-lanterna, com US$ 
209. A Venezuela aparece com 

US$ 1,14. Os dados foram levan-
tados pelo jornal colombiano La 
Republica.

Segundo Carlos Sepúlveda, rei-
tor da Faculdade de Economia 
da Universidad del Rosario, o au-
mento do mínimo neste ano deve 
levar em conta, mais do que em 
outros anos, o impacto econômi-
co deixado pela pandemia.

Paes: cariocas 
serão tungados 
na privatização 
da Cedae

O leilão de concessão da Com-
panhia Estadual de Águas e Esgo-
to (Cedae) deverá ocorrer em 30 
de abril de 2021, segundo edital de 
concessão, publicado pelo Gover-
no do Rio de Janeiro nesta terça-
-feira. A expectativa é que os con-
tratos sejam assinados até o fim 
do primeiro semestre.

A concessão dos serviços da 
Cedae prevê que a distribuição 
de água e a coleta e tratamento de 
esgoto nos municípios do estado 
que atualmente estão sob respon-
sabilidade da empresa passem pa-
ra a iniciativa privada pelo período 
de 35 anos.

O valor mínimo de outorga da 
concessão é de R$ 10,6 bilhões. A 
maior parte desses recursos, 80% 
será destinada ao estado; 15%, aos 
municípios; e 5%, ao Fundo Me-
tropolitano. As cidades ainda pas-
sam a receber 3% da arrecadação 
tarifária das concessões.

A divisão irritou o prefeito elei-
to do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, que tuitou: “Só não vou as-
sistir de camarote os cariocas se-
rem tungados. E duvido que ou-
tros prefeitos permitam que isso 
aconteça.” Segundo Paes, a capital 
responde por 77% da arrecadação 
da Cedae.

O governo tem expectativa de 
que serão investidos R$ 30 bi-
lhões. “Outorga de R$ 10 bilhões 
e investimentos de R$ 30 bilhões 
só em uma realidade virtual”, iro-
nizou, em entrevista ao Monitor 
Mercantil, no início do mês, o 
ex-presidente da Cedae Wagner 
Victer. Para chegar a esses valores, 
“só se a tarifa for multiplicada di-
versas vezes”. Página 6

Quase 1 
milhão perdem 
emprego
desde julho

A população que procurou tra-
balho e não encontrou no trimes-
tre encerrado em outubro cresceu 
para 14,1 milhões, 7,1% a mais 
que nos três meses finalizados em 
julho. Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), divulgada 
nesta terça-feira, no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A 
alta acrescentou 931 mil à popu-
lação desocupada e fez a taxa de 
desocupação aumentar 0,5 ponto 
percentual, chegando a 14,3%.

Segundo o IBGE, a popula-
ção ocupada também cresceu no 
trimestre encerrado em outubro, 
chegando a 84,3 milhões. Esse 
contingente representa 48% das 
cerca de 175 milhões de pessoas 
em idade de trabalhar no país. 

Página 3

Só três em 10 
ainda aprovam 
o Governo 
Bolsonaro

Pesquisa Modalmais/AP Exata 
divulgada nesta terça-feira aponta 
que 37,2% dos internautas con-
sideram o Governo Bolsonaro 
como ruim/péssimo, e 34,6% 
avaliam como ótimo/bom, o que 
configura um empate técnico, 
uma vez que a margem de erro é 
de 3 pontos; 28,1% classificam o 
governo como regular.

O início da semana que ante-
cedeu o Natal foi particularmente 
difícil para o governo. Vários fa-
tores novos contribuíram para a 
queda da aprovação, como a pri-
são do prefeito Marcelo Crivella e 
do blogueiro bolsonarista Oswal-
do Eustáquio.

Outros casos anteriores ainda 
pesaram na avaliação negativa, 
como as repercussões do caso 
Abin/Flávio, interpretadas como 
sinal de enfraquecimento da luta 
anticorrupção. O início da vacina-
ção em dezenas de países originou 
uma onda de cobranças ao gover-
no.

No caso da pesquisa de popu-
laridade do governo, a AP Exata 
trabalha com inteligência artificial, 
com base na média das principais 
pesquisas brasileiras. As análises 
contemplam informações geolo-
calizadas, em 145 cidades de to-
dos os estados brasileiros.
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Pandora Papers: urgência da tecnologia para identificar titularidade

Ciência, Desenvolvimento e Universidade – 2

Por Alexandre 
Pegoraro

Na semana passada, o Se-
nado do Chile rejeitou o 
pedido de impeachment 

do presidente Sebastián Piñera, 
acusado de conflito de interesses 
na venda de um projeto de mi-
neração por meio de um paraí-
so fiscal. O ato foi a repercussão 
mais recente da investigação jor-
nalística conhecida como Pandora 
Papers, que revelou documentos 
confidenciais de 14 escritórios de 
advocacia especializados na aber-
tura de empresas em países como 
Panamá, Ilhas Virgens Britânicas 
e Bahamas. Resumidamente, a ini-
ciativa tornou conhecidas as for-
tunas secretas de algumas das pes-
soas mais influentes e conhecidas 
do mundo, incluindo ministros e 
outras autoridades brasileiras.

Na prática, ao abrir essa Caixa 
de Pandora, os profissionais de 
imprensa conseguiram apenas dar 
nomes e imagens que tornaram 

real a sensação já presente no ima-
ginário popular há muito tempo. 
Tanto que, ao divulgar uma nota 
referente ao assunto, o Grupo de 
Ação Financeira contra Lavagem 
de Dinheiro e ao Financiamen-
to do Terrorismo (Gafi) diz que 
ocultar os verdadeiros proprie-
tários de estruturas corporativas, 
fiduciárias e outras estruturas, e 
aqueles que as controlam, é uma 
técnica comum para camuflar lu-
cros ilícitos.

A entidade afirma que mais de 
200 países se comprometeram 
a exigir que suas instituições fi-
nanceiras e não bancárias, como 
advogados, contadores e agentes 
imobiliários, identifiquem e verifi-
quem as informações de benefici-
ários finais de empresas formadas 
ou operando em suas jurisdições. 
Apesar disso, em mais de 100 ava-
liações mútuas, foi detectado que 
apenas um terço dos países pos-
sui leis e regulações relacionados 
à transparência de pessoas e ar-
ranjos jurídicos que cumprem os 

padrões do Gafi. Pior do que isso 
é o fato de que, segundo o órgão, 
apenas 10% destas nações tomam 
medidas efetivas para garantir a 
transparência da empresa e a iden-
tificação da titularidade real de ar-
ranjos fiduciários.

Toda essa falta de preocupação 
com o tema permite que a chamada 
indústria das offshores impeça um 
melhor desempenho, principalmen-
te dos países em desenvolvimen-
to, em relação à qualidade de vida 
de suas populações. Segundo um 
estudo realizado pela Rede de Jus-
tiça Fiscal (Tax Justice Network), 
organização independente que faz 
campanha por mudanças nos sis-
temas tributários globais, o volume 
de dinheiro que o Brasil deixou de 
arrecadar somente em 2020 em im-
postos não pagos por multinacio-
nais e milionários que fazem uso de 
paraísos fiscais seria suficiente para 
viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 
que o governo vem buscando for-
mas alternativas para proporcionar 
às famílias carentes. 

O mesmo estudo informa que, 
em todo o mundo, foram perdi-
dos cerca de US$ 483 bilhões (R$ 
2,6 trilhões) em impostos no ano 
passado divididos entre transfe-
rências legais ou ilegais de lucros 
de multinacionais para paraísos 
fiscais e sonegações praticadas 
por milionários que escondem ati-
vos e rendimentos não declarados 
no exterior.

Diante de números tão impac-
tantes, o Gafi faz um verdadeiro 
apelo por padrões globais mais 
rígidos, no sentido de promover 
a transparência das informações 
de beneficiário final e o uso mais 
eficaz dessas informações para 
responsabilizar aqueles que se es-
condem atrás do véu corporativo 
ou outras estruturas.

Ao que parece, a inexistência 
destes padrões se deve muito mais 
à falta de vontade política do que à 
escassez de instrumentos que per-
mitam uma claridade maior nos 
bastidores deste tipo de transação. 
Existem legaltechs, por exemplo, 

que trabalham com ferramentas 
habilitadas para fazer mineração 
de dados e crawling, permitin-
do pesquisar em minutos junto a 
Google, Dados Cadastrais, sites 
da ONU, Ofac, Interpol e outras 
instituições, apontando com pre-
cisão o envolvimento de pessoas 
e empresas em casos de fraudes, 
corrupção, lavagem de dinheiro, 
terrorismo, crimes ambientais ou 
emprego de mão de obra escrava 
e infantil, entre outros problemas.

Não seria nada difícil adaptar 
estes instrumentos para criar bar-
reiras visando inibir a utilização 
de fluxos financeiros ilícitos. Essa 
iniciativa poderia ser uma respos-
ta bem mais rápida aos desafios 
da promoção de um crescimento 
econômico sustentável das nações 
do que os malabarismos orçamen-
tários que, na maior parte das ve-
zes, são soluções apenas paliativas 
que acabam gerando mais proble-
mas do que benefícios.

Alexandre Pegoraro é CEO do Kronoos.

Por Paulo Alonso

Outro exemplo da produ-
ção científica e pesquisa 
no Brasil é de uma aná-

lise que teve papel muito impor-
tante no desenvolvimento de uma 
área de tecnologia no Brasil, que é 
a produção de etanol. A produção 
desse combustível, por volta de 
1980, era fortemente subsidiada e 
impulsionada principalmente por 
interesses econômicos, o que ge-
rou grandes controvérsias. O en-
tão ministro Delfim Netto argu-
mentou, lembra Goldemberg, que 
os subsídios à produção de etanol 
gerariam inflação.

