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A INVENÇÃO DO 
CHAMPANHE
Ele queria evitar aquilo que se tornaria um 
dos pilares da produção de espumantes.  
Por Míriam Aguiar, página 4

BC TORRA 3,5 VEZES O 
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Alta dos juros e da inflação aumentam 
gastos com dívida em R$ 325 bi.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

A INSTABILIDADE E O 
FORJAR DAS ALIANÇAS
Mundo nunca se pareceu tanto com a 
realidade anterior à 1ª Guerra Mundial. 
Por Fabio Reis Vianna, página 2

Sem acordo, 
Mercosul rejeita 
redução de tarifa

A 59ª Cúpula de Chefes de Es-
tado do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e Estados Associados, 
nesta sexta-feira, terminou sem 
avanços na proposta brasileira de 
redução definitiva da Tarifa Ex-
terna Comum (AEC), por diver-
gências entre os quatro fundado-
res: Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai.

Inicialmente, a reunião seria 
presencial no Brasil, país que 
ocupou a presidência pro tem-
pore do grupo – que passa ao 
Paraguai no primeiro semestre 
de 2022 – mas o presidente Jair 
Bolsonaro decidiu que seria em 
formato virtual devido à presen-
ça na região da variante omicron 
do coronavírus.

Bolsonaro lamentou em seu 
discurso a falta de acordo sobre 
a redução da TEC e reiterou que 
a proposta continuará sendo uma 
prioridade para o Brasil. O presi-
dente brasileiro citou como exem-
plo a redução de 10% nas tarifas 
de importação, medida adotada 
temporariamente em resposta às 
demandas da pandemia.

Os parceiros do Mercosul tam-
bém têm posições diferentes em 
relação à liberdade de seus mem-
bros negociarem separadamente 
acordos comerciais com outras 
nações.

O Uruguai condicionou a re-
dução da TEC à modificação da 
cláusula que impede os países-
-membros de negociar individu-
almente acordos comerciais com 
terceiros países ou grupos.

O presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, fez um apelo ao 
Mercosul para gerar um cresci-
mento sustentável.

Hidrelétrica de Ilha Solteira turbina ganhos de Selvíria (MS)

Energia move PIB per 
capita dos municípios
Três maiores se destacam por petróleo e geração elétrica

Os dez municípios com os 
maiores PIB per capita em 2019 
somavam 1,5% do PIB brasileiro. 
O maior deles é Presidente Ken-
nedy, no Espírito Santo, com R$ 
464.883,49. Ele foi seguido por 
Ilhabela, em São Paulo. Os dois 
municípios se destacam na extra-
ção de petróleo. Selvíria, em Mato 
Grosso do Sul, aparece na terceira 
posição, por conta da geração de 
energia hidrelétrica. É lá que fica a 
usina de Ilha Solteira.

Segundo o PIB dos Municípios, 
divulgado pelo IBGE nesta sexta-
-feira, Maricá e Saquarema, no Rio 
de Janeiro, se destacaram em ga-
nho de participação frente a 2018. 
As duas cidades são beneficiadas 

pela extração de petróleo no pré-
-sal.

Também lideram em aumento 
frente ao ano anterior a capital 
paulista e Parauapebas (PA), Bra-
sília (DF) e São José dos Pinhais 
(PR).

A administração pública foi a 
principal atividade econômica em 
quase metade (48,9%) dos municí-
pios brasileiros em 2019. Esse per-
centual ultrapassou 90% em alguns 
estados como Acre, Roraima, Ama-
pá, Piauí e Paraíba, enquanto em 
São Paulo foi de apenas 9,9%.

Quando considerados os 100 
maiores municípios em termos de 
valor de PIB, o Sudeste aparece na 
lista com 58 cidades, que concen-

traram 35,3% do PIB nacional. 
“Essa predominância dos municí-
pios do Sudeste fica bem evidente 
nesse recorte. Essa realidade tam-
bém é ligada à formação históri-
ca do país e, como não surgiu de 
uma hora para outra, também não 
é reduzida de repente. O perfil de 
concentração está muito arraiga-
do dentro da distribuição do PIB. 
Mas podemos perceber um avan-
ço na desconcentração, na medida 
em que Norte e Centro-Oeste es-
tão ganhando participação”, afir-
ma o analista de Contas Nacionais 
do IBGE, Luiz Antonio de Sá. Os 
100 maiores municípios somavam 
mais da metade (55,2%) do PIB 
do Brasil em 2019.

Xi: administrar 
relações entre 
governo e 
mercado

O presidente chinês, Xi Jinping, 
pediu esforços para acelerar o rit-
mo de construção do mercado 
doméstico unificado e melhorar 
a eficácia da supervisão governa-
mental. Xi, também secretário-ge-
ral do Comitê Central do Partido 
Comunista da China (PCC), fez 
essas observações na 23ª reunião 
da comissão central para o apro-
fundamento da reforma abran-
gente.

A reunião revisou e aprovou 
uma série de diretrizes, incluindo 
acelerar a construção de um mer-
cado nacional unificado, melhorar 
a eficácia da supervisão do gover-
no e promover a construção de 
universidades de classe mundial 
e disciplinas de primeira linha. 
Também estão incluídas diretrizes 
sobre o fortalecimento da gover-
nança ética da ciência e tecnologia 
e sobre a promoção do desenvol-
vimento de pensões individuais.

Observando que o desenvol-
vimento de uma economia de 
mercado socialista é um trabalho 
pioneiro notável do PCC, Xi, que 
chefia a comissão, disse que a cha-
ve é administrar adequadamente 
as relações entre o governo e o 
mercado. “Aproveitaremos ao má-
ximo o papel decisivo do mercado 
na alocação de recursos e daremos 
um jogo melhor ao papel do go-
verno”, disse.

PIB-FGV aponta 
retração de 0,7% 
na economia

O Monitor do PIB-FGV 
aponta retração de 0,7% na ativi-
dade econômica em outubro, em 
comparação a setembro (série 
dessazonalizada) e crescimento 
de 1% no trimestre móvel fin-
do em outubro, em comparação 
com o findo em julho. Na com-
paração interanual, a economia 
estagnou em outubro e cresceu 
2,3% no trimestre móvel findo 
naquele mês.

“A economia brasileira conti-
nua estagnada com declínio em 
outubro comparado a setembro e 
paralisada em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Há de se le-
var em conta que o mês de outu-
bro do ano passado teve resultado 
negativo, o que tornaria mais fácil 
crescer este ano”, afirma Claudio 
Considera, coordenador do Moni-
tor do PIB-FGV.

SP e Rio tiveram maiores quedas em 17 anos

Em 2019, São Paulo (SP) 
concentrou 10,3% do 
Produto Interno Bruto 

(PIB) do país. Apesar de ter ga-
nhado participação frente ao ano 
anterior (0,1 ponto percentual, 
p.p.), São Paulo perdeu 2,3 p.p. na 
comparação com o início da série 
histórica, em 2002. O segundo 
município que mais perdeu parti-
cipação no PIB em 17 anos foi o 
Rio de Janeiro (-1,5 p.p.).

Oito municípios respondiam 
por quase 25% do PIB em 2019: 
São Paulo (SP), com 10,3%; Rio 
de Janeiro (RJ), com 4,8%; Bra-
sília (DF), com 3,7%; Belo Hori-
zonte (MG), com 1,3%; Curitiba 
(PR), com 1,3%; e, com 1,1% ca-

da, Manaus (AM), Porto Alegre 
(RS) e Osasco (SP). Dos 25 maio-
res municípios em relação ao PIB 
do país, 11 são capitais.

Para o analista de Contas Na-
cionais do IBGE, Luiz Antonio 
de Sá, o recuo na participação de 
São Paulo representa uma tendên-
cia de redução da concentração 
do PIB em poucas cidades bra-
sileiras. “Desde o início da série, 
há essa tendência de diminuição 
da concentração, apesar de haver 
municípios com grande participa-
ção no PIB, como é o caso de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. Nesse 
período, outros municípios pas-
saram a ocupar maiores posições 
em valor de PIB pelo destaque 

em algumas atividades econômi-
cas, especialmente as ligadas às 
indústrias. Alguns estados tiveram 
avanço em geração de energia, ou-
tros na agropecuária”, afirma.

Apesar de haver uma redução 
na concentração, oito municípios 
respondiam por quase 25% do 
PIB em 2019. Além de São Paulo 
(SP), com 10,3%, e Rio de Janeiro 
(RJ), com 4,8%, as maiores parti-
cipações foram de Brasília (DF), 
com 3,7%; Belo Horizonte (MG), 
com 1,3%; Curitiba (PR), com 
1,3% e, com 1,1% cada, Manaus 
(AM), Porto Alegre (RS) e Osasco 
(SP). Somados, os 25 maiores mu-
nicípios responderam por 36,2% 
do PIB de 2019.

Divulgação CTGBR
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A instabilidade permanente e o forjar das alianças
Por Fabio Reis 
Vianna

Mal o frio revela 
a sua face mais 
dura no Velho 

Continente, no dia 26 de 
novembro, os europeus 
amanheceram perplexos 
com as notícias de uma no-
va variante ainda mais con-
tagiosa da peste, desta vez 
oriunda da África do Sul.

