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Indústria de 
alta tecnologia 
gera 12% do 
PIB chinês

O valor adicionado das indús-
trias chinesas de patente intensiva 
em 2020 atingiu cerca de 12,13 
trilhões de iuans (cerca de US$ 
1,9 trilhão), um aumento de 5,8% 
em relação ao ano anterior. Es-
tas indústrias contribuíram com 
11,97% do produto interno bruto 
(PIB) do país, segundo uma decla-
ração conjunta da Administração 
Nacional de Propriedade Intelec-
tual (NIPA, sigla em inglês) e do 
Departamento Nacional de Esta-
tística na semana passada.

A nova indústria de manufatu-
ra de equipamento registrou mais 
de 3,41 trilhões de iuans em valor 
adicionado, ou 28,2% de todos 
os sectores de patente intensiva, 
representando a proporção mais 
elevada.

Segue-se a indústria das tecno-
logias de informação e comunica-
ção para os serviços, que registrou 
o maior aumento entre todos os 
setores com 15,7%.

Impulsionado pela forte de-
manda de produtos de prevenção 
de epidemias, o crescimento da 
indústria médica acelerou para 
10,1%, um acréscimo de 4,7% 
comparado ao 2019, informa a 
agência de notícias Xinhua.

No Brasil, a indústria que 
emprega mais tecnologia segue 
andando para trás. Segundo da-
dos compilados pelo Instituto 
de Estudos para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi), no ter-
ceiro trimestre do ano passado, 
a produção da indústria de alta 
tecnologia recuou 7,5%, devido 
sobretudo ao complexo eletrôni-
co (-12,9%).

Argentina revoga privatizações 
decretadas pelo ex-presidente Macri
Venda incluía termelétricas e empresa de medicina

O presidente da Argenti-
na, Alberto Fernández, 
revogou mediante de-

creto as privatizações de empresas 
de energia e centrais térmicas re-
alizadas pelo governo de seu an-
tecessor, Mauricio Macri (2015–
2019). A informação é do Opera 
Mundi.

O decreto firmado em 16 de 
dezembro por grande parte do 
gabinete, entre eles os minis-
tros de Relações Exteriores e de 
Economia, Felipe Solá e Martín 
Guzmán, anulou vários artigos 

do decreto firmado por Macri e 
de seu ministro de Energia, Juan 
José Aranguren. Empresas como 
Dioxitek, Transener e as centrais 
termelétricas Manuel Belgrano e 
San Martín (Timbúes) continua-
rão sob controle estatal.

O decreto também recupera a 
gestão da Integração Energética 
Argentina (Ileasa e Enarsa) sobre 
a importação de gás da Bolívia. Da 
mesma maneira dá a estas empresas 
as licenças exploratórias correspon-
dentes às áreas costa afora da Bacia 
Malvinas Oeste do Mar Argentino.

Entre outros pontos do de-
creto de Macri, agora anulado, se 
instruía a possibilidade de alie-
nação da Central Dique, Cen-
tral Térmica Guemes, Centrais 
Térmicas Patagônicas, das ações 
da Central Puerto, da transpor-
tista elétrica Transpa. Além da 
Patagônia, das termoelétricas 
Manuel Belgrano I e II, José de 
San Martín (Timbúes), Vuelta de 
Obligado e Guillermo Brown. 
O procedimento da alienação de 
Belgrano e Timbúes se encontra 
sob investigação judicial.

Movimento quer 
comprometer candidatos  
a tributar super-ricos
Taxação atingiria apenas 59 mil brasileiros

Dia 2 de setembro foi a 
data de protocolo no 
Congresso Nacional dos 

projetos para Tributar os Super-
Ricos. São seis propostas que am-
pliam a tributação sobre altas ren-
das e riquezas dos 0,3% mais ricos 
da população e podem arrecadar 
cerca de R$ 300 bilhões ao ano, 
abrangendo apenas 59 mil pessoas 
entre 210 milhões de brasileiros.

O movimento nacional for-
mado por 70 entidades que de-
fendem os projetos se organiza 
para comprometer os candidatos 
à Presidência e ao Parlamento a 
aprovarem essas medidas.

“Sem alterar a estrutura do sis-
tema tributário a desigualdade não 
será modificada. Historicamente 
os pobres pagam proporcional-
mente muito mais impostos que 

os ricos, que pagam menos ou são 
isentos por conta de um sistema 
tributário regressivo, que cobra 
muito pouco das pessoas com 
maior capacidade contributiva”, 
demarca a presidente do Instituto 
Justiça Fiscal, Maria Regina Paiva 
Duarte.