Acontece que os usineiros en-
frentavam uma difícil situação de-
vido à queda no preço do açúcar 
no mercado internacional, o que 
gerava excedentes de cana-de-
-açúcar. Isso, somado à crise de 
petróleo nos anos 1980, fez com 
que cientistas ressuscitassem uma 
ideia antiga, oriunda de Henry 
Ford no começo do século 20, 
de que o etanol é um combustí-
vel melhor que a gasolina, com 
octanagem mais elevada que a 
da gasolina, para os automóveis. 
Ford tentou introduzir etanol no 
mercado, mas, como a produção 
do combustível era muito cara 
comparada com o da gasolina, a 
iniciativa foi abandonada.

O Governo Federal brasileiro 
decidiu, então, usar os excedentes 
de cana-de-açúcar para produzir 
etanol. O custo de produção era 
muito elevado e necessitava de 
fortes subsídios do governo. O 
preço da gasolina variou pouco, 
de 1980 a 2015, no mercado na-
cional, mas o custo de produção 

do álcool foi caindo e se tornou 
competitivo em relação à gasolina, 
em 2006. A partir desse ano sub-
sídios não eram mais necessários.

O etanol não contribui para a 
emissão de gases responsáveis pe-
lo aquecimento global. Portanto, 
abandonar a produção do álcool, 
mesmo em períodos no qual seu 
consumo era baixo e o preço ele-
vado, seria, no entendimento de 
Goldemberg, um passo atrás no 
que concerne à redução dos pro-
blemas ambientais resultantes das 
emissões de dióxido de carbono, 
o principal responsável pelo aque-
cimento global.

A experiência mostra que várias 
tecnologias seguem uma “curva de 
aprendizado” que reduz custos e 
eleva a produtividade, o que tornou 
o etanol competitivo. Para produzir 
etanol, precisa-se plantar cana, co-
lhê-la, transportá-la até a destilaria, 
moê-la, processá-la, e nesse proces-
so todo se gasta muita energia. A 
pergunta a se fazer é se a produção 
de etanol vale a pena do ponto de 
vista energético. Essas questões fo-
ram levantadas no passado em rela-
ção à energia nuclear, dado o gasto 
de energia necessário para construir 
usinas nucleares.

Goldemberg e um grupo de 
pesquisadores fizeram um ba-
lanço de energia da produção do 
etanol combustível definindo um 
indicador, que é a energia final 
por litro de etanol necessária em 
comparação à energia necessária 
para produzi-lo. O balanço final 
mostrou que a energia produzida 
pelo etanol é dez vezes maior do 
que a necessária para produzi-lo. 
A produção de etanol usa pouco 
combustível fóssil porque o eta-

nol é um combustível renovável, 
isto é, praticamente energia solar 
liquefeita. Observa-se também 
que a produção do combustível 
com milho e beterraba é menos 
atraente, pois o retorno em ter-
mos de energia é menor.

Goldemberg, em seu artigo, in-
daga por que um país em desen-
volvimento precisa de ciência e 
tecnologia? E como ciência se liga 
à tecnologia e ao desenvolvimen-
to? Países como Burundi, na Áfri-
ca, que são pequenos em extensão 
e têm limitações de vários tipos, 
são de fato “colônias” do ponto 
de vista tecnológico, pois impor-
tam quase tudo o que consomem. 
Ciência e tecnologia têm, desse 
modo, na visão de Goldemberg, 
um papel fundamental quando o 
país é grande e não consegue im-
portar tudo que precisa, como é o 
caso do Brasil.

Na década de 1950, não havia 
automóveis produzidos no Brasil, 
pois eram importados. As empre-
sas estrangeiras entenderam isso e 
colocaram fábricas no Brasil – de 
início apenas montadoras – que, 
aos poucos, passaram a fabricar 
as peças necessárias. Ao fazer is-
so, encontraram dificuldades de 
adaptação, porque as matérias-
-primas não são as mesmas que 
usavam nas matrizes.

Ciência e tecnologia são indis-
pensáveis para essa adaptação. O 
que ocorre no Instituto de Ener-
gia e Ambiente (IEE) da USP é 
um bom exemplo disso, revela 
Goldemberg. Há quase 100 anos, 
equipamentos elétricos (transfor-
madores, isolantes, cabos) eram 
quase todos importados e testa-
dos nas próprias fábricas na Eu-

ropa. A Pirelli, por exemplo, que 
foi uma das grandes fornecedoras 
de cabos elétricos para o Brasil, 
testava os seus produtos na Itália.

Com a produção desses equipa-
mentos no Brasil, a partir de pro-
dutos naturais que não eram os 
mesmos da Europa, testes tinham 
que ser feitos no país. Por essa ra-
zão, na ocasião foi instalado no IEE 
um gerador de 1 milhão de volts, de 
modo a exercer esse papel e onde se 
estabeleceram grupos de pesquisa 
científica e tecnológica de alto nível 
na área de eletricidade.

Esse exemplo mostra que pa-
ra garantir o desenvolvimento 
do Brasil, é preciso de pessoas 
competentes, conhecedoras das 
tecnologias desenvolvidas no ex-
terior e que ajudem a escolher 
aquelas mais adequadas a serem 
introduzidas aqui. Muitas vezes a 
tecnologia nem existe no exterior, 
sendo necessário desenvolvê-las 
aqui mesmo, como ocorreu com 
a produção de etanol da cana-
-de-açúcar. Atualmente, com as 
novas tecnologias que estão sur-
gindo no mundo, essa capacitação 
local é ainda mais necessária.

Prefeitos de grandes cidades, 
como Paris e Hong Kong, que-
rem diminuir a poluição atmosfé-
rica banindo o uso de automóveis 
movidos por meio de combustí-
veis poluentes, trocando-os por 
carros elétricos, em que a energia 
se origina de baterias elétricas. O 
problema é que a eletricidade, pa-
ra mover esses carros, precisa ser 
produzida em algum lugar, onde 
vai gerar problemas ambientais. 
Portanto, adotar automóveis elé-
tricos não é uma solução, a não 
ser que a eletricidade que carrega 

as baterias seja renovável. Sucede 
que a redução da poluição atmos-
férica pode ser obtida adicionan-
do etanol à gasolina.

Em conclusão, Goldemberg 
acredita que, conforme o país vai 
crescendo e se sofisticando, mais 
conhecimento científico precisa 
ser desenvolvido dentro de su-
as fronteiras ou identificado no 
exterior e trazido para cá. Esse 
exemplo mostra a importância de 
escolher indicadores corretos para 
identificar a causa dos problemas 
e, por conseguinte, como usá-los 
para resolvê-los. Por essa razão é 
tão importante o estabelecimento 
de indicadores ou métricas para 
avaliar a relevância e a qualidade 
do que se faz nas universidades.

Nesse sentido, existem diversos 
esforços no mundo que tentam 
capturar a qualidade das Universi-
dades. O Massachusetts Institute 
of  Technology pode se destacar 
na vanguarda da tecnologia digital 
e inteligência artificial para garan-
tir a supremacia dos Estados Uni-
dos nessa área. A Universidade de 
Chicago, em economia e Oxford, 
em humanidades.

Já em países em desenvolvi-
mento, como o Brasil, a questão 
social é muito valorizada e uma 
das funções da universidade é o 
de elevar a qualidade de vida nas 
regiões nas quais está instalada. 
Os indicadores de qualidade que 
estão sendo propostos deveriam 
captar essa diversidade regional e 
cultural, além dos indicadores tra-
dicionais como trabalhos publica-
dos e seu impacto.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Isabelita dos Patins 
homenageada

No próximo dia 6 de dezembro, um dos maiores 
sonhos de Jorge Omar Iglesias, responsável pelo 

personagem Isabelita, acontece. Recebe o título de ci-
dadão honorário do Rio, por indicação do Vereador Célio 
Luppareli, às 18h30, na Câmara dos Vereadores.

Peça gratuita

Sexta, sábado e domingo agora, a Casa Quintal, na 
Lapa, sedia a peça A Moscou! Um palimpsesto, baseada em 
As três irmãs, de Tchekhov. Ada Luana, Paula Braga, Filipe 
Togawa, entre outros, da Companhia Setor de Áreas Iso-
ladas, de Brasília, fazem parte do elenco da peça gratuita, 
para 20 pessoas em cada dia.

Carnaval cancelado

Com temor de nova onda de Covid, 71 cidades de São 
Paulo já cancelaram o Carnaval. Esperamos sinceramente 
bom senso dos prefeitos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife 
e Olinda para seguir o exemplo. Se o evento acontecer, tudo 
indica que teremos lockdown e colapso na rede de saúde.

Vergonha

Foi retirada do Museu Histórico Nacional a placa que indi-
cava a Rua Marielle Franco da exposição permanente, na sala 
Cidadania. Ao que parece, determinação de Brasília. Aliás, a 
pergunta que não quer calar: Quem matou Marielle Franco?

Revista dos 
Embaixadores do Rio

Acaba de ser lançado o segundo número da revista digi-
tal da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ. 
Entre as novidades, o artigo “Redescoberta de um prazer 
único”, de Christovam de Chevalier, e a coluna de Chris-
tiane Michelin sobre uma das boas mesas em Petrópolis.

Luto na gastronomia carioca

Yumiko Ohara, criadora de um dos restaurantes japone-
ses mais icônicos do Rio, nos deixou. O Azumi reabre nesta 
sexta sob a batuta da chef  Alissa Ohara, filha de Yumiko e 
Isao, que comanda o cardápio supercriativo desde 2018.

Pensamento da semana

“Um dia todos nos iremos. E tal fato vai acontecer repen-
tinamente, e temos que nos preparar. Fazer com que nossa 
permanência tenha significado e que possamos sempre 
demonstrar o quanto gostamos dos outros, sobretudo dizer 
‘eu te amo’, ‘eu quero você ao meu lado’, ‘eu luto por você’ e 
‘eu tenho respeito por sua trajetória e sua vida’. Às vezes, nos 
esquecemos de que não há nada melhor do que lembrar diar-
iamente dos que nos rodeiam e fazem parte de nossa família. 
Os pequenos gestos ficam para sempre: organizar um festejo 
para familiares, telefonar e dizer que está com saudades e de 
olhos fechados oferecer nosso coração para ser habitado e 
traçar planos que demonstram continuidade. Eu ouço sua 
voz, seu sorriso, sua forma de explicar. Quando me deixar, 
quero estar forte não para aceitar, mas para ter a sensação de 
ter dado o melhor de mim para sua felicidade.”