Com o pânico se instalan-
do nos mercados acionários 
europeus, a queda no índice 
Stoxx 600 foi de 3,7% – o 
equivalente a € 390 bilhões 
perdidos em uma única ses-
são – e a queda nos preços 
do barril do petróleo che-
garam aos US$ 10 – maior 
queda em um só dia desde 
abril de 2020.

O sobe e desce da espe-
culação financeira em um 
mundo refém das grandes 
corporações e do sistema 
financeiro internacional é 
apenas a ponta de um ice-
berg muito mais perigoso.

A instabilidade global pa-
rece não dar trégua ao redor 
do planeta desde a aurora da 
terrível pandemia, que num 
olhar menos atento revela-
-se como a mãe de todos os 
problemas da contempora-
neidade.

Ocorre que, se olharmos 
um pouco mais atrás, em me-
ados do fatídico ano de 1991, 
o ovo da serpente se instau-
raria com a recente ascensão 
de uma potência unipolar e 
sem qualquer limite.

A destruição unilateral 
de um país indefeso como 
o Iraque teve como intui-
to único demonstrar poder 
bélico e impor a primeira 
das linhas vermelhas ao res-
to do mundo: agora quem 

manda somos nós, os Es-
tados Unidos da América, 
e quem cruzar a linha será 
destruído.

Era o princípio do limite 
impondo-se soberbamente 
diante de um sistema inter-
nacional perplexo – mesmo 
que para alguns antigos alia-
dos europeus esta perplexi-
dade não se fizesse aparen-
te. Ainda.

Trinta anos se passaram, 
e um mundo imerso numa 
crise pandêmica que – e in-
clusive por seus efeitos eco-
nômicos perversos – parece 
não terminar encontra-se 
perplexo diante do aumen-
to vertiginoso da competi-
ção interestatal e do acirrar 
dos ânimos das sociedades 
e suas fraturas diante das in-
certezas com o futuro.

Neste cenário, um fenô-
meno interessante que tem 
se revelado mais claro, pas-
sados dois anos de pande-
mia, diria respeito ao forjar 
das alianças e acordos estra-
tégicos – mesmo que alguns 
de caráter, a priori, infor-
mais – ao redor do sistema 
internacional.

Diferentemente de 1991, 
ano em que os Estados 
Unidos da América trans-
mutavam-se numa potên-
cia unipolar – que o passar 
dos anos revelou seu caráter 
violento e imperial (Bósnia, 
1992; Kosovo, 1999; Guerra 
ao “Terror”, 2001; Iraque, 
2003) – o mundo contem-
porâneo descortina o peso 
das potências emergentes 
e a formação de redes de 
alianças forçosamente ne-
cessárias, inclusive, para 
conter o espírito destrutivo 
e violento deste Império do 
Norte.

Sendo assim, é visível a 

articulação da China em 
torno de instituições como 
a Organização de Coope-
ração de Shangai (SCO), 
o Fórum de Cooperação 
China-África e o Fórum de 
Cooperação entre a China e 
os Estados Árabes.

Ou mesmo, alianças es-
tratégicas pontuais, mas que 
insinuam verdadeiras en-
tentes que se contrapõem a 
ameaças comuns, como é o 
caso da China-Rússia Com-
prehensive Strategic Part-
nership of  Coordination for 
a New Era, que fortalece os 
laços, tanto em termos glo-
bais, como nas suas áreas 
de influência comum – no-
meadamente a Ásia Central 
– em contraposição à cada 
vez mais agressiva expansão 
da Otan e seu patrocinador 
maior, os Estados Unidos.

É evidente que o eixo 
desta guerra contínua le-
vada a cabo pelos Estados 
Unidos há 30 anos vem 
sofrendo uma mutação em 
direção às bordas da Rússia 
e da China (Ásia Central), 
bem como ao Indo-Pacífico 
e as bordas do Mare Nos-
trum chinês: o Mar do Sul 
da China.

Não por acaso, recen-
temente a missão Carrier 
Strike Group 21 – guiado 
pelo porta-aviões Queen Eli-
zabeth – após exercícios na-
vais ao norte da Escócia, ter 
cruzado apoteoticamente o 
Mar Mediterrâneo, atraves-
sado o canal de Suez (sem 
não antes testar seus F35B 
bombardeando o Estado 
Islâmico), seguiu em dire-
ção ao Indo-Pacífico, onde 
se estabeleceria. Sim, era a 
afirmação contundente de 
que Londres estava de volta 
ao grande jogo geopolítico 

global.
Diante deste quadro, o 

papel do Reino Unido co-
mo agente desestabilizador 
acessório à estratégia im-
perial dos Estados Unidos 
tem se revelado claro desde 
o advento do chamado Bre-
xit.

Retomando seu papel 
histórico de Estado Pirata, 
um verdadeiro Rogue State 
a serviço do caos sistêmico 
global, o Reino Unido pós-
-Brexit mostra-se bem mais 
à vontade para cumprir su-
as tarefas conspiratórias em 
todos os cantos do planeta, 
seguindo, portanto, e à ris-
ca, o que fora definido em 
seu mais recente documen-
to estratégico intitulado 
Global Britain 2030.

Neste diapasão, o acor-
do estratégico Aukus, entre 
Estados Unidos, Austrália e 
Reino Unido, para além de 
representar um instrumen-
to de pressão e confronto 
frente a China, subliminar-
mente, representa o desco-
lamento real da estratégia 
global anglo-saxã da Euro-
pa. Isso fica explicitado na 
exclusão sumária da França, 
maior potência militar da 
União Europeia, desta rele-
vantíssima aliança estratégi-
ca de cunho militar pela he-
gemonia do Indo-Pacífico.

Ciente disto, a França 
vem realizando certos mo-
vimentos que indicam uma 
tentativa de preencher o 
vácuo deixado pelo Reino 
Unido com a saída da União 
Europeia, bem como, forta-
lecer sua influência diante 
das incertezas deixadas pelo 
fim do mandato de Angela 
Merkel na Alemanha.

A coalizão liderada pe-
lo social-democrata Olaf  

Scholz, sugere que – pelo 
menos num primeiro mo-
mento – a Alemanha perde-
rá parte da autonomia con-
quistada graças à habilidade 
politica de Merkel, o que 
significará um afastamento 
da Rússia e da China e uma 
virada atlanticista.

A entrega do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
ao Partido Verde – radical-
mente russofóbico e con-
trário ao gasoduto Nord 
Stream II – comprovariam 
esta tese. Recentemente, a 
própria ministra “verde”, 
Annalena Baerbock, se en-
gajou o suficiente ao pon-
to de conseguir bloquear a 
autorização que permitiria 
o início das atividades do 
gasoduto.

Portanto, os movimentos 
atuais sugerem que nos pla-
nos, tanto europeu, quanto 
interno, a França buscará 
evocar um discurso e uma 
linha mais soberanista, e 
em nome de uma estratégia 
europeia de defesa comum 
e mais autônoma da Otan, 
até como forma de estancar 
a sangria da fratura social e 
da desintegração da União 
Europeia.

Diante disso, e levan-
do em consideração que 
o establishment francês já 
sabe que os britânicos es-
tão a agir ainda mais para 
desestabilizar a integração 
europeia, a secular Entente 
Cordiale franco-britânica 
aparentemente chega me-
lancolicamente ao fim.

Não à toa, recentemente 
o presidente francês Em-
manuel Macron celebrou 
junto ao premier italiano 
Mario Draghi o Tratado do 
Quirinale, um tratado bi-
lateral de cooperação que 

reforça o papel estratégico 
da Itália no concerto mais 
restrito dos atores da União 
Europeia. Tal iniciativa bus-
ca fortalecer o papel da UE 
como protagonista do seu 
próprio destino em matéria 
de Defesa, sendo na prática 
um ensaio para um futuro 
e gradual afastamento da 
Otan.

Ao mesmo tempo, o pro-
cesso de desglobalização, 
aprofundado pela pande-
mia, parece ter vindo para 
ficar. Com os países centrais 
reformulando suas cadeias 
de abastecimento de bens 
estratégicos – atrelando-os 
ao conceito de segurança 
nacional – o acelerar de um 
processo de robotização 
que vem junto ao número 
escandaloso de 120 milhões 
de pessoas que simplesmen-
te perderam seus empregos 
do dia para a noite, e um 
efeito inflacionário global 
sem precedentes, o mundo 
nunca se pareceu tanto com 
a realidade anterior à Pri-
meira Guerra Mundial.

Não havendo no hori-
zonte nenhum “Plano Mar-
shall” de reconstrução pós-
-pandemia que possa trazer 
algum alívio à instabilidade 
global, as tensões sociais 
tenderão a se agravar, e a 
disputa entre Estados de-
verá se aprofundar por re-
cursos naturais, esferas de 
influência e hegemonia.

O forjar das alianças inte-
restatais que vem a seguir a 
pandemia talvez seja apenas 
um dos sintomas do apro-
fundamento de uma nova 
“Guerra dos Trinta Anos” 
que se arrasta desde 1991.

Fabio Reis Vianna é escritor e 
analista geopolítico.