Metade da riqueza nacional 
está na mão de apenas 1% da 
população. O Brasil é o segundo 
país que mais concentra renda 
no mundo, atrás apenas do Ca-
tar. O país tem um pouco mais 
de um milhão de pessoas com 
renda superior a R$ 135 mil por 
mês e que tem patrimônio mé-
dio declarado de R$ 7 milhões. 
Há 315 bilionários brasileiros 
no ranking da Forbes, lista que 
cresceu na pandemia: são 40 a 
mais do que em 2020, enumera 

a tributarista da Receita Federal 
aposentada.

“Os super-ricos são pratica-
mente isentos de Imposto de 
Renda como pessoa física. A ren-
da do capital e as heranças tem 
baixa tributação. O Imposto so-
bre Grandes Fortunas consta na 
Constituição desde 1988 e é o úni-
co imposto previsto ainda não co-
brado”, aponta a dirigente do IJF, 
mostrando o tamanho do desafio.

Um exemplo emblemático é 
que iates, jatinhos e outros arti-
gos de luxo não pagam IPVA, por 
exemplo. O preço por retirar os 
ricos da conta social é pago pe-
los mais pobres, pois 50% da ar-
recadação total dos tributos vem 
do consumo de produtos diários, 
justamente aqueles adquiridos 
pela população mais pobre.

Setor agrícola 
da região Sul 
sofre com 
estiagem

Enquanto estados do Norte e 
do Nordeste do país sofrem com 
fortes chuvas e alagamentos, a 
região Sul vive situação oposta. 
A estiagem está provocando pre-
juízos no setor agrícola. No Rio 
Grande do Sul, 138,8 mil proprie-
dades rurais foram afetadas e mais 
de 5 mil famílias não têm acesso à 
água. No estado, 110 municípios 
relataram efeitos da estiagem. 
Desses, 96 publicaram decretos 
de situação de emergência, infor-
ma a Agência Brasil.

No Paraná, a expectativa era de 
que chovesse 2.029,6 milímetros 
(mm), mas no último mês cho-
veu apenas 941,2 mm. Em Santa 
Catarina, as regiões mais afeta-
das pela estiagem são o extremo 
oeste, o oeste e o meio oeste do 
estado. Nessas localidades, a mé-
dia de precipitação foi de 20, 31 
e 46 milímetros, respectivamente. 
O esperado, no entanto, era uma 
média de 150 mm.

A principal preocupação do go-
verno catarinense é com a safra 
de milho. E uma colheita menor 
deve impactar diretamente as ca-
deias produtivas de carne e leite. 
O secretário da Agricultura, da 
Pesca e do Desenvolvimento Ru-
ral do estado, Altair Silva, alertou 
para uma redução de até 50% da 
safra. “Nós esperávamos uma sa-
fra voltando à normalidade com 
2,7 milhões de toneladas colhidas, 
já estamos revendo esses números 
e talvez nossa colheita não passe 
de 1,9 milhão de toneladas”.

A situação motivou um pedido 
de ajuda ao governo federal. Repre-
sentantes dos estados do Sul, além 
do Mato Grosso do Sul, cuja parte 
do território também sofre com a 
estiagem, se reuniram com um re-
presentante do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). O desejo dos estados é a 
criação de um crédito emergencial 
para aqueles produtores que per-
deram sua fonte de renda.

Os gestores estaduais também 
pediram a liberação do Programa 
de Garantia da Atividade Agrope-
cuária (Proagro) para atender os 
agricultores. O Proagro retira as 
obrigações financeiras relativas a 
operação de crédito rural de custeio, 
cuja liquidação seja dificultada pela 
ocorrência de fenômenos naturais.

Ainda esta semana uma nova 
reunião entre estados e ministério 
deve acontecer. Nela, os estados 
esperam que o governo apresente 
as ações disponíveis para os pro-
dutores rurais que tiveram prejuí-
zos devido à falta de chuvas.