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Enseada Indústria Naval 
Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos termos 
do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, no dia 02 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na 
sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 (Parte), 
Santo Cristo, CEP 20.220-710, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, a fim de deliberar, em Assembleia Geral Extraordinária, sobre 
Orientação de voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral 
Extraordinária da Enseada Indústria Naval S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“ENSEADA”) sobre a PD.07/2021–ENSEADA – Celebração de Termo de 
Encerramento de Pendências referentes ao Contrato Conversões. Rio de 
Janeiro, 24 de novembro de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

PETRA AGREGADOS RJ LTDA 
CNPJ: 13.410.313/0001-60 
AUDITORIA AMBIENTAL

A PETRA AGREGADOS RJ LTDA, torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, em 17/11/2021, Relatório de Auditoria 
Ambiental do ano de 2021 referente à atividade de extração de granito para 
produção de brita e extração de saibro, para uso direto na construção civil, 
em uma área de 400 ha, conforme poligonal definida no processo DNPM Nº 
890.551/1992 e informa que este estará à disposição para consulta na Rua 
Projetada, 189 - Jardim Excelsior, no município de Queimados, no período 
de 29/11/2021 a 29/12/2021 no horário das 08h às 16h. Informa ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca.. (Processo E-07/505483/2012)

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A. 
CNPJ nº 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

(“Companhia”)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Extraordi-
nária da Companhia que se realizará no dia 07 de dezembro de 2021 às 
10:30h, por videoconferência, conforme link a ser disponibilizado, com a 
seguinte Ordem do Dia: (i) alterar o art. 5º do estatuto social da Companhia 
passando o valor do capital social de R$ 1.601.200,00, para R$ 914.200,00, 
de forma a refletir a redução no montante de R$ 687.000,00, em linha com 
a aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
realizada em 08 de junho de 2021; (ii) discussão sobre alternativas à disso-
lução da Companhia; (iii) deliberar sobre a aprovação para dissolução da 
Companhia, cuja denominação social deverá ser seguida das palavras “em 
liquidação”, caso aprovada; (iv) deliberar sobre a nomeação de liquidan-
te e fixação de sua remuneração, conforme material disponibilizado pela 
Companhia; (v) deliberar sobre a manutenção dos órgãos de administração 
(Diretoria e do Conselho de Administração) e, caso haja alteração na estru-
tura atual, alterar consequentemente o estatuto social; (vi) deliberar sobre 
prazo para prestação de contas do Liquidante, conforme material disponi-
bilizado pela Companhia; e (vii) aprovar a consolidação do estatuto social. 
Conforme facultado pelo artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, para melhor 
conveniência dos acionistas, a Companhia realizará a Assembleia Geral 
Extraordinária de forma digital, por videoconferência. A Companhia enviará 
um link via e-mail aos acionistas, para que possam acessar o sistema da 
videoconferência por meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Os 
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Ge-
ral Extraordinária ora convocada se encontram à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, na forma do artigo 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 
Caso qualquer acionista se faça representar na Assembleia Geral Extraor-
dinária por procuração, serão observados os termos do artigo 126, § 1º, 
da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021. Carlo Alberto 
Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 / NIRE 33300303677

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Reit”), inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81, em observância ao artigo 12 de 
seu Estatuto Social e na forma do artigo 124, §1º, I, da Lei nº 6.404/1976, 
vem pela presente, convocar os seus acionistas, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que ocorrerá no próximo dia 02 de dezembro de 2021, 
às 14:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema,  
Rio de Janeiro, em primeira convocação, observando o quórum estatutário, 
para deliberar sobre a alteração de Estatuto Social nos moldes definidos no 
item (i) da Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração do artigo 2º de seu Estatuto 
Social para a modificação do endereço de sede da Reit, que passará a ser à 
Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,  
CEP 22.410-000, consoante modificação redacional abaixo proposta:  
“Art. 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22410-000. A sociedade poderá abrir e fechar filias, 
sucursais, outros estabelecimentos no Brasil e/ou no exterior, mediante 
prévia aprovação da Diretoria.”. A deliberação constante no item (i) da 
Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de acionistas que 
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito 
a voto, conforme previsto no artigo 12 do Estatuto Social da Reit.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021.
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

Prévia de aumento da  
inflação surpreende mercado
IPCA-15 anualizado chega a 10,73% em novembro 

O mercado espera-
va algo abaixo, 
mas o Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divul-
gou nesta quinta-feira que 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), uma prévia 
da inflação oficial, teve al-
ta de 1,17% em novembro, 
0,03 ponto percentual (p.p.) 
abaixo da taxa registrada em 
outubro (1,20%).O acumu-
lado no ano foi de 9,57% 
e, em 12 meses, de 10,73%, 
acima dos 10,34% regis-
trados nos 12 meses ime-
diatamente anteriores. Em 
novembro de 2020, a taxa 
havia sido de 0,81%.

O resultado representa a 
maior variação para o mês 
desde 2002, quando o índi-
ce ficou em 2,08%. Todos 
os nove grupos de produ-
tos e serviços pesquisados 
tiveram alta em novembro. 
A maior variação (2,89%) e 
o maior impacto (0,61 p.p.) 
vieram dos Transportes. 

Em seguida, vieram Ha-
bitação (1,06%) e Saúde e 
cuidados pessoais (0,80%), 
com impactos de 0,17 p.p. 
e 0,10 p.p., respectivamente. 
Juntos, os três grupos con-
tribuíram com 0,88 p.p. no 
IPCA-15 de novembro, o 
equivalente a cerca de 75% 
do índice do mês. Vestuá-
rio (1,59%) teve a segunda 
maior variação no mês e o 
grupo Alimentação e bebi-
das (0,40%) desacelerou em 
relação a outubro (1,38%). 
Os demais grupos ficaram 
entre o 0,01% de Educa-
çãoe o 1,53% de Artigos de 
residência.

Jansen Costa, sócio-fun-
dador da Fatorial Investi-
mentos, disse que o resultado 
veio ligeiramente acima do 
consenso esperado pelo mer-
cado, maior alta desde 2002. 
“Deve ter sim aumento no 
curto prazo nas apostas de 
aumento de Selic entre 1,5 e 
2%”, acredita. Ele prevê que 
teremos o mercado pressio-
nando as curvas de juros de 

curto prazo para cima. A va-
riação anual está acima das 
expectativas. Com a gasolina 
acumulando alta de 48% em 
dois meses, o resultado dos 
transportes foi fortemente 
impactado e apresentou uma 
variação de 2,89%.

“Esse peso mostra que se 
o petróleo não cair e o dó-
lar não ceder, teremos uma 
dificuldade no controle da 
inflação cada vez maior. 
Com o custo de transporte 
aumentando, o repasse pa-
ra os preços vai acontecer. 
Isso é um problema que 
precisa ser resolvido”, ana-
lisou.

Altas sucessivas

O economista Alexsandro 
Nishimura, head de conteú-
do e sócio da BRA, também 
comentou que o IPCA-15 
de novembro veio ligeira-
mente acima das expectativas 
(1,17% vs 1,13% do consen-
so). “O índice já acumula alta 
de 9,57% em 2021 e, em 12 

meses, de 10,73%. Houve 
um aumento da difusão da 
alta de preços, para 65,67%, e 
todos os nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados 
tiveram alta em novembro, 
com maior peso para Trans-
portes”, citou.

Para o economista, não 
houve tanto impacto na 
curva de juros, que abriu 
em baixa, ainda repercutin-
do o tom mais dovish do 
presidente do Banco Cen-
tral durante discurso ontem 
(quarta-feira) e também 
pela melhor perspectiva de 
avanço nas negociações da 
PEC dos Precatórios.

Na opinião de Nishimu-
ra, o dado vem em linha 
com a perspectiva do mer-
cado, que tem aumentado 
constantemente as proje-
ções para o IPCA deste ano 
e os próximos, com riscos 
para a meta de 2022, quan-
do já temos expectativas no 
limite da meta, e para 2023, 
quando as projeções já es-
tão no centro da meta.

Balança comercial já afeta contas externas 

O Banco Central 
(BC) informou 
nesta quinta-feira 

que as contas externas tive-
ram déficit de US$ 4,464 bi-
lhões em outubro. No mes-
mo mês de 2020, o déficit 
foi de US$ 1,152 bilhão nas 
transações correntes, que 
são as compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda com 
outros países. A diferença 
na comparação interanual se 
deve ao resultado do supe-
rávit comercial que reduziu 
US$ 2,4 bilhões, enquanto 
o déficit em renda primária 
aumentou US$ 1,3 bilhão e 
o déficit em serviços recuou 
US$ 207 milhões.

Em 12 meses, encerrados 
em outubro, o déficit em 
transações correntes é de 
US$ 26,704 bilhões, 1,66% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-

viços produzidos no país), 
ante o saldo negativo de 
US$ 23,392 bilhões (1,47% 
do PIB) em setembro de 
2021 e déficit de US$ 23,270 
bilhões (1,54% do PIB) no 
período equivalente termi-
nado em outubro de 2020.

Segundo o BC, a relação 
déficit-PIB em 12 meses se 
reduziu muito em razão dos 
efeitos da pandemia nas ati-
vidades. Em 12 meses encer-
rados em fevereiro de 2020, 
por exemplo, período pré-
pandemia, o déficit em tran-
sações foi US$ 69 bilhões ou 
3,79% do PIB. Já nos dez pri-
meiros meses do ano, o défi-
cit é de US$ 15,783 bilhões, 
contra saldo negativo de US$ 
13,571 bilhões de janeiro a 
outubro de 2020.