Sangue derramado
Por Marcos 
Espínola

O olhar da socie-
dade para as po-
lícias, especial-

mente a militar, contém 
equívocos que merecem ser 
revistos. Influenciado por 
diversos segmentos, essa 
visão do que significa ser 
policial no Brasil é deturpa-
da, em particular num esta-
do como o Rio de Janeiro, 
cujo cenário de guerra está 
estabelecido com a presen-
ça das facções criminosas 

por toda a parte. Demo-
nizar esses profissionais é 
uma injustiça, pois o que 
eles enfrentam diariamente, 
os credenciam muito mais 
como heróis do que vilões, 
como alguns assim tentam 
classificá-los.

Por diversos motivos a 
imagem da corporação vem 
sendo arranhada sem que 
o cidadão tenha a possibi-
lidade de ver o outro lado. 
Ter, por exemplo, acesso ao 
impacto da violência na vi-
da deles e de suas famílias. 
Para se ter ideia, segundo 

a Corporação, em 2017 os 
PMs do Rio enfrentaram 
criminosos armados mais 
de 4 mil vezes, média de 14 
confrontos por dia, trocan-
do tiros e ficando de frente 
com a morte diariamente.

Agora, em 2021, de janei-
ro a outubro, foram mais de 
seis mil armas apreendidas, 
sendo quase 400 fuzis, um 
aumento de 25% em rela-
ção ao mesmo período no 
ano passado. Foram em mé-
dia 90 prisões realizadas por 
dia. Trabalho árduo e com 
bons resultados pouco di-

vulgados.
Repete-se que a PM do 

Rio é a que mais mata, po-
rém pouco se fala que ela é 
a que mais tem baixa. So-
mente este ano foram mais 
de 120 PMs assassinados 
até outubro. Entra e sai ano, 
e o saldo é similar, sendo 
muitas famílias de policiais 
destruídas não só pelas 
mortes, mas pelas sequelas 
da violência.

Em 2018, mais de 1,3 mil 
PMs do Rio foram afasta-
dos do trabalho por pro-
blemas psicológicos. Com 

mais de 40 mil agentes na 
ativa, na ocasião, foram 
realizados mais de 30 mil 
atendimentos psicológicos 
ou psiquiátricos. Tudo isso 
sem contar centenas deles 
afastados permanentemen-
te, mutilados e invalidados 
por conta de tiros e violên-
cia de toda espécie.

Os mesmos que cobram 
ações contra criminosos e 
pedem socorro aos poli-
ciais, os criticam vorazmen-
te por ações que resultam 
em morte. Desconsideram 
inúmeras variáveis nesse 

contexto, a principal delas o 
forte aparato bélico dos cri-
minosos que aterrorizam a 
população, as comunidades 
e o cidadão de bem de um 
modo geral.

É preciso que se entenda 
que o sangue derramado pe-
la violência urbana também 
é do policial que dá a vida 
para proteger a população. 
Isso merece ser lembrado e 
respeitado.

Marcos Espínola é advogado 
criminalista e especialista em segurança 

pública.
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BC torra 3,5 vezes o  
auxílio emergencial

Desde março de 2021, o Banco Central elevou a ta-
xa básica de juros Selic em 7,25 pontos percentuais 

(p.p.), de 2% para 9,25%. O aumento, garantem especialis-
tas como Maria Lucia Fattorelli, coordenadora nacional da 
Auditoria Cidadã, é ineficaz para combater a inflação que 
se instalou no Brasil e só favorece os rentistas. Mas a eleva-
ção da Selic impactará a dívida pública.

Segundo os mais recentes dados do BC, a Dívida Líquida 
do Setor Público (DLSP) atingiu R$ 4,9 trilhões em outu-
bro. Os cálculos do Banco Central mostram que o aumento 
de 1 ponto percentual na Selic impacta a dívida em R$ 35,1 
bilhões. Com a alta de 7,25 p.p., o serviço da dívida engor-
dou R$ 253,750 bilhões ao ano.

O montante é mais que 2 vezes e meia o previsto para 
pagar o auxílio de R$ 400 a 17 milhões de famílias em 2022.

Há também o impacto da inflação nos títulos públicos. O au-
mento de 1 p.p. nos índices de preços impacta a dívida em R$ 14,4 
bilhões. O IPCA previsto pelo BC é de 10,2% este ano, quase 2 
vezes o teto da meta de inflação (5,25%). Uma diferença de 4,95 
p.p. O impacto, portanto, seria de R$ 71,280 bilhões.

Somando, são R$ 325 bilhões, ou 3,5 vezes o valor do 
auxílio.

Mais de um terço
As vendas de final de ano do varejo norte-americano 

devem representar 35% das vendas anuais totais. Os exe-
cutivos do setor esperam um aumento de 7% sobre 2020, 
e 82% estão “um pouco” ou “muito preocupados” com a 
escassez de estoques, segundo a pesquisa “Merry and bri-
ght: retail executives are hopeful for the upcoming holiday 
season”, em inglês, conduzida pela KPMG.

É preciso conhecer
Entender o mercado de consultoria é o primeiro pas-

so para o ingresso de executivos em transição de carreira, 
aposentados das áreas pública e privada e reformados e da 
reserva militar e policial. O consultor Luiz Affonso Roma-
no, coordenador da pesquisa anual Perfil das Empresas de 
Consultoria do Brasil, lembra que as empresas de apenas 
um consultor representam 80% das consultorias no país e 
vê uma tendência crescente de formação de parcerias

Vejamos alguns os números da pesquisa anual de 2020: 
90,2% dos potenciais clientes têm conhecimento do con-
sultor pela indicação de cliente satisfeito; a participação das 
mulheres no segmento chega a 40,3%. Para participar do 
levantamento de 2021, o profissional deve acessar forms.
gle/xSuNvz1ExtbXJEFS9

Aplausos
O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que re-

presenta as multinacionais do setor, tem se derramado em 
elogios sobre os últimos projetos aprovados pelo Congres-
so e sobre as ações do Governo Federal. Donde se conclui 
a quem elas beneficiam.

Guedes ainda mais vermelho
“Fora daqui, o FMI!”

Rápidas
Até 11 de janeiro estão abertas as inscrições para partic-

ipar da “Money Week Previsões para 2022: A incerteza do 
Futuro Incomoda Você?” Entre os palestrantes, nomes co-
mo Joseph Stiglitz e Paul Krugman, e também Sergio Moro 
e Michel Temer *** A Associação dos Amigos do Centro 
de Artes Calouste Gulbenkian (Coletivo Calouste) recebeu 
Moção de Louvor e Reconhecimento da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Reimont (PT).

Cerca de 94,1 milhões de pessoas  
não têm acesso a redes de esgoto
E 40 milhões sem acesso à água tratada

O Ministério do De-
senvolvimento 
Regional (MDR) 

apresentou, nesta sexta-
-feira, os dados do Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento (Snis) 
relativos a 2020. Atualizado 
anualmente, o diagnóstico 
reúne informações forneci-
das pelos municípios sobre 
a prestação de serviços de 
água e esgotos; gestão de 
resíduos sólidos urbanos e 
drenagem e manejo da água 
das chuvas.

Com base nos indicado-
res fornecidos por 4.744 
das 5.570 prefeituras exis-
tentes no país, técnicos do 
ministério estimam que 
quase metade da popula-
ção abrangida pelo sistema 
não tem acesso a redes de 
esgoto. Isso significa que, 
de um total de 208,7 mi-
lhões de brasileiros, 94,1 
milhões não dispõem do 
serviço.

Considerando as infor-
mações municipais, o per-
centual de pessoas que con-
tam com rede de esgotos é 
um pouco maior na popu-
lação urbana: 63% contra 
os 55% da população geral 
(urbana e rural). Em termos 
gerais, a Região Sudeste tem 

a melhor cobertura, com 
80,5% da população  aten-
dida por rede de esgoto. 
Em seguida, vêm as regiões 
Centro-Oeste (59,5%); Sul 
(47,4%); Nordeste (30,3%) 
e Norte (13,1%).

“Este é nosso grande 
desafio, nosso calcanhar 
de Aquiles, pois temos 
praticamente metade da 
população sem acesso à 
rede de coleta de esgoto”, 
disse o diretor substitu-
to do Departamento de 
Cooperação Técnica da 
Secretaria Nacional de Sa-
neamento, Paulo Rogério 
dos Santos e Silva, ao lem-
brar que o Marco Legal do 
Saneamento Básico, san-
cionado em julho do ano 
passado, estabelece a meta 
nacional de garantir aces-
so à coleta e tratamento de 
esgoto a 90% da popula-
ção brasileira até 2033.

Água

O número de prefeituras 
que forneceram informa-
ções sobre o abastecimento 
de água à população – 5.350 
– é superior ao das que se 
manifestaram sobre a rede 
de esgoto, atingindo 96% 
de todos os 5.570 municí-

pios brasileiros. Desta for-
ma, nesse campo, o levan-
tamento captou a situação 
de 98,6% das 208,7 milhões 
de pessoas abrangidas pelo 
Snis. Destas, 93,4% das que 
viviam em centros urbanos 
eram atendidas por redes 
públicas de abastecimento 
de água em 2020.

Em 5.337 municípios, o 
que representa 99,8% das 
prefeituras que forneceram 
informações, o serviço era 
fornecido pelo sistema pú-
blico. Em 13 cidades, eram 
adotadas soluções alternati-
vas, como poços, cisternas e 
caminhões-pipa.