Xinhua
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Estrutura obrigatoriamente 
levará em consideração  

a cultura nacional

1 em 4 empresas 
aponta falta ou custo 

de energia como maior 
dificuldade

A inadiável reforma para um Estado Nacional brasileiro
Por Felipe  
Quintas e Pedro 
Augusto Pinho

Há algum tempo 
temos ofereci-
do à discussão 

a nossa crítica à estrutura 
do Estado no Brasil. Acre-
ditamos ter demonstrado 
sua imutabilidade, pois des-
de a Carta Régia, de janei-
ro de 1549, firmada pelo 
rei português Dom João 
III (1521–1557) – quando 
se estabeleceu o primeiro 
Estado no Brasil, com a 
nomeação do governador-
geral Tomé de Souza – até 
hoje vem se mantendo inal-
terável.

O que significa esta inva-
riabilidade? Que seus pila-
res não foram modificados; 
que as funções do Estado 
continuam basicamente as 
mesmas, que as tentativas 
de alterá-las têm acarretado 
golpes e mortes.

Vejamos as atribuições 
iniciais do Estado colonial: 
garantia da moeda, garantia 
da ordem, garantia da de-
fesa. Ou seja, a provedoria 
de natureza tributária, fisca-
lizadora das receitas e des-
pesas, administradora das 
alfândegas, gestora do caixa 
da colônia; a ouvidoria, de 
natureza jurídica e repressi-
va, para garantia da ordem 
e do cumprimento dos dita-
mes da Coroa; e o capitão-
mor da costa para defesa do 

Estado Colonial das agres-
sões e invasões estrangeiras.

Este tripé se abre e se 
decompõe conforme a so-
ciedade vai ficando maior 
e mais complexa, e a ele 
se agregam funções da au-
tonomia formal de um Es-
tado independente, como 
as relações exteriores, em 
1822.

A pri-
m e i r a 
g r a n d e 
mudança 
na orga-
n ização 
do Estado se deu com a Re-
volução de 1930. Havia não 
só a necessidade de atuali-
zação das funções do Es-
tado às condições sociais e 
econômicas da época, fruto 
da industrialização, como a 
opção por um modelo mais 
afeito aos poderes dirigen-
tes do Brasil, que eram as 
finanças inglesas e os rura-
listas.

Porém dever-se-ia tam-
bém atentar para as solu-
ções militares, que, durante 
a década de 1920, haviam 
várias vezes se manifestado 
em rebeliões. Embora nos-
sa generalidade possa ser 
contestada, assumimos de-
signar esta solução militar 
de “inspiração positivista”.

É curioso, entre várias 
análises da estrutura políti-
co-administrativa brasileira, 
recordar o que José Carlos 

de Assis, economista, jor-
nalista, professor, escritor, 
com ampla e diversifica-
da experiência nos setores 
público e privado, escreve 
no Prólogo de seu livro Os 
Mandarins da República 
Anatomia dos Escândalos 
da Administração Pública: 
1968-84 (Editora Paz e Ter-
ra, RJ, 1984): “O regime de 

1964 se 
arrogou 
comple-
tar de 
f o r m a 
c a b a l , 

na esfera administrativa, 
o objetivo esboçado pela 
Revolução de 30 no plano 
político: avocou constitu-
cionalmente para o Estado, 
sobre as funções clássicas 
de supridor de Segurança e 
de Justiça (ouvidoria, nota 
nossa), as de orientador e 
de principal motor do de-
senvolvimento econômico 
e social. Para isso, promo-
veu reformas atualizadoras 
do sistema monetário e de 
intermediação financeira, 
no plano institucional da 
economia; em sua órbita di-
reta, dotou a Administração 
pública de um poder sem 
precedentes de extração de 
recursos, com a Reforma 
Tributária de 1966, e rom-
peu a teia de entraves bu-
rocráticos que emperravam 
secularmente sua máqui-
na operacional, através da 

descentralização executiva 
prescrita na Reforma Ad-
ministrativa do ano seguin-
te” (provedoria lato sensu, 
anotamos).

Na reforma de Getúlio 
Vargas, além de atribuir ao 
Estado atividades nas quais 
estivera ausente, nestes 380 
anos que separam a Revolu-
ção de 1930 da Carta Régia 
– educação e saúde – ino-
vava ainda mais colocando 
o povo, com eletiva repre-
sentação profissional (sin-
dicatos), nas tarefas orien-
tadoras e até controladoras 
das atividades que partici-
pavam.

Estas imensas e surpre-
endentes alterações vale-
ram a este Estadista inde-
vida alcunha de ditador, e 
sua deposição e morte em 
dois golpes: de 1945 e de 
1954.