Peso das importações

As exportações de bens 

totalizaram US$ 22,764 bi-
lhões em outubro, aumento 
de 27,8% em relação a igual 
mês de 2020. As importa-
ções somaram US$ 21,461 
bilhões, incremento de 52% 
na comparação com outubro 
do ano passado. Com esses 
resultados, a balança comer-
cial fechou com superávit 
de US$ 1,303 bilhão no mês 
passado, ante saldo positivo 
de US$ 3,683 bilhões em ou-
tubro de 2020. Isso se deve 
à retomada do dinamismo da 
atividade econômica interna, 
aumentando déficit em tran-
sações correntes.

O déficit na conta de ser-
viços (viagens internacio-
nais, transporte, aluguel de 
equipamentos, seguros, entre 
outros) manteve a trajetória 
de retração mas com déficit 
menor, com saldo negativo 
de US$ 1,468 bilhão em ou-
tubro, redução de 12,4% ante 

os US$ 1,675 bilhão em igual 
mês de 2020.

Em outubro de 2021, o 
déficit em renda primária 
(lucros e dividendos, paga-
mentos de juros e salários) 
chegou a US$ 4,596 bilhões, 
ampliação de 38,9% antes os 
US$ 3,310 bilhões no mesmo 
mês de 2020. Normalmente, 
essa conta é deficitária, já que 
há mais investimentos de es-
trangeiros no Brasil, que re-
metem os lucros para fora do 
país, do que de brasileiros no 
exterior.

No caso dos lucros e divi-
dendos associadas aos inves-
timentos direto e em carteira, 
houve déficit de US$ 3,715 
bilhões no mês passado, 
frente ao observado em ou-
tubro de 2020, que foi US$ 
2,343 bilhões. As despesas lí-
quida com juros passaram de 
US$ 975 milhões para US$ 
899 milhões.
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Projeto devolve gratuidade 
nas sacolas plásticas

Ganhou urgência na Alerj o projeto de lei para anular a 
cobrança de sacolas plásticas nos supermercados do Esta-
do do Rio de Janeiro. Apresentada pelo deputado Filippe 
Poubel (PSL), a proposta recebeu apoio de outros 24 par-
lamentares, que assinaram para que a tramitação seja ace-
lerada e a votação realizada em plenário. O projeto anula 
artigo da Lei 8473/19, que veda a distribuição gratuita de 
sacolas plásticas nos mercados e estabelecimentos alimen-
tícios com mais de dez funcionários.

Vacina óctupla para cães  
de famílias carentes

O deputado federal Chiquinho 
Brazão (Avante) quer ampliar 
a imunização de cães e gatos de 
famílias carentes. Atualmente, o 
poder público disponibiliza gra-
tuitamente, através de campanhas 
anuais, a vacina contra a raiva ani-
mal. Mas há outras doenças virais 
que causam a morte dos animais. 
Por isso, o parlamentar apresen-
tou na Câmara dos Deputados, em Brasília, projeto de lei 
que garante vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para ga-
tos gratuitamente, para famílias inscritas no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 
Único), que é um instrumento que identifica e caracteriza 
as famílias de baixa renda.

Blitz apreende coleiras de choque
Esta semana, o deputado Marcus Vinícius (PTB) fez 

uma blitz em três lojas no Edifício Avenida Central, Centro 
do Rio, para denunciar a venda de coleiras de choque para 
cães, proibida desde março deste ano, segundo a Lei 9.197. 
A blitz contou com a participação do secretário de Agricul-
tura, Marcelo Queiroz, da delegada da 11ª DP (Rocinha), 
Flávia Monteiro, além de agentes da delegacia de Polícia 
Civil. A coleira de choque emite descarga elétrica para con-
trole do comportamento do cão. Os estabelecimentos fo-
ram multados em R$ 740, como determina a lei.

R$ 1 mi para proteção  
à Criança e Adolescente

Ainda sobre as emendas ao 
Orçamento do Estado para 2022, 
a deputada estadual Rosane Felix 
(PSD), presidente da Comissão 
dos Assuntos da Criança, do 
Adolescente e do Idoso na Alerj, 
destinou R$ 1 milhão para o 
Programa de Proteção à Criança 
e Adolescente Ameaçados de 
Morte (PPCAM). O anúncio foi 
feito durante audiência pública que debateu as investigações 
dos homicídios de menores de idade. Segundo dados do 
instituto Fogo Cruzado, em 2020, 62 crianças e adolescentes 
morreram baleadas na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro.

Câmeras por PMs: veto 
derrubado, sem prazo

A Alerj derrubou parcialmente o veto do governador 
ao projeto de lei que obriga a instalação de câmeras nos 
capacetes e coletes dos agentes de Segurança. Com a der-
rubada, as gravações deverão ser disponibilizadas no ato do 
registro de ocorrência (RO). Mas os deputados mantiveram 
os vetos aos prazos para início de uso das câmeras. Ou 
seja, a gravação das ações policiais é obrigatória, mas não 
existe uma data definida para os policiais começarem a usar 
o equipamento.

  Chiquinho Brazão

 Agência Câmara

  Rosane Felix

Alerj

Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A. Companhia Fechada
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 / NIRE: 33.3.0015817-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A. 
(“Cia”) para que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária da Cia. a ser reali-
zada sob a forma exclusivamente presencial, conforme autorizado pela Instrução 
Normativa nº 81, de 10/06/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresa-
rial e Integração - DREI, às 10h00 do dia 03/12/2021, na sede da Cia., localizada 
na Cidade e Estado do RJ, na Rua General Ivan Raposo, 431 (parte), Barra da 
Tijuca, CEP 22.621-040, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem do 
Dia:(i) Aumentar o capital social da Cia., sem emissão de novas ações, mediante a 
capitalização da reserva de lucros, no valor de até R$12.286.989,94 (doze milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro 
centavos), utilizando-se dos valores contabilizados na conta de lucros acumulados 
da Cia. até o final do exercício social de 31/12/2020 (conforme balancete contábil 
com data base de 31/10/2021); e  (ii) Uma vez aprovado o item (i) da Ordem do Dia, 
alterar o Art. 5 do Estatuto Social da Cia., de modo a refletir o novo valor do capital 
social da Cia.. A Cia. esclarece que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Cia., os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinen-
tes às matérias a serem deliberada na AGE, inclusive as Demonstrações Financei-
ras da Cia.; e (b) para participação na AGE, os acionistas deverão apresentar à Cia. 
os documentos de identificação referentes aos acionistas, sendo que: (b.i) no caso 
de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos 
de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas 
desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76, 
representá-lo na AGE, será necessária a apresentação com 24hs de antecedência 
do correspondente instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outor-
gante. RJ, 24/11/2021. Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A..

Em razão do adiamento da AGE convocada para o dia 25/11/2021,
segue novo edital de convocação.

Associação dos Empregados e Empregados – Aposentados dos
Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES/BNDES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria e o Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
E EMPREGADOS APOSENTADOS OS PATROCINADORES E/OU
PARTICIPANTES DA FAPES/BNDES – APA/FAPES/BNDES, no uso das
atribuições que lhes confere o art. 12, inciso II do Estatuto da APA-FAPES/
BNDES, DE 28.02.2007, convoca os senhores associados para a
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar à distância em razão
da pandemia, sendo em primeira convocação, às 10:00 hs, e em segunda
convocação às 10:30 hs, no dia 15/12/2021 para: Apreciar e deliberar
sobre a realização de acordo judicial nos autos do Processo nº 0125874-
75.2009.8.19.0001 para pagamento dos honorários de sucumbência a que
foram condenados associados representados pela APA naquela ação movida
contra a FAPES. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021

ANTONIO MIGUEL FERNANDES
PRESIDENTE DA APA-FAPES/BNDES

Lojas físicas esperam alta de 
6% nas vendas da Black Friday

Preços altos pioram desempenho das micros

Sem Covid-19 expectativa de vida seria de 76,8 anos

A Black Friday que 
também foi adota-
da pelas lojas físicas 

tanto de rua como de sho-
pping esperam crescimento 
nas vendas com a Black Fri-
day. Pesquisa do CDLRio e 
do SindilojasRio mostra que 
mais de 90% dos lojistas en-
trevistados acreditam que a 
promoção possa incrementar 
as vendas em até 6%, com 
oferecimento de descontos 
não apenas no dia, mas ao 
longo da semana.

Segundo Aldo Gonçal-
ves, presidente do Clube de 
Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro – CDLRio e do 
SindilojasRio, que juntos 
representam mais de 30 mil 
lojistas, o resultado das ven-
das de alguns produtos da 
promoção no ano passado 

igualou-se em alguns casos 
às vendas natalinas e a an-
tecipação da data também é 
uma forma de atrair clientes 
em tempos de crise.

“Numa época de gran-
de dificuldade econômica 
como a que estamos viven-
ciando atualmente no país, 
principalmente por conta 
da pandemia, a Black Friday 
representa uma boa ferra-
menta de marketing e uma 
excelente oportunidade 
para oferecer promoções. 
Mas, devido à proximidade 
com o Natal, há sempre o 
risco de afetar as vendas de 
fim de ano, de tal modo que 
os descontos estimulem os 
consumidores a antecipa-
rem suas compras das fes-
tas natalinas. Caberá a cada 
lojista, dependendo do seu 

segmento e do seu público 
alvo, avaliar e dosar os pre-
ços promocionais, de forma 
a obter bons resultados sem 
prejudicar o movimento 
nas lojas no período natali-
no”, explica Aldo. Ainda de 
acordo com o presidente do 
CDLRio e do SindilojasRio, 
o ano passado mais de 30% 
preferiram comprar nas lo-
jas físicas durante a Black 
Friday. “A principal justifi-
cativa é levar a mercadoria 
na hora, além da possibili-
dade de negociar mais des-
conto”, conclui Aldo.

A Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
não está tão otimista com as 
vendas da Black Friday. Se-
gundo a entidade, o evento 
deve apresentar neste ano a 

primeira queda, desde 2016, 
se for descontada a inflação 
acumulada em 12 meses. O 
dia de promoções, marcado 
para esta sexta-feira, deve 
ter um recuo de 6,5% em 
relação ao ano passado. A 
CNC espera que as vendas 
cheguem a R$ 3,93 bilhões 
no país. É o maior valor 
nominal desde que a data 
foi incorporada ao calen-
dário do varejo nacional. 
Mas como a inflação em 12 
meses acumula variação de 
10,67%, em termos reais a 
Black Friday deverá ter uma 
queda em relação ao ano 
anterior. Na edição de 2020, 
foi registrado um valor no-
minal de vendas de R$ 3,78 
bilhões, que superaria os R$ 
4 bilhões se o montante fos-
se corrigido pela inflação.

A atividade econô-
mica do microem-
preendedor e do 

profissional autônomo te-
ve uma tímida melhora no 
mês de outubro. Segundo 
o Índice SumUp do Mi-
croempreendedor (ISM), 
os negócios dessa parcela 
da população cresceram 
4,94%, em comparação 
ao mês anterior, atingin-
do 76,13 pontos. Contudo, 
apesar do resultado em ou-
tubro ter sido positivo, se 
comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado, o de-
sempenho econômico dos 
microempreendedores pio-
rou 15,61% e continua a ser 
um indicador preocupante 
para a retomada econômica.

O ISM tem uma função 
importante: desenhar um 
retrato dos empreendedo-
res da base da pirâmide so-
cial, um grupo essencial pa-
ra a economia nacional. E 
também enorme – segundo 
o último levantamento do 
IBGE, hoje são mais de 
24,5 milhões de brasileiros 
que se enquadram na cate-
goria de microempreende-
dor.

Infelizmente, os núme-
ros do ISM mostram que a 
situação econômica ainda é 
desafiadora para essa par-
cela da população. “Anali-
sando os resultados, vemos 
que, apesar da melhora en-
tre setembro e outubro, a 
atividade econômica dos 

microempreendedores não 
está nos patamares dos úl-
timos anos. Ou seja, a re-
cuperação desses negócios 
ainda levará algum tempo”, 
comenta Carlos Grieco, di-
retor de meios de pagamen-
to da SumUp.

Renan Pieri, professor 
da Fundação Getúlio Var-
gas e um dos responsáveis 
por formular o índice, 
aponta a queda nos índi-
ces de desemprego como 
principal responsável pela 
melhora do ISM em com-
paração a setembro de 
2021. Dados mais recen-
tes do IBGE apontam que 
o desemprego no Brasil 
caiu para 13,2% no perío-
do terminado em agosto. 

No término do mesmo 
trimestre em 2020, a falta 
de ocupação atingia 14,4% 
dos brasileiros. “O fato de 
haver mais gente traba-
lhando traz um impacto 
positivo para as empresas, 
por mais que os salários 
não estejam acompanhan-
do a alta de preços”, afir-
ma.

Produzido pela SumUp, 
fintech de meios de paga-
mento para micro e peque-
nos empreendedores, o ISM 
é construído com base em 
dados de negócios de pro-
fissionais informais, além 
de MEIs e microempresas 
de todos os estados brasilei-
ros e de mais de 30 ramos 
de atividades destintos.

“Se o Brasil não 
tivesse viven-
ciado uma cri-

se de mortalidade em 2020, 
a expectativa de vida do 
brasileiro ao nascer seria 
de 76,8 anos para o total da 
população, com um acrés-
cimo de 2 meses e 26 dias 
em relação ao valor estima-
do para o ano de 2019 (76,6 
anos). Para a população 
masculina, a esperança de 
vida ao nascer seria de 73,3 
anos, e, para as mulheres, 
de 80,3 anos, em 2020.” Os 

dados são da nota técnica 
divulgada pelo IBGE nesta 
quinta-feira.

As informações foram 
publicadas no Diário Oficial 
da União (DOU). O IBGE 
divulga anualmente, até o dia 
1º de dezembro, no DOU, as 
Tábuas Completas de Morta-
lidade para o total da popula-
ção brasileira em 1º de julho 
do ano anterior. Essas infor-
mações subsidiam o cálculo 
do fator previdenciário com 
vistas às aposentadorias dos 
trabalhadores que estão sob 

o Regime Geral de Previdên-
cia Social.

Isso quer dizer que não 
há cálculos levando-se em 
conta os óbitos do segundo 
semestre de 2020, quando a 
população ficou mais vulne-
rável à covid-19. Importante 
frisar que em julho do ano 
passado o coronavírus foi o 
responsável por 85 mil óbi-
tos e em novembro de 2021 
esse número aumentou ab-
surdamente para 600 mil.

A publicação das Tábu-
as de Mortalidade no DOU 

é feita pelo IBGE, desde 
1999, e são calculadas a 
partir de projeções popula-
cionais, baseadas nos dados 
dos censos demográficos. 
Essa metodologia, adotada 
pelo instituto desde 1991, 
é recomendada pelos orga-
nismos de cooperação in-
ternacional e reconhecida 
pelos usuários de nossos 
dados demográficos, in-
cluindo órgãos públicos das 
três esferas de governo e as 
principais instituições aca-
dêmicas do país.
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Conversa com Investidor: Dotz (DOTZ3)
Por Raul Sena, 
CEO do Grupo 
Investidor 
Sardinha

A Dotz é uma plata-
forma de enga-
jamento B2B2C 

(Business-to-Business-to-
Consumer) que integra 
milhões de consumidores e 
parceiros. A companhia já 
possui 20 anos de estrada, 
mas estreou na B3 em maio 
de 2021 captando R$ 390 
milhões através de um IPO 
com esforços restritos.

A Dotz fechou o 3T21 
com um faturamento de R$ 
64 milhões, com 48% de 
crescimento comparado ao 
3T20. Desse valor, R$ 48,2 
milhões vieram de Loyalty, 
crescimento de 33%; R$ 
9,7 milhões de marketplace, 
crescimento de 181%; e R$ 
5,8 milhões de TechFin, 
crescimento de 70%.

A companhia apresentou 
uma receita líquida de R$ 
28,4 milhões, crescimento 
de 3,6%; um Ebitda de me-
nos R$ 18,8 milhões; e um 
prejuízo de R$ 24 milhões. 
O Ebitda foi afetado prin-
cipalmente pelas maiores 
despesas com pessoal, au-
mento de 33%, e despesas 
de marketing, aumento de 
180%. Segundo a com-
panhia, “o aumento das 
despesas está alinhado ao 
nosso plano de destinação 
dos recursos captados no 
IPO, que tem como foco 
os investimentos em pes-
soal e marketing/growth 
para gerar mais engajamen-
to e cross-sell por meio de 
nossa base e fortalecimento 
de nossa equipe, principal-
mente na área digital”.

Neste Conversa com In-
vestidor, Otávio Araujo, 
CFO da Dotz, foi ent-
revistado por Raul Sena, 
CEO do Grupo Investidor 
Sardinha e responsável pelo 
canal Investidor Sardinha, o 
segundo maior em conteú-
dos de Bolsa de Valores do 
Youtube.

A Dotz se define como 
uma empresa de tec-

nologia aplicada a di-
versas áreas, inclusive 
inteligência artificial. Co-
mo usuário da empresa, 
o que eu utilizei foi um 
programa de cashback 
em que eu recebo em 
uma moeda própria, algo 
mais parecido com um 
programa de milhagens 
das companhias aéreas. 
O formato é interessante, 
mas como a companhia 
vê essa estratégia em um 
mundo onde os concor-
rentes oferecem dinheiro 
em reais? Por que a Dotz 
optou por fazer dessa 
maneira?

A Dotz nasceu como 
um programa de fidelidade, 
evoluiu ao longo de seus 
mais de 20 anos de existên-
cia e hoje é um ecossistema 
de benefícios completo, 
com base tecnológica e que 
oferece muito mais que fi-
delização. O cliente Dotz já 
conta com diversas opções 
para fazer o seu dinheiro 
render mais. Entre elas, a 
Conta Dotz, uma conta 
digital com a qual é possível 
efetuar pagamentos, trans-
ferências e até transformar 
o saldo de Dotz acumula-
dos no programa de fideli-
dade em reais, possibilitan-
do que o cliente gaste como 
quiser.

Além disso, a empresa 
continua oferecendo in-
úmeras possibilidades de 
acúmulo de Dotz em com-
pras nos estabelecimentos 
parceiros, cartão de crédito 
co-branded, parcerias com 
instituições financeiras e 
um marketplace no qual o 
consumidor pode adquirir 
produtos dos maiores va-
rejistas do país, pagando 
com Dotz ou com qualquer 
cartão. É muita flexibilidade 
para que ele escolha o que 
fazer com o seu dinheiro, 
desde resgatar um produto, 
passando pelo pagamento 
de uma conta até a con-
versão em reais direto na 
conta digital.

A Dotz tem uma moe-
da própria, que permite a 

troca por benefícios. Ho-
je os tokens e criptomo-
edas estão extremamente 
populares. Existe alguma 
previsão para que no fu-
turo a Dotz opte por uti-
lizar essas novas tecnolo-
gias?

Estamos explorando al-
ternativas novas e inovado-
ras de resgate, dentre elas a 
opção de troca de Dotz por 
criptomoedas. Em setem-
bro, iniciamos parcerias pa-
ra realização dessas trocas e 
tivemos uma boa aceitação 
da nossa base de clientes, 
constituindo também um 
primeiro passo para aces-
sar o mercado de criptomo-
edas. Os próximos passos 
incluem o aprimoramento 
desse recurso para ampliar 
as possibilidades de resgate 
e avaliar outras formas para 
explorar este mercado.