“Embora tenhamos um 
índice de atendimento ur-
bano já bastante significa-
tivo, quando olhamos para 
a cobertura total (incluindo 
as áreas rurais), percebemos 
que ainda estamos longe da 
universalização do serviço, 
que é outro grande desa-
fio”, afirmou Silva. Ele lem-
brou que, nesse caso, a me-
ta nacional é garantir que o 
acesso de pelo menos 99% 
da população – incluindo a 
que vive distante dos cen-
tros urbanos — à agua po-
tável até 2033.

Para o diretor substitu-
to do Departamento de 

Cooperação Técnica da 
Secretaria Nacional de Sa-
neamento, perdas na distri-
buição também são proble-
ma. “Se, por um lado, ainda 
temos cerca de 40 milhões 
de pessoas sem acesso à 
água tratada, por outro, 
temos indicadores muito 
preocupantes. Em vez de 
diminuírem, as perdas au-
mentaram, totalizando, em 
2020, 40,1%.” Enquanto, 
na Região Centro-Oeste o 
índice de perdas a água po-
tável distribuída é de 34,2%, 
no Norte, chega a 51%; no 
Nordeste, a 46,3% ; no Su-
deste, a 38,1% e, no Sul, a 
36,7%.

O retrato do tratamen-
to dispensado aos resídu-
os sólidos urbanos no país 
consta de outra publicação, 
também disponível na in-
ternet. Considerando ape-
nas os 4.589 municípios 
(82,4% dos 5.570 existentes 
no país) que forneceram 
informações ao Snis, a ta-
xa média de cobertura do 
atendimento da população 
geral (urbana e rural) che-
gou a 90,5% – atingindo 
98,7% dos moradores de 
áreas urbanas. A amostra 
do sistema abrangeu 195,5 
milhões de brasileiros.

Congresso derruba vetos de Bolsonaro  
sobre fundo eleitoral e o Simples

O Congresso Na-
cional derrubou, 
nesta sexta-feira, 

os vetos do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto que 
estabelece medidas emer-
genciais de amparo à agri-
cultura familiar e ao reajuste 
do piso salarial de agente co-
munitário de saúde (ACSs) 
e de agente de combate às 
endemias (ACEs). A vota-
ção nominal contou com 
acordo entre os líderes par-
tidários.

O Congresso derrubou 
ainda o veto presidencial a 
um trecho da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), 
mantendo a previsão de R$ 
5,7 bilhões em recursos pú-
blicos para o fundo eleitoral 
em 2022.

Também foram der-
rubados vetos a outros 
pontos da LDO, como a 
definição de que o regime 

Simples não é um benefí-
cio tributário; ordens de 
prioridade na execução das 
emendas orçamentárias; 
dispensa de Serviço Au-
xiliar de Informação para 
Transferências Voluntárias 
(CAUC) para empenho de 
município até 50 mil ha-
bitantes; e elaboração de 
metodologia para acompa-
nhamento de programas 
destinados a mulheres.

Entretanto, os líderes 
decidiram adiar para fe-
vereiro de 2022 a análise 
de 15 vetos presidenciais, 
entre eles o veto feito à 
distribuição gratuita de 
absorventes higiênicos 
para estudantes dos ensi-
nos fundamental e médio, 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade e detidas 
(PL 4968/21) e ao PL 
7797/10, que inclui o lú-
pus e a epilepsia na lista 

de doenças para as quais 
há dispensa do prazo de 
carência na concessão de 
auxílio-doença e aposenta-
doria por invalidez.

Também foi adiada a de-
cisão sobre vetos relacio-
nados à pandemia, como o 
programa emergencial de 
retomada do setor de even-
tos (PL 4968/21) e a quebra 
de patentes das vacinas (PL 
12/21).

Os seminários e debates 
com o setor cultural no últi-
mo ano de vigência de cada 
Plano Nacional de Cultura 
(PNC) foram garantidos 
com a derrubada do veto à 
Medida Provisória 1012/20, 
que prorrogou a vigência 
do atual PNC e foi conver-
tida na Lei 14.156/21. O 
objetivo é coletar subsídios 
e enviá-los ao Poder Execu-
tivo para aperfeiçoar o pla-
no seguinte.

Deputados e senado-
res rejeitaram ainda vários 
vetos a itens da Medida 
Provisória 1016/21, que 
permite renegociação extra-
ordinária de dívidas perante 
os fundos constitucionais 
de financiamento do Norte 
(FNO), do Nordeste (FNE) 
e do Centro-Oeste (FCO).

Os parlamentares tam-
bém decidiram manter seis 
vetos incluídos na pauta. 
Estão na lista os vetos feitos 
ao Programa de Acompa-
nhamento e Transparência 
Fiscal e o Plano de Promo-
ção do Equilíbrio Fiscal, 
regras de patrocínios de 
clubes esportivos, questões 
relacionadas ao documento 
de transporte de carga, além 
de pontos da LDO e regras 
para créditos suplementa-
res. Esses pontos não serão 
rediscutidos pelos senado-
res.

Bolsonaro avaliado  
como ruim/péssimo

O percentual de pessoas que avaliam a gestão Bolsonaro 
como ruim/péssima é de 53,3%. É o aponta pesquisa Modal-
mais AP Exata. Ainda segundo o estudo, 24,7% consideram o 
governo bom/ótimo e 21,9% avaliam como regular.

O ex-presidente Lula, nesta semana, ficou, por alguns 
dias, com mais menções que Bolsonaro no Twitter. Nesta 

sexta-feira, o peso dos dois protagonistas da polarização 
política se equivale. Ciro Gomes ganhou visibilidade após 
acusar o presidente da República de instrumentalizar a Po-
lícia Federal, mas não conseguiu agregar mais menções que 
Sérgio Moro.

A avaliação negativa do governo caiu ligeiramente esta 
semana, em 0,4%.

Segundo o estudo, é prematuro afirmar como tendência, 
mas pode-se dizer que Bolsonaro tem conseguido manter 
uma distância confortável em relação à terceira via.
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Dom Pérignon e a 
invenção do champanhe

Chegamos à época das festas de fim de ano, em que é 
presença certa nas celebrações o champanhe e outros 

vinhos espumantes. O champanhe é fruto de um sofistica-
do método de produção, criado muito tempo após a con-
sagração da produção dos vinhos não efervescentes. A sua 
invenção, tal como ele se apresenta hoje, se deu ao longo 
de décadas, passo a passo, entre os séculos 17 e 19. Diz-se 
com frequência que ele foi inventado por Don Pérignon, 
nome que deu origem a uma de suas marcas mais famosas. 
Mas como as lendas são sempre um pouco reducionistas, 
misturam realidade e fantasia, podemos dizer que Don 
Pérignon foi sim uma figura importante no histórico da 
criação e evolução do champanhe, mas apenas um de seus 
personagens.

Ao longo de suas décadas de evolução, o champanhe foi 
sendo trabalhado e aprimorado para definir seu perfil sen-
sorial e para aperfeiçoar técnicas que pudessem entregar 
a sua elegância em termos visuais, olfativos e gustativos. 
Dom Pérignon seria o principal precursor desse processo, 
desde que, como monge beneditino, foi nomeado para ser 
tesoureiro da Abadia de Hautvillers, situada no alto de uma 
colina do Vale do Rio Marne, na região de Champanhe. 
Após ser cenário de várias guerras, em meados do séc. 17, 
a abadia foi recuperada, e os monges se dedicaram à pro-
dução e aperfeiçoamento da qualidade dos vinhos que já 
se produziam na região, mas que não eram efervescentes.

Neste período, o referencial de alta qualidade de vinhos 
era Borgonha, região relativamente próxima, que ganhava 
fama com o seu vinho tinto da Pinot Noir. Então, a tenta-
tiva era de trabalhar mais com a Pinot Noir (desde o séc. 
15) para competir com a Borgonha. Pouco a pouco, foram 
percebendo que não conseguiriam alcançar o mesmo nível 
de qualidade com o vinho tinto e se dedicaram à produção 
de vinhos brancos. A importância do monge foi no sentido 
do desenvolvimento de um vinho branco de alta qualidade.

As regras de ouro para a produção deste vinho foram 
registradas em 1718, três anos após a morte de Don Péri-
gnon, e incluíam alguns princípios sobre: a escolha do ter-
ritório de origem das cepas; o método de condução das 
videiras; a colheita minuciosa feita pela manhã, a fim de 
preservar a qualidade máxima das uvas; a prensagem deli-
cada e repetida das uvas, para que nenhum amargor fosse 
transferido ao mosto; e, finalmente, o monge defendia a 
produção de vinhos brancos feitos a partir de uvas tintas.

Hoje, o corte oficial do champanhe é com duas uvas 
tintas (Pinot Noir e Pinot Meunier) e uma branca (Char-
donnay). Segundo Dom Pérignon, o vinho branco de uvas 
tintas era mais resistente aos anos de guarda, e as uvas bran-
cas tinham um problema: a tendência à refermentação. Ele 
queria evitar aquilo que depois se tornaria um dos pilares 
da produção de espumantes: a segunda fermentação.