Um Estado Nacional se 
diferencia pela estrutura, 
adequada à cultura da po-
pulação que abrange. Não 
sendo assim, o Estado será 
uma colônia ou um estado 
ideológico, como alguns 
islâmicos e neoliberais. A 
pretendida homogenei-
zação, uniformização do 
mundo pelos neoliberais 
era, além de impossível, a 
extinção da enriquecedora 
diferença que, entre outras 
e mais significativas razões, 
atraia turistas, sociólogos e 
antropólogos. 

Assim, a estrutura do Es-
tado Nacional Brasileiro le-
vará obrigatória, prioritária 
e primordialmente em con-
sideração a cultura nacional 
brasileira.

Vejamos alguns casos de 
Estados Nacionais.

Era a China sob a di-
nastia Han um Estado Na-
cional? Claro, pois além 
da base confucionista, agia 
conforme a tradição e tinha 
os habitantes majoritaria-
mente da etnia han. Porém, 
era a China sob a dinastia 
Yuan um Estado Nacional? 
Não, pois o Estado, embora 
não agredisse explicitamen-
te o tradicionalismo chinês, 
adotava práticas e gestões 
dos mongóis, que então go-
vernavam a China.

O Irã é um Estado Na-
cional? Esta é uma questão 
bem mais complexa. O Irã 
é parte da antiga Pérsia. Ao 
longo da sua história teve 
o período mais “nacional” 
sob a dinastia sassânida, 
nos primeiros séculos da 
Era Cristã, mas sofreu as 
sucessivas invasões dos ára-
bes islâmicos, dos turcos 
seljúcidas e dos mongóis 
até os primórdios da Idade 
Moderna. Em 1500, como 
o descobrir do Brasil pelos 
europeus, inicia no Irã o go-
verno dos safávidas (dinas-
tia xiita) que governará até 
1722, e deixará a cultura xii-
ta como base do novo Irã. 

Há historiadores que ligam 
os safávidas aos antigos 
persas. Os séculos 18, 19 e 
até o início do 20, encontra-
ram o Irã sem condição de 
oferecer resistência ao Im-
perialismo Europeu.

Embora sem ocupação 
territorial, a economia e a 
própria cultura se viram in-
vadidas especialmente pela 
Inglaterra. É emblemática 
a questão do petróleo. Em 
1901, o Xá Cajar Maomé 
Ali concedeu ao britâni-
co William Knox D’Arcy 
(1849–1917) o direito de 
explorar petróleo no Irã, 
posteriormente transferido 
para o governo britânico. 
Assim o Irã inicia um perí-
odo de colonização inglesa 
sem os custos da ocupação 
e administração, que, com 
altos e baixos, só se extin-
gue em 1979, com a revolu-
ção islâmica dos aiatolás.

Tendo sofrido vários ti-
pos de ocupação, o povo 
iraniano se estruturou em 
torno da fé xiita e do or-
gulho ancestral persa para 
fundar um novo Estado 
Nacional. Esta é a maior ra-
zão de sua vitória contra os 
novos agressores: vizinhos 
geográficos, estadunidenses 
e as finanças apátridas.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em ciência política.

Pedro Augusto Pinho  

é administrador aposentado.

Crise energética: como o setor industrial deve se preparar
Por Luiz Henrique 
Caveagna

Embora o mês de no-
vembro seja um momento 
em que os reservatórios 
começam a retomar o vol-
ume necessário de água e 
nos distanciamos de pos-
síveis racionamentos e 
apagões, a crise energética 
no Brasil é um tema que 
segue como pauta pri-
oritária, especialmente no 
setor industrial.

Em 2021, chegamos mui-
to próximos de consequên-
cias drásticas com relação à 
escassez de energia elétrica, 
como aconteceu no ano de 
2001. Neste sentido, en-
tender seus impactos, de-

safios e como o mercado 
industrial pode superá-los é 
fundamental para transpor 
este obstáculo e projetar-
mos um futuro promissor 
no que se refere à produção 
e consumo de energia.

A crise 
e n e r g é t i c a 
no Brasil se 
deve, prin-
cipalmente, 
aos efeitos 
climáticos e 
à falta de chuvas, uma vez 
que 65,2% da eletricidade 
no país é produzida a partir 
de hidrelétricas, de acordo 
com o Balanço Energético 
Nacional 2021, da Empre-
sa de Pesquisa Energética 
(EPE). Neste sentido, mais 

do que encontrar alterna-
tivas para driblar momen-
taneamente este problema, 
é fundamental investir em 
soluções a longo prazo.