No final de agosto, a 
Dotz divulgou o inves-
timento do Ant Group, 
onde a companhia fez a 
aquisição de 5% com a 
opção de compra de out-
ros 10%. Além da partici-
pação no conselho e do 
direito de sugerir nomes 
para qualquer outro co-
mitê da companhia, 
quais serão os benefícios 
que o Ant Group trará pa-
ra a Dotz?

O Ant Group é a maior 
fintech do mundo, com 
mais de 1 bilhão de clien-
tes na China. Para a Dotz, é 
um privilégio poder contar 
com essa parceria, não ap-
enas em termos financeiros. 
Certamente, ela trará ensin-
amentos e irá acelerar o de-
senvolvimento da Dotz. As 
duas empresas têm muita 
sinergia no que diz respeito 
ao uso de dados e da tec-
nologia para facilitar o dia a 
dia dos clientes.

Desde a formalização da 
parceria no 3T21, tivemos 
mais de 50 horas de dis-
cussão conjunta focada na 
evolução dos produtos wal-
let e digital finance, trazendo 
insights e cases vivenciados. 
As principais prioridades 

para o próximo trimestre 
são: empréstimos pessoais 
e produtos de crédito, su-
perapp e colaboração com 
empresas de telecom para 
acelerar nossa parceria com 
a Vivo.

Além da participação 
do Ant Group, a Dotz 
renovou a parceria com a 
Vivo em março deste ano. 
Como funciona essa par-
ceria e quais são as suas 
vantagens para a com-
panhia?

Sim, o acordo fechado 
renova a parceria entre as 
duas empresas por mais 
cinco anos. Ele prevê a 
ampliação das ações de fi-
delização da Vivo junto a 
seus clientes por meio da 
plataforma da Dotz e a 
disponibilização da Conta 
Dotz para os clientes da Vi-
vo, assim como a oferta dos 
serviços e produtos da em-
presa de telecomunicações 
dentro do ecossistema da 
Dotz. Para nós, é a possibi-
lidade de alcançarmos ainda 
mais clientes dentro da car-
teira da Vivo e ofertarmos 
aos nossos consumidores já 
atendidos novas opções de 
produtos e serviços com o 
portfólio da operadora.

Esta parceria é estraté-
gica para as empresas. Além 
do acordo operacional, te-
mos a outorga de opções 
de compra de ações da 
Dotz pela Vivo, sujeito ao 
atingimento de metas. A 
Vivo tem direito a opções 
de compra até 2% na com-
posição acionária da Dotz, 
sendo 1% de participação 
acionária condicionada ao 
atingimento de 2 milhões 
de clientes ativos na conta 
Dotz (2 anos) e/ou 1% 
de participação acionária 
condicionado ao atingimen-
to de R$ 92 MM de fatura-
mento em 5 anos.

A companhia está fo-
cando na expansão no 
segmento de crédito, 
fazendo parcerias com 
a Credisfera, Lendico e 
Noverde. Qual o obje-

tivo da Dotz com essa 
expansão? O objetivo é 
se tornar um banco digi-
tal mais arrojado ou uma 
fintech de serviços finan-
ceiros?

Somos uma empresa 
de tecnologia que oferta 
soluções financeiras por 
meio de parcerias como as 
citadas acima, sempre com 
o objetivo que trouxe a 
companhia até aqui: fazer 
o dinheiro do consumidor 
render mais, ampliar os 
benefícios para as pessoas e 
aumentar o poder de com-
pra delas.

A plataforma que desen-
volvemos nos permite fazer 
parcerias com instituições 
financeiras de forma a limi-
tar nossa exposição ao risco 
de crédito. A partir dos da-
dos de consumo coletados 
da nossa base, identificamos 
20 milhões de clientes com 
baixo risco de crédito e 
construímos um score já 
utilizado por parceiros fi-
nanceiros, gerando menor 
inadimplência e baixo custo 
de aquisição de cliente.

Já nos inspirávamos no 
modelo da Ant Financial. 
Agora, contamos com todo 
o apoio da companhia, o 
que amplia ainda mais nos-
so potencial e resultados 
nesse sentido.

Quais são os maiores 
desafios da Dotz para os 
próximos anos? Quais 
são as suas maiores “pre-
ocupações”, por assim 
dizer?

Para continuidade do 
desenvolvimento da nossa 
plataforma de engajamento 
com promoção de soluções 
atrativas, atuais e flexíveis, 
tanto para nossos parceiros 
como para clientes, é ne-
cessário atrair profissionais 
qualificados e alinhados à 
nossa cultura organiza-
cional. A atração desses 
talentos é nosso maior de-
safio, mas no contexto at-
ual de mercado, temos tido 
sucesso neste tratamento. 
Até set/21, nosso quadro 
de colaboradores cresceu 

44% em relação a dez/20, 
atingindo 449 pessoas, das 
quais 51% no time digital. 
Além do crescimento, es-
tamos conseguindo atrair 
perfis com formação e se-
nioridade (24 posições de 
liderança), adequados para 
continuação do crescimen-
to de forma sustentável.

Qual é o grande dife-
rencial da Dotz perante 
seus concorrentes?

Desde sua origem, a 
Dotz atua com o propósi-
to de fazer a vida render 
mais, aumentando o poder 
de compra do consumidor 
brasileiro e ampliando as 
vendas e negócios de seus 
parceiros. Mesmo quando 
os programas de fidelidade 
no Brasil ainda eram apenas 
para clientes de companhias 
aéreas e de cartões de alta 
renda, a Dotz já enxergava 
no país uma lacuna que pre-
cisava ser preenchida, uma 
oportunidade de democra-
tização desse tipo de bene-
fício.

Com esta visão, criamos 
um ecossistema de engaja-
mento, uma empresa que 
conhece o consumidor, ca-
paz de gerar uma infinidade 
de possibilidades para seus 
clientes, criando, inovando 
e entregando produtos e 
soluções que eles precisam 
no momento certo.

Destacam-se dentre os 
nossos diferenciais com-
petitivos a enorme base 
de consumidores ativos, 
a marca reconhecida na-
cionalmente, a moeda DZ 
– democrática e de grande 
liquidez – a rede de coal-
izão, os dados transacionais 
ao nível de SKU e as parce-
rias estratégicas como BB, 
Vivo e Ant Group.

É todo esse conjunto que 
forma o principal diferen-
cial da Dotz de ser uma em-
presa completa, inovadora 
e omnichannel, com força 
nos diversos canais, tanto 
no varejo físico quanto no 
mercado online.

Coordenação: Jorge Priori

Alta de preços vai marcar 2022 também
Alimentos, combustí-

veis, energia elétrica, 
imóveis e escolas 

particulares são algumas das 
várias “vítimas” da altíssima 
inflação que o Brasil vem 
enfrentando durante todo o 
ano de 2021. E a previsão pa-
ra o próximo ano não é ani-
madora, visto que, também 
por conta da pandemia, a 
economia ainda está instável.

Além disso, a proposta 
do governo para o reajuste 
do salário mínimo de 2022 
será apenas para cobrir o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), 
porém, alguns dos reajustes 
de preços são ainda maio-
res do que o do INPC, co-
mo o Índice Geral de Pre-
ços–Mercado (IGP-M), por 
exemplo, que reajusta os va-
lores dos aluguéis. Ou seja, 
mesmo com esse aumento, 
o poder de compra do tra-
balhador que recebe o salá-

rio mínimo deve diminuir.
O doutor em Desen-

volvimento Econômico 
e professor da Escola de 
Negócios da Universidade 
Positivo (UP), Guilherme 
Marques Moura, aponta 
quatro contas que devem 
seguir pesando no bolso 
dos brasileiros no próximo 
ano. Na energia elétrica ele 
destaca que “a conta de luz, 
que aumentou durante todo 
esse ano, tem previsão pa-
ra ficar ainda mais cara em 
2022. Segundo a Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), o valor deve 
subir 21%”, explica. “Será 
o maior aumento em sete 
anos”, destaca Moura.

No transporte público ex-
plica que, por conta da infla-
ção sobre os combustíveis, o 
valor do transporte público 
deve ser reajustado em todo 
o Brasil. “Se fossem repas-
sados todos os aumentos de 

custos, a previsão de elevação 
seria de 40% a 50% do preço 
da passagem, que atualmen-
te custa, em média, R$ 4,00 
no país”, revela o professor. 
“O impacto final depende da 
cidade, dado que o preço da 
passagem é subsidiada pelos 
governos municipais. De to-
da forma, especialistas apon-
tam um aumento médio de 
pelo menos 10%”, pontua. 
No caso da cidade do Rio, o 
preço da passagem de ônibus 
ficaria em torno dos R$ 4,45.

O preço dos carros usa-
dos também subiu bastante: 
em média, 22% no período 
entre maio de 2020 e maio 
de 2021. Por conta disso, 
o valor do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) tam-
bém será reajustado em 
2022. “No caso dos car-
ros, a elevação do preço 
do usado ocorreu devido à 
escassez e aos altos valores 

dos carros zero quilômetro, 
causando um efeito cascata 
sobre os preços dos veícu-
los. Geralmente, esse é um 
imposto que tem redução 
ao longo do tempo, então, 
será uma surpresa para mui-
tos consumidores”, alerta.

O caso dos imóveis é 
semelhante, porém, o es-
pecialista afirma que o rea-
juste no valor do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) não assusta tanto 
quanto o IPVA. “O IPTU 
não deve apresentar uma 
alta tão significativa, dado 
que a tabela de preços é, ge-
ralmente, determinada pe-
las prefeituras”, aponta.

Segundo Moura, os rea-
justes causados pela infla-
ção de 2021 são um fator 
bastante relevante para 
a inflação do começo de 
2022, justificando o cená-
rio previsto para o início do 
próximo ano. “Nos últimos 

doze meses, a inflação subiu 
10,67%. No início do ano, 
o teto da meta da inflação, 
segundo o Banco Central 
(BC), era de 5,25%. Ou seja, 
esse estouro da meta conti-
nuará causando efeitos no 
ano que vem”, explica.