Sendo a região muito fria, o outono avançava com tem-
peraturas já muito baixas e acabava interrompendo a fer-
mentação dos vinhos, sem que o açúcar da uva fosse inte-
gralmente fermentado, já que as leveduras ficam inativas 
abaixo de certa temperatura. Quando a primavera chega-
va com temperaturas mais altas, o processo de refermen-
tacão acontecia, produzindo álcool e gás carbônico. As-
sim, os vinhos armazenados em garrafas ganhavam uma 
efervescência natural. Don Pérignon observou que este 
fenômeno era mais comum com as uvas brancas.

Mas havia quem gostasse da efervescência e foi assim 
que as técnicas para produzi-las propositadamente, bem 
como para criar garrafas e rolhas resistentes e, posterior-
mente, para eliminar as borras que restavam nas garrafas se 
uniram aos preceitos do abade para criar um vinho de qual-
idade superior. Outros personagens que deram nomes às 
marcas mais famosas de champanhe também fizeram parte 
desse histórico de construção, que comentarei no próximo 
artigo.

Turmas abertas para o CAFA Passaporte França Online com 
Míriam Aguiar. Saiba mais pelo Instagram: @miriamaguiar.vinhos 
ou blog: miriamaguiar.com.br/blog.

Litro de gasolina vale mais que 
hora de trabalho de motoboy
Tem até entregadores ‘pagando para trabalhar’

Shoppings preveem crescimento  
de 16% nas vendas de Natal

A Central Única dos 
Tr a b a l h a d o r e s 
(CUT) e a Orga-

nização Internacional do 
Trabalho (OIT) divulgaram 
nesta sexta-feira o resultado 
de uma pesquisa, “Condi-
ções de Trabalho, Direitos 
e Diálogo Social para Tra-
balhadoras e Trabalhado-
res do Setor de Entrega 
por Aplicativos em Brasília 
e Recife”, que revela que a 
jornada média dos entrega-
dores por aplicativos é de, 
em média, de 65 horas por 
semana e a renda média é de 
somente R$ 1.172,63, o que 
equivale a R$ 5,03 por hora, 
ou menos do que o valor de 
um litro de gasolina, que es-
tá custando em média R$ 7.

Pesquisadores do Instituto 
Observatório Social, da Uni-
versidade de Brasília (UnB) 

A Pesquisa de Ex-
pectativas Natal 
2021, da Associa-

ção Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce), feita em 
todo o país, aponta uma 
estimativa de vendas 16% 
superior ao registrado no 
mesmo período do ano 
passado. O levantamento 
também indica que o setor 
deve movimentar R$ 5,6 
bilhões entre os dias 19 e 
25 de dezembro. Além do 
aumento nas vendas, o co-
mércio nos shoppings de-
ve resultar em um tíquete 
médio de R$ 219, o que re-
presenta um valor 11,2% 
maior que os R$ 197 do 
ano passado e 17,7% su-
perior ao registrado em 
2019, quando as vendas 
médias foram de R$ 186.

A data também deve mar-
car uma nova alta no volu-
me de frequentadores, pois 
a expectativa dos shoppings 
é que o fluxo de pessoas se-
ja 17% superior ao observa-
do em 2020 – naquele mo-
mento o setor funcionava 
com restrições. Prevendo 
mais gente nos corredores 
e nas lojas, os shoppings re-
forçam o cumprimento das 
exigências dos decretos es-
taduais e municipais, como 
uso obrigatório de máscara, 
higienização dos ambien-

tes, aplicação das regras de 
distanciamento para evitar 
aglomerações, disponibili-
zação de álcool gel nos mais 
variados pontos, dentre ou-
tras iniciativas.

Além das vendas pre-
senciais, os shoppings 
destacam os seguintes ca-
nais de vendas para a da-
ta: o Marketplace/vendas 
online (47%), o delivery 
(43%), drive-thru (34%) 
e lockers (17%). Os nú-
meros demonstram a re-
siliência e a adaptação do 
setor a novas ferramentas, 
que venham agregar ao 
varejo físico. Além disso, 
as seguintes categorias se-
rão destaques de vendas 
no fim de ano: vestuário 
(75%), perfumaria e cos-
méticos (66%), eletrônicos 
(63%), calçados (60%) e 
brinquedos (44%).

Os shoppings também 
revisaram para cima o vo-
lume de trabalhadores tem-
porários contratados pelo 
setor para o período do fim 
de ano e registraram um in-
cremento de 11% ao qua-
dro atual de funcionários. 
Estima-se que o setor conte 
com 100 mil trabalhadores 
a mais no Natal de 2021.

Entre os investimentos 
em ações promocionais pa-
ra incentivar as compras de 

Natal empreendidas pelos 
lojistas, destacam-se: ganhe 
e concorra (33%), compre 
e ganhe (31%) e sorteios 
(28%). Apenas em 8% deles 
não haverá nenhum tipo de 
promoção. Os carros (51%) 
e vale compras (35%) apa-
recem entre os principais 
prêmios disputados nas 
promoções. Em compara-
ção com 2020, o valor total 
investido em promoções 
nesse Natal será superior 
em 71% dos shoppings. O 
aumento médio é de cerca 
de 40%.

Apenas em 5% dos sho-
ppings pesquisados não ha-
verá interação do Papai No-
el com o público neste final 
de ano. Em outros 63% o 
bom velhinho vai estar no 
espaço, mas as fotos serão 
feitas obedecendo critério 
de distanciamento social e 
o uso obrigatório de más-
caras. E em 31% das uni-
dades, o uso de máscaras 
segue sendo uma exigência 
imprescindível, mas o dis-
tanciamento social para fo-
tos será flexibilizado. Além 
disso, 1% dos shoppings 
deverão utilizar outras me-
didas.

Já estudo da startup 
Inventa apontou que de 
norte a sul do Brasil, o 
top 5 dos produtos mais 

buscados pelos lojistas em 
novembro, buscando se 
preparar para o natal, fo-
ram: produtos para cabelo 
(29,6%), itens de maquia-
gem (19,04%), fragrâncias 
(12,64%), itens de cuida-
dos pessoais (10,99%) e 
produtos de cuidados com 
a pele (5,94%).

Nacionalmente, os itens 
mais vendidos na categoria 
beleza e bem-estar foram os 
produtos de cuidados com 
os cabelos (28,81%), segui-
dos de maquiagem (19,20%) 
e fragrâncias (14,35%). To-
dos eles podem ser oferta-
dos como presentes.

Já na categoria casa e 
decoração, fica clara a ob-
sessão dos brasileiros por 
perfume: o item mais enco-
mendado foi fragrância pa-
ra casa (2,74%). Em seguida 
estão produtos de limpeza 
(1,08%) e itens de organiza-
ção doméstica (0,03%).

Além destes produtos, 
estão disponíveis para com-
pra de pequenos e médios 
lojistas itens como sabo-
netes, cremes hidratantes, 
cosméticos para barba e 
para cuidados com a pele. 
Para lotar as prateleiras das 
mercearias de todo o Brasil, 
também estão disponíveis 
petiscos, doces, carnes, ca-
fés e chás.

e da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) que fizeram 
entrevistas, durante 18 me-
ses, descobriram também que 
92% dos trabalhadores entre-
gadores e entregadoras por 
aplicativo de Brasilia e Recife 
são homens, a maioria é jo-
vem e 68% deles são negros.

Segundo a pesquisa tem 
até entregadores “pagando 
para trabalhar”, ou seja, eles 
têm renda negativa, chegam 
a trabalhar até sete dias por 
semana, de 12 a 18 horas 
por dia, mas a renda líquida 
é de -R$ 0,86 por hora.

Esses dados vão subsi-

diar a construção de estra-
tégias de organização dos 
entregadores para que pos-
sam se proteger contra a 
exploração dos aplicativos e 
lutar por direitos. Essa é a 
ideia da CUT e da OIT não 
só para o Brasil mas para o 
mundo.

Marcelo Casal Junior/ABr
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Três perguntas: Vivenda do Camarão – 
operação digital e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Fernando Perri, 
CEO da Vivenda 

do Camarão, sobre os im-
pactos da pandemia na re-
de, o processo de retomada, 
a operação digital que está 
sendo montada pela empre-
sa e os projetos para 2022. 
Fundada em 1984, a Viven-
da do Camarão é a maior 
rede de restaurantes espe-
cializada em frutos do mar 
no Brasil. A empresa abriu 
a sua primeira loja em pra-
ça de alimentação em 1989, 
e a partir de 1997, passou 
a operar com o modelo de 
franquias.

Como a Vivenda do 
Camarão lidou com os 
impactos da pandemia? 
Como está se dando o 
processo de retomada da 
empresa?

O impacto da pandemia 
na operação da Vivenda do 
Camarão foi muito forte. 
A maioria esmagadora das 
nossas lojas são próprias, 
106, e temos pouco mais de 
30 franquias. Nós tivemos 
muitos shoppings fechados 
e que mesmo assim que-
riam cobrar os aluguéis. As 
praças de alimentação dos 
shoppings, que dependiam 
muito de escritórios, muitos 
deles localizados em suas 
torres, sofreram um grande 
esvaziamento. As pessoas 
foram para o home office 
e houve casos em que as 
empresas devolveram os es-
critórios, pois se acreditou 
que o home office seria a 
solução definitiva dos seus 
problemas.