Para a indústria, a crise 
energética no Brasil traz 

fortes in-
certezas e 
dif iculdade 
para plane-
jar o futuro. 
Eleva custos 
de produção 

e, consequentemente, o val-
or do produto final, o que 
afeta diretamente o mer-
cado, bem como a cadeia 
econômica como um todo.

De acordo com a CNI 
(Confederação Nacional 
das Indústrias), na passa-

gem de agosto para setem-
bro de 2021, o alto custo 
da energia elétrica ganhou 
espaço entre os desafios 
apontados pelas empre-
sas. Entre as companhias 
consultadas pela entidade, 
24,7% apontaram a falta 
ou o alto custo de energia 
elétrica como a principal 
dificuldade das empresas.

Neste sentido, buscar fon-
tes alternativas e adotar uma 
postura autossustentável 
torna as indústrias mais in-
dependentes e menos vul-
neráveis a estes fatores exter-
nos. É importante usar estes 
momentos de crise como 
lição e buscar outras opções, 
de forma a estar preparado 
para o futuro.

A Termomecanica, por 
exemplo, é uma empresa 
engajada com questões sus-
tentáveis e certificada com 
a ISO 50001, pelo sistema 
de gestão energética. Com 
o agravamento da crise, em 
2021, a companhia lançou 
campanhas internas de con-
scientização de uso de en-
ergia e água e ainda inten-
sificou ações para auxiliar a 
redução de energia nos pro-
cessos de produção.

A companhia dispõe de 
tecnologias, como por ex-
emplo a adequação dos 
fornos para funcionamento 
através do gás natural, pre-
venindo rupturas no pro-
cesso produtivo, contudo, 
o bom planejamento evitou 

a necessidade de utilização 
dessa alternativa.

No Brasil a energia eólica 
alcançou a terceira colo-
cação no ranking de ma-
trizes que mais produzem 
eletricidade, ultrapassando 
justamente o gás natural. 
Além da fabricação de eq-
uipamentos mais eficientes, 
a utilização de fontes alter-
nativas de energia renovável 
como solar e eólica são 
tendências promissoras 
para o futuro do setor, que 
se tornam, a cada dia mais, 
um caminho sem volta para 
um futuro mais consciente 
e sustentável.

Luiz Henrique Caveagna é diretor-
geral da Termomecanica.
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Marina e FHC, os 
preferidos dos jornalões

O Manchetômetro listou os personagens políticos que 
apareceram com mais menções positivas na grande 

mídia, em 2021. Dá uma ideia razoável de como pensam 
as famílias que dominam a comunicação tradicional no 
Brasil. Na cabeça, Marina Silva (Rede), ex-ministra do 
Meio Ambiente. O segundo do Top 10 é o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ambos andam 
longe do pensamento do eleitor e das grandes discussões 
políticas. O resto da lista é a continuação da, digamos, 
seleção da terceira via:

– O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD)
– Bruno Covas (PSDB), falecido ano passado
– O governador paulista, João Doria (PSDB)
– O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB)
– Outro ex-presidente, Michel Temer (MDB)
– Rodrigo Maia (Sem partido), ex-presidente da Câmara
– O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD)
– Finalmente, o dublê de apresentador de programa de 

auditório e candidato indeciso à Presidência, Luciano Huck.
O Manchetômetro é produzido pelo Laboratório de 

Estudos de Mídia e Esfera Pública (Lemep), grupo de 
pesquisa com registro no CNPq, sediado no Instituto 
de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Audiobooks na estrada

A Sem Parar, empresa de tags para passagem automática 
por pedágios e cancelas de estacionamentos, alterou, em 
julho, a cobrança da mensalidade. O valor total continuou o 
mesmo, mas foi dividido em 2 itens: cerca de 2/3 referente 
à mensalidade propriamente dita e o restante na forma de 
“itens incluídos no plano contratado”, com cobrança refer-
ente a Skeelo Audiobooks – que o cliente nem sabe o que é.

O resultado foi redução no imposto recolhido: em um 
plano de R$ 20 e poucos mensais, o ISS (2%) caiu de R$ 
0,41 para R$ 0,29; PIS/Cofins (9,25%), de R$ 1,90 para 
R$ 1,35. A tarifa não foi reduzida.