As escolas particulares já 
anunciaram os reajustes pa-
ra 2022. Diferentemente do 
ano passado, quando os colé-
gios não reajustaram as men-
salidades com medo da eva-
são por causa da covid-19, o 
valor das mensalidades, ano 
que vem, tende a acompa-
nhar a alta da inflação no pa-
ís, que no acumulado em 12 
meses voltou a registrar taxa 
de dois dígitos.

Segundo um levantamen-
to realizado pela consultoria 
Meira Fernandes, especializa-
da em gestão de instituições 
de ensino, 90,9% das escolas 
particulares pretendem au-
mentar o valor da mensalida-

de em 2022 e que, na maioria 
dos colégios, o aumento será 
em cerca de 7%. A pesquisa 
foi realizada em novembro 
em cinco estados e ouviu ad-
ministradores de escolas que 
reúnem sob sua gestão um 
total de 25 mil crianças e ado-
lescentes matriculados.

Entre as instituições que 
irão majorar as mensalida-
des, a maior fatia (53%) fará 
um reajuste entre 7% e 10%. 
Uma parcela de 7,6% infor-
mou que aplicará uma alta 
entre 10% a 11%, enquanto 
9,1% irão aumentar as men-
salidades em absurdos 12% 
ou mais. “Obviamente, a 
inflação é um fator determi-
nante. Em 2021, teve escola 
que bancou a alta nos custos 
para não perder alunos. E 
agora a fatura chegou. Não 
tem mais como as escolas 
segurarem os preços”, afir-
ma Mabely Meira Fernandes, 
responsável pelo estudo.
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EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula
nº 036 JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227
– Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20020-902, tel. (21)
2533-7978, site www.machadoleiloes.com.br, faz saber que,
devidamente autorizada pela fiduciária/credora AISIL
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.058.586/
0001-67, venderá em segundo público leilão presencial, no dia
03/12/2021, com início às 14:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº
227, Gr. 704 – Centro/RJ., o imóvel identificado como Sala 324 do
empreendimento “Passeio Empresarial”, situado na Rua Campo
Grande nº 1.014, em Campo Grande, na Freguesia de Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ, com área privativa 21,72m², e somada
a comum, área total de 51,58m², que corresponde à fração ideal
de 52/10.000 do respectivo terreno, com as medidas,
características e confrontações constantes da matrícula nº 47890
do 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ,
conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada
com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, lavrado em
10/10/2016, com garantia de alienação fiduciária registrado na
matrícula nº 47890 sob os números R-4 e R-6, venda essa que
se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida, vencida
e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram
pagos pelos fiduciantes/devedores FRANCISCO JOSÉ DE JESUS
BATISTA, CPF nº 012.443.647-11 e sua mulher ROSANA DO
NASCIMENTO DA COSTA BATISTA, CPF nº 055.674.197-83, nos
termos do supra referido contrato, tendo eles sido previamente
constituídos em mora, não a emendaram e, em consequência,
consolidada a plena propriedade em nome da fiduciária/credora,
consoante ato AV-8 da matrícula nº 47890 do 12º Ofício do Registro
de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 281.336,92 (duzentos e oitenta e
um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos),
fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§2º e 3º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito
informado pelo condomínio do período de 05/02/2020 a 05/05/
2020, 05/07/2020 a 05/11/2021, no valor de R$ 11.714,03, débitos
de IPTU (Inscrição Imobiliária nº 3322005-4) dos exercícios de
2020 e de 2021, no valor de R$ 1.591,11 e débito do FUNESBOM
dos exercícios de 2017, 2019 e 2020, no valor de R$ 244,31.
Ficam cientes os interessados de que a arrematação far-se-á
mediante o pagamento imediato pelo arrematante do lanço
vencedor, acrescido de 5% de comissão à Leiloeira
incidentes sobre o valor da arrematação. Caso o imóvel objeto
do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da
Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. IZLAN SANTOS DE SOUZA, CPF nº 140.901.727-
30 e Sra. ANDRESSA CRISTHINE DA FONSECA MALAQUIAS DE
SOUZA, CPF nº 138.182.467-69, ficam desde já cientificados do
dia, hora e local de realização do presente leilão. A Leiloeira acha-
se habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
proceder os atos necessários à formalização da arrematação.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021. Norma Maria Machado,
Leiloeira Pública Oficial.

INDÚSTRIAS GRANFINO S/A
CNPJ: 30.770.184/0001-30
AUDITORIA AMBIENTAL

A INDÚSTRIAS GRANFINO S/A. torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, em 09/11/2021, Relatório de Auditoria 
Ambiental de Acompanhamento do ano base de 2021 referente a fabricação 
de farinhas, fubás e rações e informa que este estará à disposição 
para consulta na Rua Oscar Soares, 1.525 - Califórnia no município de  
Nova Iguaçu, no período de 25/11/2021 a 10/12/2021, no horário das 08h  
às 12h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível 
para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. 
(Processo E-07/201274/2003).

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 05.11.2021 - SUMÁRIO
HORA, DATA E LOCAL: Às 15 horas, do dia 05 de novembro de 2021, 
cientes da opção de participar por vídeo-conferência, via Microsoft Teams, 
em razão da pandemia do COVID-19. ACIONISTAS: Presente o acionista 
único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, Srs. 
Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada 
por seus Diretores, os Srs. Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona 
Abrego, representando a totalidade do Capital Social, motivo pelo qual foi 
dispensada a Convocação. MESA: Jorge Alejandro Irribara – Presidente 
e Ricardo dos Mares Guia – Secretário. ORDEM DO DIA: I) Aprovar o 
aumento do capital social no valor total de R$ 7.199.889,69 (Sete milhões, 
cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 
e nove centavos) e a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social. 
RESOLUÇÕES: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado o 
aumento do capital social no montante de R$ 7.199.889,69 (Sete milhões, 
cento e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 
e nove centavos) mediante a emissão de 20.567 (vinte mil, quinhentos e 
sessenta e sete) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos), visando registrar 
no capital de Yolanda Participações S.A., os investimentos realizados para 
execução do Projeto Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do capital 
social será subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz LTDA. 
Assim, o capital social passará de R$ 287.780.994,69 (duzentos e oitenta 
e sete milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e noventa e quatro 
reais e sessenta e nove centavos) dividido em 822.067 (oitocentas e vinte 
e dois mil e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal para R$ 294.980.884,38 (duzentos e noventa e quatro milhões, 
novecentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito 
centavos) dividido em 842.634 (oitocentas e quarenta e dois mil, seiscentas 
e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e, como 
consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação: “Art. 5º - O 
capital social da Sociedade é de R$ 294.980.884,38 (duzentos e noventa e 
quatro milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais 
e trinta e oito centavos) dividido em 842.634 (oitocentas e quarenta e dois 
mil, seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai 
assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 5 de novembro 
de 2021. Mesa: Jorge Alejandro Irribara – Presidente e Ricardo dos Mares 
Guia – Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada 
por seus Diretores Srs. Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona 
Abrego. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 5 de 
novembro de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES 
S.A.. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 4652649 e data de 
23/11/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORIDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA

ADERMAK -  COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ 29.468.330/0001-98 / NIRE 33400056272

A Diretora Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA ADERMAK -
COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento
na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia 11 de DEZEMBRO de 2021, em
primeira convocação às 09h00min com a presença de 2/3 (dois
terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda
às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min
Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleia Geral Extraordinária. 1. Entrada e Saída de
Cooperados; 2. Exclusão de Cargos na Diretoria; 3. Reforma
Estatutária; 4. Eleição do Novo Mandato da Diretoria.