Os shoppings de regiões 
que dependem muito de es-
critórios, como a Avenida 
Paulista em São Paulo, tam-
bém foram muito afetados. 
Além disso, tivemos um 
problema seríssimo de pes-
soal, pois a Vivenda é uma 
grande geradora de mão de 
obra com quase 3 mil fun-
cionários.

A primeira coisa que fize-
mos foi buscar uma solução 
para passarmos por esse 
período sem grandes pro-
blemas. A solução veio do 
Governo Federal através de 
financiamentos a juros bai-
xos para afastamento tem-
porário dos funcionários, 
com parte do salário pago 
pela empresa e parte pago 
pelo Governo Federal. Es-
sa foi uma ajuda primordial 
que não manteve apenas a 
Vivenda, mas o nosso setor. 
Se não fosse isso, teria sido 
muito difícil sobreviver ao 
grande impacto gerado pela 
pandemia.

O Governo Federal tam-
bém apoiou as empresas 
através do parcelamento 
do pagamento dos im-
postos de um período da 

pandemia. Através desse 
programa, os pagamentos 
poderiam ser feitos sem 
multa, juros, correção e ho-
norários advocatícios, o que 
preservou o nosso caixa du-
rante o período mais grave. 
Isso foi uma ajuda enorme 
que o Governo Federal deu 
às empresas, ao contrário 
do governo estadual de 
São Paulo, que aumentou 
o ICMS no período. Não 
me refiro aos aspectos po-
líticos, e sim aos aspectos 
práticos e efetivos de uma 
empresa vivendo no Brasil.

Com relação à retomada, 
usamos como base os nú-
meros de 2019, já que 2020, 
infelizmente, não é base pa-
ra nada. Em relação a 2019, 
nós tivemos um aumento 
substancial no delivery, que 
ficou muito maior do que 
era antigamente. No entan-
to, o balcão ainda não vol-
tou. No cômputo geral, nós 
estamos a 100% do que era 
2019. Esse valor é nominal, 
pois não estou consideran-
do o efeito da inflação.

Outro ponto é que o deli-
very tem margens menores 
do que o balcão, já que o 
percentual da entrega é ca-
ro. Tudo isso faz com que 
tenhamos uma margem me-
nor. Para nos adaptarmos a 
isso, nós estamos com uma 
produtividade maior. Cerca 
de mil pessoas deixaram a 
empresa devido à pande-
mia, e nós recontratamos 
aproximadamente 600 pes-
soas. Nós estamos fazendo 
o mesmo faturamento de 
2019 com menos pessoas. 
Com isso, nós precisamos 
estar a 110% para estarmos 
com a mesma eficiência de 
2019.

Como a Vivenda do Ca-
marão está organizando 
a sua operação digital?

Com a pandemia, nós 
percebemos que não dava 
para continuar num nicho 
de mercado que parecia 
muito estável inicialmente. 
Acontece que nada é está-
vel no mundo atual. Quem 
está sentado, esperando que 
as coisas se resolvam, como 
sempre se resolveram, vai 
ficar pelo caminho.

Nós percebemos isso e 
começamos a trabalhar na 
diversificação. A operação 
digital veio porque percebe-
mos que a Vivenda tem uma 
marca fortíssima. Nós nos 
demos conta disso quando 
montamos nossas lojas em 
localidades mais distantes 
como, por exemplo, Mato 
Grosso, Rondônia e Acre, 
e vimos o sucesso estron-
doso da marca por causa da 
confiança depositada nela. 
Num lugar longe do mar, 
ninguém come frutos do 
mar com medo de ter pro-
blemas. Como a Vivenda 
do Camarão é uma marca 

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF Nº 33.374.984/0001-20

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Hotéis Palace a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 
28 de dezembro de 2021, às 09:00h, na sede da Companhia localizada 
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para 
deliberar em Assembleia Geral Ordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020 e; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio 
de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. A Diretoria.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97 – NIRE 33.3-0015882-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO 
– São convidados os Srs. Acionistas da Marpar Participações S.A. a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 28 de dezembro 
de 2021, às 16:00 horas, em sua sede social à Av. Lobo Júnior, 1672, Parte, nesta 
cidade, a fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos acionistas. Em 
Assembleia Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria; 
d) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: a) Criação de Reserva de Investimentos; b) Destinação e paga-
mento de dividendos e; c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. 
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. Nelson Cuptchik – Diretor Presidente.

Divulgação Vivenda do Camarão

forte e que dá garantia de 
qualidade, as pessoas não 
têm medo de consumir seus 
produtos.

Além disso, nós perce-
bemos que não tínhamos 
penetração em cidades pe-
quenas porque apenas as 
cidades grandes têm condi-
ções de abrigar um grande 
shopping com sua praça 
de alimentação. Como não 
tínhamos essa capilarida-
de, nós começamos a con-
tratar microfranqueados 
que pudessem representar 
nossa marca em pequenas 
cidades, onde fosse difícil 
chegar uma mercadoria de 
frutos do mar de qualidade.

Como já temos lojas por 
todo o Brasil, a Vivenda 
possui uma infraestrutu-
ra logística preparada para 
isso, o que faz com que as 
mercadorias cheguem con-
geladas e com uma qualida-
de fora de série. Precisamos 
apenas colocar outras rotas 
no caminho, incrementan-
do a nossa capilaridade para 
as pequenas cidades. Com 
isso, nós fizemos um site, 
ainda provisório, já que o 
definitivo deve entrar no ar 
em breve, para que o nos-
so microfranqueado possa 
atender a um pedido feito 
por um cliente. O pedido 
será encaminhado ao mi-
crofranqueado com base 
no CEP informado pelo 
cliente no ato da compra, 
que realizará a entrega com 
seus veículos. Esse proces-
so faz com que tenhamos a 
união entre o e-commerce 
e o nosso representante na 
ponta, que vai deixar nosso 
cliente satisfeito com uma 
entrega rápida, eficiente e 
com qualidade.

Acompanhando todo 
esse processo, nós estamos 
criando empórios especiali-
zados em frutos do mar on-
de teremos produtos com 
a nossa marca. O primeiro 
empório será no bairro de 
Moema, em São Paulo. No 
futuro, as entregas para os 
microfranqueados serão 
feitas a partir de centros 
de distribuição dentro dos 

empórios. Com a expansão, 
vamos abrir franquias dos 
próprios empórios. Essa é a 
ideia da diversificação, onde 
está inclusa a operação digi-
tal.

Quais são as perspecti-
vas para 2022?

Todo esse processo vai 
acelerar em 2022, quando 
teremos o primeiro empó-
rio montado, o site defini-
tivo e pelo menos 100 mi-
crofranqueados até o final 
do ano.

Outro projeto é com re-
lação ao atacado. A Vivenda 
do Camarão é importadora. 
Isso começou há muitos 
anos, quando nós quería-
mos um pescado especial, 
como o bacalhau, e não 
víamos condições competi-
tivas de comprá-lo no mer-
cado interno. Com isso, nós 
criamos uma importadora 
para trazer de fora uma sé-
rie de produtos como sal-
mão chileno, panga, polaca, 
lula etc.

Inicialmente, isso era pa-
ra abastecer as nossas lojas, 
mas passamos a ser procu-
rados por outros empresá-
rios que queriam comprar 
os produtos que estávamos 
importando. Nós vendía-
mos por inércia, sem qual-
quer esforço. Com o tempo, 
nós começamos a pensar 
em transformar isso real-
mente num negócio.

Recentemente, nós 
contratamos um gerente 
comercial que está estru-
turando toda a parte de 
atacado. Nós já temos, 
por exemplo, operações 
de cross-dock, onde tra-
zemos o contêiner dire-
tamente para o cliente, e 
pedidos de produtos es-
pecíficos que ainda não 
trazemos. Nós vamos 
atender um mercado se-
dento por uma empresa 
com tradição, boa marca, 
que forneça com garantia 
e que seja confiável no 
sentido de um comprador 
empregar o seu dinheiro e 
ter produtos de qualquer 
parte do mundo.

Fernando Perri

Fusões e aquisições 
melhoram resultado no 
acumulado de 9 meses 

Os primeiros no-
ve meses deste 
ano registraram o 

melhor período para fusões 
e aquisições desde 1996, 
ano em que a pesquisa da 
KPMG (empresa de audi-
toria) começou. No perío-
do foram realizadas 1,361 
mil operações, marca que 
já supera o total de 1,23 
mil verificada nos 12 meses 
de 2019 quando havia sido 
estabelecido este recorde. 
A maioria das transações 
aconteceu no contexto do-
méstico e puxou a maioria 
dos negócios as empresas 
de internet.

O estudo indicou ain-
da que o terceiro trimestre 
também registrou recordes 
com 557 negócios fechados. 
“Este foi o melhor trimes-
tre da história em qualquer 
tipo de comparação e ainda 
apresentou um forte cres-
cimento em comparação 
aos trimestres anteriores de 
2021 (375 e 429)”, reportou 
a KPMG.

“Este trimestre foi o me-
lhor da história em de tran-
sações domésticas e CB1 
de toda a série histórica 
principalmente decorren-
tes dos investimentos em 
transformação digital e ino-
vação protagonizados pe-
los investidores financeiros 
e estratégicos de diversos 
segmentos de negócios”, 
comentou sócio da KPMG 
responsável pela pesquisa, 
Luis Motta.