Expansão

Algumas startups brasileiras que cresceram nos últi-
mos meses se aventuram no exterior, especialmente na 
América Latina. É o caso da Yup Chat, uma empresa de 
omnichannel que está abrindo um escritório no Uruguai, e 
a BPool que recentemente expandiu e iniciou suas opera-
ções de marketing e EGM (Enterprise Gateway Market-
place) nos Estados Unidos.

Mimimi

Vitimismo, ganhar atestado na segunda-feira, mimimi… 
A conta da internação de Bolsonaro saiu cara. E a (quase) 
mesma foto carregando um frasco de soro lembrou Marx 
(quem diria!): na primeira como farsa, na segunda, como 
tragédia...

Rápidas

O jornalista e dramaturgo Francis Ivanovich lançou 
o Concurso Nacional de Dramaturgia Flávio Migliac-
cio. Nesta sexta, serão conhecidos os premiados desta 
primeira edição e o edital para o segundo concurso, com 
inscrições a partir de fevereiro. Detalhes em frankfurtpro-
ducoes.com *** Um espaço democrático para divulgar o 
conhecimento específico na área do Direito Penal, assim 
é o canal Duas Defesas, criado em março de 2021, pelo 
advogado criminalista João Maia e pelo defensor público 
Franscisco Horta. Quem quiser detalhes pode entrar em 
contato pelo e-mail duasdefesas@gmail.com ou pelo @
duas defesas, através do direct
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Fila do INSS não anda: 1,8  
milhão de benefícios represados 

A fila de pedidos de 
benefícios do Ins-
tituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) atra-
vessou o ano com mais de 
1,8 milhões de segurados 
na espera. Atualmente, se-
gundo números oficiais da 
autarquia federal, a fila de 
pedidos reconhecimento 
inicial de direitos são de 
1.846.252 benefícios. Des-
se total, 551.353 benefícios 
estão em situação de análise 
dentro do prazo de 45 dias 
e 1.294.899 estão após o 
prazo de 45 dias. No Esta-
do de São Paulo, 98.236 be-
nefícios estão aguardando 
análise.

O INSS também infor-
mou, por meio de nota, que 
recebe cerca de 800 mil no-
vos pedidos por mês, que 
incluem perícias, agenda-
mentos e outros serviços e 
que são analisados cerca de 
700 mil benefícios por mês. 
Além disso, “cerca de 20% 
dos processos dependem 
de documentos e ações que 
devem ser entregues e/ou 
realizadas pelos cidadãos ao 
INSS”.

Ainda conforme o 
INSS, de acordo com da-
dos da Secretaria de Perí-
cia Médica Federal, exis-
tem 457.805 pedidos de 
benefício aguardando a 
realização de perícia. E 
órgão relata que os bene-
fícios que se encontram 
com maior quantidade de 
requerimentos em análise 
são os seguintes: benefí-
cio assistencial à pessoa 
com deficiência, o auxílio-
inclusão à pessoa com de-
ficiência e a aposentadoria 
por tempo de contribui-
ção.

E a fila de pedidos au-
mentou pouco este ano, 
mas segue crescendo. Se-
gundo o Instituto Brasileiro 

de Direito Previdenciário 
(IBDP), no mês de abril 
havia 1.833.815 e, em julho, 
1.844.820. Os números são 
mais altos se comparados 
com o ano passado, quando 
havia cerca de 1,5 milhão 
de pedidos na fila. O INSS 
alega que o fechamento das 
agências devido à pandemia 
de Covid-19 e as medidas de 
restrições sociais influencia-
ram no aumento da fila.

O advogado de Direito 
Previdenciário Celso Joa-
quim Jorgetti, sócio da Ad-
vocacia Jorgetti, destaca que 
a demora por parte do INSS 
na análise dos processos ad-
ministrativos é de relevante 
interesse público e coletivo, 
uma vez que o atraso na sua 
conclusão agrava a situação 
de vulnerabilidade social. 
“E depois de muita recla-
mação, INSS e o Ministério 
Público Federal firmaram 
um acordo que prevê pra-
zos máximos de conclusão 
dos processos administra-
tivos para reconhecimento 
inicial de direito a benefí-
cios previdenciários e assis-
tenciais”, revela.