Rio de Janeiro/RJ, 26 de NOVEMBRO de 2021.
MARLIANY ROCHA MEIRELES

DIRETORA PRESIDENTE

Ecia Irmãos Araujo Engenharia Comércio S.A. Companhia Fechada
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 / NIRE: 33.3.0015817-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Ecia Irmãos Araujo Engenharia Comércio 
S/A. (“Cia.”) para que se reúnam em AGE da Cia. a ser realizada sob a forma 
exclusivamente presencial, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 
81, de 10/06/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e In-
tegração - DREI, às 12h00 do dia 03/12/2021, na sede da Cia., localizada na 
Cidade e Estado do RJ, na Rua General Ivan Raposo, 431 (parte), Barra da 
Tijuca, CEP 22.621-040, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem 
do Dia: (i) Redução do capital social da Cia., no valor de até R$20.000.000,00 
(vinte milhões de reais), em conformidade com o disposto no art. 173 da Lei 
6.404/1976, por julgar o capital social excessivo em relação ao objeto social da 
Cia., com a correspondente modificação do Art. 5 do Estatuto Social da Cia.; 
(ii) Avaliar a conveniência de promover - ou não - o cancelamento de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Cia., no contexto 
da redução de capital deliberada no item (i) acima; (iii) Deliberar sobre a forma 
de restituição aos acionistas dos valores correspondentes à redução de capital, 
analisando a viabilidade e consequentemente escolhendo entre a restituição 
“em dinheiro” ou “em bens imóveis contabilizados na Cia.; (iv) Deliberar sobre 
o inventário dos bens imóveis contabilizados na Cia., que, conforme o caso, se-
rão atribuídos aos acionistas como restituição e pagamento no contexto da Re-
dução de Capital pretendida, aprovando-se - inclusive - os respectivos valores 
atribuídos a cada um deles; (v) Ratificar a contratação de empresa de auditoria 
Auditasse Auditores Independentes S.S. (CNPJ-ME: 42.185.769/0001-71) para 
acompanhamento e supervisão dos trâmites do sorteio; (vi) Deliberar sobre o 
critério de atribuição, por sorteio, de cada imóvel constante do inventário dos 
bens imóveis contabilizados na Cia., que, conforme o caso, serão atribuídos 
aos acionistas como restituição e pagamento no contexto da Redução de Ca-
pital pretendida; (vii) Realizar o sorteio dos quinhões de bens imóveis contabili-
zados na Cia. a serem atribuídos aos acionistas como restituição e pagamento 
no contexto da Redução de Capital pretendida; (viii) Consignar o resultado final 
da distribuição dos bens imóveis entre os acionistas como consequência da 
restituição no âmbito da Redução de Capital pretendida; (ix) Caso necessário, 
cessões e transferências entre os acionistas de ações de emissão da Cia., de 
modo a preservar, após a redução de capital objeto da presente Assembleia, 
as mesmas participações acionárias que cada acionista detinha na Cia. antes 
da redução de capital; (x) Aprovar a assunção pela Cia. da obrigação de pagar 
todos os custos e despesas com o registro e transferência da titularidade dos 
imóveis da Cia. para os respectivos acionistas que venham a recebê-los como 
resultado do sorteio (notadamente custos com cartório, escritura, certidões e 
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, caso aplicável); e (xi) Au-
torizar a Diretoria da Cia. a assinar documentos e praticar todos os atos úteis, 
necessários e/ou convenientes à formalização da transferência da titularidade 
dos imóveis da Cia. no contexto da Redução de Capital pretendida, de acordo 
com o que foi discutido na AGE. A Cia. esclarece que: (a) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Cia., os documentos relacionados a este 
Edital de Convocação e pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE, 
inclusive, mas não apenas, a Planilha referente ao inventário dos bens imóveis 
contabilizados na Cia., que, conforme o caso, serão atribuídos aos acionistas 
como restituição e pagamento no contexto da Redução de Capital pretendi-
da; e (b) para participação na AGE, os acionistas deverão apresentar à Cia. 
os documentos de identificação referentes aos acionistas, sendo que: (b.i) no 
caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os 
documentos de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qual-
quer dos acionistas desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, 
§1º, da Lei 6.404/76, representá-lo na AGE, será necessária a apresentação 
com 24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com 
reconhecimento de firma do outorgante.RJ, 24/11/2021. Ecia Irmãos Araujo 
Engenharia Comércio S/A.

Plano estratégico da Petrobras não convence
Ineep: Expansão do refino não reduz a dependência brasileira

A quinta-feira foi 
marcada pela re-
percussão do Plano 

Estratégico da Petrobras 
para o quinquênio 2022-
2026, anunciado na véspera 
(24). A estatal prevê inves-
timentos nos próximos cin-
co anos de US$ 68 bilhões, 
montante 24% acima do 
apresentado no plano an-
terior. Para o período está 
prevista a entrada em ope-
ração de 15 plataformas em 
seis campos.

A corretora Ativa Rese-
arch comentou que a Pe-
trobras divulgou um pla-
no sem maiores surpresas, 
majorando sua expectativa 
produtiva ao longo dos 
próximos anos, mantendo a 
proporção de investimentos 
no pré-sal e atualizando a 
sua política de remuneração 
de acionistas. “A companhia 
decidiu manter a forma co-
mo atua perante a agenda 
verde intacta, não assumin-
do novos compromissos e 
preferindo continuar atu-
ando de forma orgânica na 

melhora da rentabilidade 
dos projetos onde já possui 
comprovada expertise”.

Os planos de expansão 
do refino são absolutamen-
te insuficientes, avaliou o 
Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep), ao analisar o Plano 
de Negócios da Petrobras.

Para o Ineep, qualquer 
novo governo que venha a 
assumir em 2023 esbarrará 
em um crescente problema 
de abastecimento domésti-
co de derivados, principal-
mente se a economia vol-
tar a crescer, aumentado a 
demanda de combustíveis. 
Os planos de expansão do 
refino são absolutamente 
insuficientes para reduzir a 
dependência brasileira das 
importações. 

“Ao anunciar o seu novo 
Plano Estratégico 2022-
2026, a Petrobras começa a 
retornar ao seu veio históri-
co de uma empresa petrolí-
fera, produtora e refinadora 
de petróleo, ainda sem dar 

ênfase à transição energé-
tica e com projetos insu-
ficientes para a integração 
com o refino. Retoma, ain-
da que pequenos, os inves-
timentos no refino, amplia 
o número de plataformas a 
entrar em operação e abre 
novas fronteiras de produ-
ção nas águas profundas 
de Sergipe, além de retirar 
de sua missão as metas fi-
nanceiras de curto prazo”, 
avaliou o pesquisador do 
Ineep José Sergio Gabrielli, 
que ocupou o cargo de pre-
sidente da Petrobras no pe-
ríodo de 2005 a 2012. 

Ainda menor do que o 
Plano de Negócios 2019-
2022, o atual Plano aumen-
ta em 24% os investimen-
tos em relação ao plano 
do ano passado, prevendo 
investimentos de US$ 68 
bilhões no período. O valor 
de mercado da Petrobras 
em Nova York era ontem 
(24/11/2021) de US$ 67,6 
bilhões de dólares. 

“Apesar de retirar a meta 
de alavancagem financeira 

como missão estratégica da 
empresa, que dominava os 
últimos planos estratégicos, 
o PE 22-26 mantém a lógi-
ca de privilegiar os acionis-
tas entre os vários grupos 
de interesse que constituem 
o mundo da empresa”, co-
menta o pesquisador, em 
análise produzida para o 
Ineep. 

Gás natural

Em relação ao gás natural, 
a avaliação do Ineep é que o 
plano continua na trajetória 
“suicida” da Petrobras acele-
rar sua saída do setor, apesar 
da confirmação da UTG, no 
local do antigo Comperj, e 
melhorias operacionais pre-
vistas em algumas rotas de 
transporte. 

“A saída da distribuição, 
tanto do gás natural como 
dos combustíveis líquidos, 
se mantém nesse plano que, 
apesar de melhorado em re-
lação ao anterior, continua 
ainda fortemente concen-
trado em atender os inte-

resses de curto prazo dos 
acionistas, desprezando ou-
tros públicos de interesses 
que constituem o univer-
so das grandes empresas”, 
acrescenta Gabrielli, em sua 
análise.

Nas considerações sobre 
o Plano Estratégico, o coor-
denador-geral da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar, disse que 
“apesar de o investimento 
anunciado ser 23% superior 
ao anterior (2021-2025), ain-
da assim ele é muito inferior 
ao realizado até 2014. No pe-
ríodo 2010 – 2014, os inves-
timentos da estatal somaram 
US$ 214,6 bilhões, mais que 
o triplo do montante anun-
ciado pela atual direção da 
companhia. Segundo Bace-
lar, o novo plano é altamente 
concentrado na exploração 
e produção (E&P), grande 
parte dele no pré-sal. Há no-
vos investimentos anuncia-
dos em refino. Mas preveem 
que, no total, a capacidade 
de refino da Petrobras deve 
encolher de 2,2MMbpd em 

2021 para 1,2MMbpd em 
2022. 

“Os projetos estão con-
centrados na integração 
das Bacias do Sudeste (Re-
duc e GasLub). No caso da 
RNEST, fica a indagação: 
sinalizaram a volta do in-
vestimento porque não apa-
receram compradores para 
a refinaria? Resta saber se a 
Petrobras vai investir para 
permanecer com o ativo ou 
se vai investir para agregar 
valor e tentar vender no-
vamente a unidade. Parece 
que há iniciativas inovado-
ras para a produção de Bio-
QAV, BioBunker, mas nada 
para os combustíveis mais 
utilizados no mercado in-
terno. Onde estão os inves-
timentos para o processo de 
transição energética, para os 
renováveis, dos quais a di-
reção da Petrobrás vem se 
desfazendo, indo na contra-
mão da tendência mundial? 
Onde estão os investimen-
tos em novas tecnologias, 
que gerem energias mais 
limpas?”, indaga Bacelar.

Febraban apoia o marco legal de garantias
A Federação Brasilei-

ra de Bancos (Fe-
braban) disse que 

recebeu “com otimismo o 
conjunto de medidas anun-
ciadas pelo governo para 
aperfeiçoar o marco legal 
de garantias”. De acordo 
com dados do Banco Cen-
tral, cerca de 32% do spread 
bancário decorre dos custos 
da inadimplência, o que sig-

nifica que o arcabouço legal 
vigente proporciona pouca 
efetividade das garantias.

“A experiência mostra 
que o crédito se expan-
de quando temos algumas 
condições, como um am-
biente de negócios que con-
tribua para mitigar o risco 
de inadimplência e de per-
das com as operações de 
crédito”, comentou em no-

ta Isaac Sidney, presidente 
da Febraban.

“É fundamental que os 
agentes econômicos, em es-
pecial os ofertantes de cré-
dito, tenham garantias para 
minimizar o risco de perdas, 
vale dizer, garantias que te-
nham liquidez e baixo custo 
de recuperação”, explicou 
em nota a federação.

Segundo ele, no Brasil 

recuperamos muito pouco 
das garantias dos emprés-
timos, demoramos muito 
tempo para recuperar e gas-
tamos muito para fazer isso. 
“A consequência imediata é 
que os custos do crédito so-
bem e os juros ficam mais 
altos para os tomadores, 
tanto as famílias como as 
empresas”.

Na opinião de Isaac Sid-

ney, a proposta apresentada 
pelo governo tem o mérito 
e o potencial de ampliar as 
garantias, o que é uma me-
dida inclusiva. Mais famílias 
e empresas terão a oportu-
nidade de oferecer garan-
tias em suas operações de 
crédito e com isso ampliar 
a sua capacidade de tomar 
empréstimos e a taxas mais 
baixas.

“Com mais garantias, 
maior simplicidade e pos-
sibilidade de recuperação 
mais célere, podemos ter 
uma ampliação da oferta de 
crédito e a taxas mais bai-
xas. 

Mais crédito implica em 
mais consumo e produção, 
mais crescimento e mais 
emprego e renda”, acredita 
o executivo.
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