Do total de operações de 
janeiro até setembro deste 
ano, a maioria das transa-

ções foi doméstica (885), ou 
seja, realizada entre empre-
sas brasileiras. Em segundo 
lugar, com 409 casos estão 
as operações do tipo CB1. 
Nesta forma de transação 
empresa de capital majori-
tário estrangeiro adquire, de 
brasileiros, capital de em-
presa estabelecida no Brasil.

Em seguida 28 operações 
classificadas como CB2, ou 
seja de empresa de capital 
majoritário brasileiro adqui-
rindo, de estrangeiros, capi-
tal de empresa estabelecida 
no exterior. Depois 26 tran-
sações do tipo CB4, na qual 
empresa de capital majori-
tário estrangeiro adquirin-
do, de estrangeiros, capital 
de empresa estabelecida no 
Brasil;  e 8 casos transações  
CD3 de empresa de capital 
majoritário brasileiro adqui-
rindo, de estrangeiros, capi-
tal de empresa estabelecida 
no Brasil; e 5 negociações 
do tipo CD5 na qual em-
presa de capital majoritário 
estrangeiro adquirindo, de 
brasileiros, capital de empre-
sa estabelecida no exterior.

No período de nove me-
ses acumulados, o setor de 
companhias de internet li-
derou o ranking que conta 
com a participação de 43 
empresas, registrando 442 
operações. Constam ain-
da na lista indústrias como 
tecnologia da informação 
(233), instituições financei-
ras (122), companhias de 
serviços (65), tecnologia, 
mídia e telecomunicação 
(46) e hospital e análises clí-
nicas (46).

Sul da China atrai 
investidores estrangeiros

A metrópole de 
Shenzhen, no sul 
da China, consi-

derada uma potência tec-
nológica, registrou mais de 
260 acordos com um inves-
timento de mais de 820 bi-
lhões de yuans (US$ 128,8 
bilhões) assinados em uma 
conferência realizada na 
última quarta-feira (15). A 
cidade está tentando atrair 
investidores globais.

A Conferência de Pro-
moção de Investimento 
Global 2021, com 12 ses-
sões paralelas no exterior, 
atraiu empresas globais em 
uma ampla variedade de 
setores, incluindo o Grupo 
ABB, Metro AG, American 
Express, Grupo SANY, en-
tre outros.

“Uma cidade que destaca a 
inovação tecnológica, Shen-

zhen tem vantagens em ter-
mos de sua cadeia industrial, 
talento e políticas de apoio, 
o que dá mais confiança ao 
Grupo ABB para aumentar 
ainda mais seu investimen-
to nesta cidade”, disse Cao 
Yang, chefe da ABB China 
Electric Transportation Busi-
ness Unit.

Como centro de desen-
volvimento industrial de 
alta tecnologia da China, 
Shenzhen possui um vasto 
número de startups chine-
sas e grandes empresas de 
tecnologia, incluindo Hua-
wei e Tencent. A cidade 
também registrou um au-
mento anual de 15,2% em 
seu comércio exterior, para 
2,51 trilhões de yuans nos 
primeiros três trimestres 
deste ano, segundo dados 
oficiais.
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CMA – CAMPOS MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ nº 43.870.309/0001-45 – NIRE 33.3.0034052-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da CMA – CAMPOS MEIO AMBIENTE S.A. 
(“Companhia”), na Avenida Carlos Alberto Chebabe, nº 1.249, Parte, Parque 
São Mateus, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.073-506, no dia 29 de 
novembro de 2021, às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, 
que representa a totalidade do capital social, na forma do §4º, do artigo 
124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Antonio 
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM 
DO DIA: Deliberar sobre a alteração da denominação social e do endereço 
da sede da Companhia, e, por conseguinte, a alteração dos artigos 
1º e 3º do Estatuto Social. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram 
tomadas as seguintes deliberações: (i) Alteração da denominação social 
da Companhia para VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.; (ii) Alteração 
do endereço da sede da Companhia, que passa a ser Rua Santa Luzia, 
nº 651, Pav. 20, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e 
(iii) Por conseguinte, em razão das alterações acima, os artigos 1º e 3º 
do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar da seguinte forma: 
Artigo 1º - A VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. é uma sociedade 
por ações, subordinada à Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), às demais normas aplicáveis e ao disposto neste Estatuto. 
(...) Artigo 3º - A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, 
tem sede e foro na Rua Santa Luzia, nº 651, Pav. 20, Parte, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, 
abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. 
6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida 
e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: 
Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: 
Ricardo Mota de Farias. Acionista única: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL 
S.A., através de seus Diretores, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e 
Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” 
Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - 
Registrada sob o nº 00004666536 em 14/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário-Geral.

EBMA – EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 01.369.424/0001-90 – NIRE 33.3.0026147-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da EBMA – EMPRESA BRASILEIRA DE 
MEIO AMBIENTE S/A (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° 
andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, no dia 29 de 
novembro de 2021, às 10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a convocação, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença da 
acionista única, devidamente representada. 3) MESA: Presidente: Antonio 
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM 
DO DIA: Exame, discussão e deliberação acerca da seguinte matéria: a. 
Alteração do endereço da sede da Companhia; e b. Alteração do artigo 3º 
do Estatuto Social da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, 
foram tomadas as seguintes deliberações: a. Alterar o endereço da 
Companhia, que passa a ser Rua Santa Luzia, n° 651, Pav. 20, Parte, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041. b. Por conseguinte, 
em razão da alteração do endereço, o artigo 3º do Estatuto Social da 
Companhia passa a vigorar da seguinte forma: Artigo 3º. A Companhia 
tem sede e foro na Rua Santa Luzia, n° 651, Pav. 20, Parte, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir 
e instalar sucursais, filiais e escritórios no Brasil e no exterior, e sua duração 
será por prazo indeterminado. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer 
ressalvas. 7) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari 
Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: 
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores, Antonio 
Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original 
lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. 
Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004665906 em 14/12/2021. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

ORIGEM ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 32.021.201/0001-61

(ANTIGA EAGLE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS LTDA)
ERRATA

    Na publicação ocorrida em 5 de novembro de 2021, pag. 3, neste jornal
    referente as Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de
    2020 e 2019.

ONDE SE LÊ: EAGLE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS LTDA

LEIA-SE: ORIGEM ENERGIA S.A.

A Diretoria
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CODERTE
CNPJ Nº 42.467.191/0001-46 – JUCERJA/NIRE 33300081372

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – CODERTE para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, às 11:00h do dia 27 de dezembro de 2021, em sua sede social, 
situada na Rua Visconde de Inhaúma nº 65 – 8º andar – Centro – Rio de 
Janeiro – RJ, a fim de tratar da seguinte ordem do dia:

1 –  Pela aprovação do Relatório Anual da Diretoria e do Balanço 
Patrimonial da CODERTE, referente aos exercícios de 2017 e 2018;

2 –  Homologação das providências adotadas das recomendações 
da Auditoria Geral do Estado e Auditoria Independente, sobre as 
demonstrações contábeis de 2017;

3 –  Eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação de sua 
remuneração;

4 – Aprovação do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021

Presidente do Conselho de Administração

O  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE -
 CNPJ  Nº 31.315.120/0001-01.
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 

O Instituto de Desenvolvimento Humano Dom Pixote,  conforme
disposto nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto Social. O Presidente do
Conselho de Administração da instituição, Sr. Jose Edson da
Silva subscrito, pelo presente Edital “CONVOCA os senhores mem-
bros Conselheiros e associados para participarem de Assembléia Geral
Extraordinária (AGE) que será realizada no dia 28 de dezembro de
2021, às 10horas, na Rua Jorge Rudge 130 nº, Vila Isabel, Rio de Janei-
ro CEP: 20.550.220, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Substituição de membro do Conselho  Administração. A Assem-
bléia Geral Extraordinária ocorrerá com o “quórum” de ao menos um
terço (1/3) de seus membros, em primeira convocação, e com um quinto
(1/5) meia hora depois, em segunda convocação”.  Rio de Janeiro, 10 de
dezembro  de 2021. “Presidente Jose Edson da Silva”.

Leilão da cessão onerosa desagrada 
petroleiros acionistas da Petrobras

BNDES abre consulta do 
edital de concessão do Porto 
Organizado de São Sebastião

A Agência Nacional 
de Transportes 
Aquaviários (An-

taq) abre no dia 27 de de-
zembro consulta pública do 
edital de concessão do Porto 
Organizado de São Sebas-
tião, no estado de São Paulo. 
Até o dia 9 de fevereiro de 
2022 os interessados pode-
rão tirar dúvidas e contribuir 
com sugestões para o proces-
so no site da agência. O leilão 
está previsto para maio de 
2022. Os estudos foram re-
alizados por consultorias es-
pecializadas contratadas pelo 
BNDES.

Atualmente, o porto é 
operado pela Companhia 
Docas de São Sebastião, ad-
ministradora e Autoridade 
Portuária do Porto de São 
Sebastião, oferece a infraes-
trutura portuária (marítima, 
terrestre e de armazenagem) 
para a atracação de navios e 
movimentação de cargas.

“A expectativa é que o 
processo de desestatização 
alavanque investimentos 
privados, fomente o desen-
volvimento regional e que o 
novo controlador promova 
ganhos de eficiência e au-
mente a competitividade do 
porto”, informou o banco 
de fomento. Durante a con-
sulta pública, também serão 
realizadas reuniões com 
interessados em assumir a 
concessão. 