O acordo passou a vigo-
rar a partir de 10 de junho 
deste ano e estabeleceu pra-
zos que não ultrapassam 
90 dias e podem variar de 
acordo com a espécie e o 
grau de complexidade do 
benefício. São eles: Bene-
fício assistencial à pessoa 
com deficiência – 90 dias; 
Benefício assistencial ao 
idoso – 90 dias; Aposenta-
dorias, salvo por invalidez – 
90 dias; Aposentadoria por 
invalidez comum e aciden-
tária (aposentadoria por in-
capacidade permanente) – 
45 dias; Salário maternidade 
– 30 dias; Pensão por morte 
– 60 dias; Auxílio reclusão – 
60 dias; Auxílio-doença co-
mum e por acidente de tra-

balho (auxílio temporário 
por incapacidade) – 45 dias; 
Auxílio-acidente – 60 dias.

No acordo, informa Cel-
so Jorgetti, ficou estabele-
cido que o seu descumpri-
mento acarreta a obrigação 
do INSS de analisar o re-
querimento administrativo, 
no prazo de dez dias, por 
meio da Central Unificada 
de Cumprimento Emergen-
cial de Prazos, bem como 
incidirá o pagamento de ju-
ros de mora, além da corre-
ção monetária pelo INPC.

“Ocorre que o INSS não 
vem cumprindo o que foi 
acordado e nem mesmo o 
registro de reclamação pe-
rante a ouvidoria ou pelo 
telefone 135, tem dado re-
sultado”, alerta o especialis-
ta.

O advogado João Bada-
ri, especialista em Direito 
Previdenciário e sócio do 
escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados, orien-
ta o segurado que está na 
fila aguardar o prazo de 
45 dias. “Em alguns ca-
sos orientamos o segura-
do aguardar até 90 dias, 
mas se o prazo se estender 
muito o segurado deverá 
fazer reclamação na ou-
vidoria do INSS e depois 
ingressar com mandado 
de segurança solicitando 
o cumprimento do prazo 
pelo órgão federal. Outra 
alternativa é a ação judicial 
demonstrando para o juiz 
que o INSS não cumpriu 
o prazo legal e pedindo a 
concessão imediata do be-
nefício”, explica.

O advogado, professor 
da UFPR e Diretor Cien-
tífico do IEPREV,  Marco 
Aurelio Serau Junior, lem-
bra que a “fila do INSS” 
sempre foi uma constante 
na vida dos segurados. “Se 
não existe mais a fila “físi-

ca” – muitos irão se lembrar 
das filas formadas desde as 
madrugas nas portas das 
agências do INSS em bus-
ca do protocolo do pedido 
de benefícios previdenciá-
rios – o problema hoje é a 
fila “virtual”, isto é, a gestão 
dos requerimentos adminis-
trativos dos diversos bene-
fícios previdenciários, que 
atualmente se dá através de 
processos totalmente infor-
matizados”, aponta. 

Os novos obstáculos re-
lacionados à fila do INSS, 
segundo Serau, dizem res-
peito à grande carência de 
mão de obra nas agências 
do INSS, diante do grande 
número de aposentadorias 
e exonerações que a autar-
quia vem observando nos 
últimos anos, sem reposi-
ção proporcional do seu 
quadro de servidores. “Da 
mesma forma, a ausência 
de servidores que estejam 
plenamente capacitados 
para lidar com as inúme-
ras e complexas normas de 
Direito Previdenciário, em 
constante evolução e trans-
formação. Por conta destes, 
dentre outros fatores que 
se verificam números tão 
elevados de requerimentos 
administrativos aguardando 
apreciação pelo INSS”, afir-
ma o professor.

Badari frisa que a fila não 
diminuirá enquanto não 
forem abertos novos con-
cursos para a contratação 
de novos servidores para o 
INSS. “Esse é o velho e o 
novo obstáculo para o segu-
rado que dá entrada no pe-
dido do benefício: a falta de 
servidores no INSS. Já não 
ocorrem novos concursos 
há dez anos. A contratação 
é necessária, pois o número 
de pedidos é crescente e o 
quando do INSS é reduzi-
do”, pontua.

No Conselho de Segurança,  
Brasil promete ‘trabalho bem feito’

As Nações Unidas 
receberam os cin-
co novos países 

que passam a integrar o 
Conselho de Segurança no 
próximo biênio. Na cerimô-
nia realizada esta terça-feira 
na entrada do órgão, o Bra-
sil hasteou a bandeira na-
cional, assim como Albânia, 
Gabão, Gana e Emirados 
Árabes Unidos. 