“Nas últimas décadas, o 
crescimento do porto de 
São Sebastião permaneceu 
como uma promessa não 
concretizada. A concessão 
tem como objetivo atrair 
um parceiro privado capaz 

de identificar e desenvolver 
novas vocações no porto de 
São Sebastião, ampliando o 
atendimento das cadeias lo-
gísticas locais e dinamizan-
do a região de influência do 
porto”, explica do diretor 
de Concessões e Privatiza-
ções, Fábio Abrahão.

Com localização próxi-
ma ao principal mercado 
consumidor do país e aos 
campos do Pré-Sal da bacia 
de Santos, o porto é atual-
mente gerido pela Compa-
nhia Docas São Sebastião 
(CDSS), empresa pública 
do Estado de São Paulo, 
que vem apresentando se-
guidos déficits e deman-
dando aportes do governo 
estadual para financiar suas 
operações. O Porto de São 
Sebastião foi criado na dé-
cada de 30 do século XX e, 
desde a delegação da explo-
ração portuária da União 
ao Estado de São Paulo em 
2007, cerca de R$ 350 mi-
lhões foram transferidos 
para manutenção das suas 
operações. 

O porto, que movimen-
tou 800 mil toneladas em 
2020, demandará investi-
mentos para desenvolvi-
mento de novos negócios, 
os quais poderão ser viabi-
lizados por um novo admi-
nistrador privado. O critério 
da licitação será o maior va-
lor de contribuição fixa a ser 
paga à União pelo vencedor, 
que se comprometerá com a 
manutenção do porto e com 
o atendimento dos índices 
de desempenho durante 25 
anos, a serem fiscalizados 
pela Agência Antaq.

Foi protocolada de-
núncia junto ao Tri-
bunal de Contas da 

União (TCU) sobre o leilão 
dos blocos de pré-sal de Sé-
pia e Atapu, realizado nesta 
sexta-feira. De acordo com 
a denúncia, encaminhada 
pela Associação de Petro-
leiros Acionistas da Petro-
bras (Anapetro), a mode-
lagem adotada pela União 
e ratificada pela Petrobras 
fará com que o preço do 
barril de petróleo pago à 
companhia seja de US$ 
40,00. Entretanto, confor-
me explicitado pela Portaria 
do Ministério de Minas e 
Energia (MME 213/2019), 
o barril deveria ser negocia-
do a US$ 72,00. 

A Anapetro alertou que a 
medida ataca as finanças da 
Petrobras, e, em última aná-
lise, o patrimônio público. 
“O contrato será analisado 
em diversas instâncias, ha-
vendo tempo hábil para re-
verter o modelo adotado”, 
acredita a Associação.

Na quinta-feira em entre-
vista à reportagem do Moni-
tor Mercantil, o economista 
Henrique Jager, assessor da 
Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) e pesquisador 
do Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep), destacou a falta de 
transparência das medidas 

negociadas com a Petro-
bras. Segundo ele, o gover-
no reviu regras importantes 
para ampliar o interesse das 
empresas privadas partici-
pantes.

A Segunda Rodada de 
Licitações dos Volumes Ex-
cedentes da Cessão Onero-
sa, realizada pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), teve bônus de assi-
natura total arrecadado de 
R$ 11,14 bilhões. Já os per-
centuais de excedente em 
óleo para a União foram de 
37,43% para o campo de 
Sépia e 31,68% para Atapu, 
correspondendo a ágios de 
149,20% e 437,86% respec-
tivamente. A assinatura dos 
contratos está prevista para 
ocorrer até o dia 29 de abril 
de 2022. Sobre o resultado, 
a corretora Ativa Research 
comentou que a Petrobras 
confirmou as expectativas. 
“Conforme esperado pelo 
mercado, a Petrobras exer-
ceu seu direito de preferên-
cia de operar os Campos de 
Atapú e Sépia. Adquirindo 
30% de Sépia em consórcio 
que reunia ainda a Total, que 
ficou com 28% do Campo, 
Petronas (21%) e QP Bra-
sil, que ficou com 21%, e 
52,5% em Atapu, cujo con-
sórcio vencedor foi forma-
do ainda por Shell Brasil 
(25%) e Total (22,5%), a 

companhia desembolsará 
aproximadamente R$ 4,2 
bilhões pelos ativos, que au-
mentarão a relevância das 
áreas de pré-sal em seu por-
tfólio, o que é convergente 
com sua atual alocação de 
capital”. 

Segundo a Ativa Rese-
arch, o valor ainda é me-
nor que o montante a ser 
recebido de compensação 
pela companhia em fun-
ção dos trabalhos já efetu-
ados no campo. Petrobras 
apontou que a diferença 
entre a compensação e o 
pagamento entrará em seu 
caixa em 2022 e podem até 
mesmo gerar dividendos. 
Ademais, a companhia 
também comentou que 
pretende relicitar Refap e 
Repar ainda antes do tér-
mino do primeiro trimes-
tre de 2022.

O Diretor-Geral da ANP, 
Rodolfo Saboia, destacou 
os resultados da Rodada. 
“Tivemos um resultado ex-
traordinário para o Brasil, 
que superou nossas expec-
tativas. A grande notícia 
é que conseguimos obter 
competição, elevando o 
percentual de excedente em 
óleo. Com isso, garantimos 
mais recursos que serão 
destinados à sociedade bra-
sileira no longo prazo, por 
meio de uma arrecadação 
muito maior sobre o lucro 

da produção de petróleo 
decorrente do leilão. Res-
salto ainda que foram cin-
co empresas vencedoras, 
o que amplia a diversidade 
do cenário de exploração e 
produção do Pré-sal brasi-
leiro, trazendo ainda mais 
dinamismo para o setor”, 
afirmou.  

Como ocorre em todas as 
rodadas no regime de parti-
lha, neste certame os bônus 
de assinatura (valor pago 
em dinheiro pelas empresas 
que arrematam áreas na lici-
tação) foram fixos e deter-
minados no edital. Assim, 
o critério para escolha das 
empresas vencedoras foi o 
excedente em óleo para a 
União. O edital da licitação 
estabeleceu um percentual 
mínimo de excedente em 
óleo, a partir do qual as em-
presas fizeram suas ofertas.

O excedente em óleo é 
a parcela da produção de 
petróleo e/ou gás natural a 
ser repartida entre a União 
e a empresa contratada, se-
gundo critérios definidos 
no contrato e o percentual 
ofertado na rodada. Trata-
-se do volume total da 
produção menos os royal-
ties devidos e o custo em 
óleo (parcela da produção 
correspondente aos custos 
e aos investimentos da em-
presa na operação do cam-
po).  

Ibovespa perde ganhos acumulados na semana

Os temores com a 
variante ômicron 
e as posturas dos 

bancos centrais ativaram 
o modo risk-off  (quando 
os grandes investidores, os 
com maior capacidade de 
influenciar os preços dos 
ativos, não estão dispostos 
a tomar riscos) nos merca-
dos nesta sexta-feira, com 
o Ibovespa perdendo os 
ganhos acumulados até en-
tão na semana. A análise é 
do economista Alexsandro 
Nishimura, head de conte-
údo e sócio da BRA.

Às 17 horas e 10 minu-
tos , o Ibovespa marcava 
107.443,35 pontos, abaixo 
dos 108 mil pontos atingi-

dos na semana. “Os inves-
tidores seguem cautelosos 
e ainda digerem as decisões 
de política monetária dos 
principais bancos centrais 
do mundo, que priorizam 
a luta contra a inflação e 
reduzem as flexibilizações 
monetárias, enquanto estão 
de olho nos possíveis im-
pactos da nova variante”, 
disse o economista.

Segundo Nishimura, o 
Ibovespa perdeu o pata-
mar dos 108 mil pontos, 
em pregão marcado por 
volatilidade e volume aci-
ma da média, influenciado 
pelo vencimento de opções 
sobre ações no Brasil e do 
vencimento quádruplo (op-

ções sobre índice e ações e 
futuros de índice e de ações) 
nos EUA.

Ele explica que a alta dos 
juros futuros teve grande 
impacto sobre as ações das 
empresas de tecnologia, 
tanto aqui como no exte-
rior. O movimento se jus-
tifica porque essas compa-
nhias costumam depender 
de financiamento, que passa 
a custar mais com a alta dos 
juros.

“A semana de decisões 
dos principais bancos cen-
trais mostrou que as autori-
dades monetárias começam 
a correr atrás para conter o 
avanço da inflação. A co-
municação do Fed, banco 

central dos EUA, foi nesta 
linha, ao acelerar o pro-
cesso de retirada das com-
pras de títulos (tapering) e 
mudar a categorização da 
inflação para um processo 
não transitório. Já o Ban-
co Central da Inglaterra 
(BoE) subiu a taxa básica 
de juros de 0,10% para 
0,25%, enquanto o Ban-
co do Japão (BoJ) confir-
mou fim do programa de 
estímulo monetário para 
março do ano que vem, 
quando o Banco Central 
Europeu (BCE) também 
sinalizou que terminará 
seu programa de compra 
de ativos”. Avaliou o eco-
nomista.
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