A meta da única nação de 
língua portuguesa no atual 
mandato, o 11º da história 
do país, é privilegiar a pre-
venção e a mediação para 
evitar conflitos e sua esca-
lada.

Em discurso, o embaixa-
dor brasileiro nas Nações 
Unidas, Ronaldo Costa Fi-
lho, destacou ainda que o 

país trabalhará para melho-
rar a eficiência e a coerência 
das operações de manuten-
ção da paz e missões polí-
ticas.

Para ele, outra priori-
dade será defender “a ne-
cessidade de aprimorar 
o papel” das Comissões 
das Nações Unidas para a 
Consolidação da Paz em 
situações de pós-confli-
to.  Atualmente, o Brasil 
lidera a estratégia da Gui-
né-Bissau.

Entre as maiores apos-
tas da diplomacia brasilei-
ra no novo mandato estão 
“melhorar a transparên-
cia e a responsabilidade 
do Conselho para com os 
membros da ONU em ge-
ral”. 

Costa Filho destacou que 
o país será orientado pelo 
“princípio de que as ques-
tões de interesse universal 
devem ser tratadas de uma 
maneira que respeite as 
oportunidades de participa-
ção de todos”. 

O diplomata disse espe-
rar que com independência 
e equilíbrio, o Brasil possa 
contribuir para completar 
algumas das lacunas que 
persistem na resolução de 
conflitos, bem como para 
um Conselho mais eficiente 
e legítimo. 

O Brasil ainda tem em 
sua agenda a promoção da 
paz e segurança interna-
cionais, com o reforço do 
sistema de segurança coleti-
va, como prevê o mandato 

do órgão e dita a Carta da 
ONU. 

O Brasil destacou ter 
chegado ao órgão como 
uma “democracia vibran-
te, em que a prevalência 
dos direitos humanos e a 
resolução pacífica de con-
flitos são princípios cons-
titucionais” norteando as 
relações internacionais. Ele 
destacou ainda a situação de 
paz mantida “com todos os 
seus dez países vizinhos há 
mais de 100 anos”. 

O país totaliza duas dé-
cadas como membro elei-
to do Conselho. Para o di-
plomata a situação confere 
“vantagem para enfrentar 
os desafios complexos e 
multifacetados nos próxi-
mos dois anos.” 
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Nossos nomes

Segundo informação da Associação Nacional dos Reg-
istradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), Miguel 

e Helena foram os nomes mais atribuídos a recém-nas-
cidos, 2021. Após investigação em mais de 2 milhões de 
registros realizados em 7.658 cartórios de registro civil ex-
istentes no Brasil, em 2021, Miguel foi o nome preferido 
para meninos, com mais de 28.301 registros, seguindo-se 
Helena, para meninas, com 21.890.

A lista é volátil. Não figuravam nela nomes como Gael 
que, ausente, sem constar nem entre os 50 mais até 2020, 
primeiro ano em que figura e aparece já na quarta posição 
na lista de registros. Supostas tendências, pela frequên-
cia com que figuram pela primeira vez na relação dos 
cinquenta mais registrados são Noah, Ravi, Isaac e An-
thony, entre os meninos. Entre as meninas, Eloah e Liz. 
Ainda como suposição, Sophia, Maitê e Antonella.

Os 10 mais

Entre os meninos, os 10 nomes mais registrados, em 
2021, são Miguel (14% dos registros do gênero); Arthur 
(13,2%); Gael (11,9%); Heitor (11,1%); Theo (9,5%); Davi 
(9,0%); Gabriel (8,5%); Bernardo (7,9%); Samuel (7,7%); 
e João Miguel (6,6%).

As 10 mais

Entre as meninas, os dez nomes mais registrados em 
2021 são Helena (10,6% do total de registros deste gênero, 
em 2021); Alice (9,9%); Laura (8,9%); Maria Alice (7,1%); 
Valentina (5,6%); Heloísa (5,5%); Maria Clara (5,3%); Ma-
ria Cecília (5,2%); Maria Julia (4,9%); e Sophia (4,9%).

Hello, my name is

Nos EUA, há uma ferramenta de busca interativa 
(“Hello, my name is”) ligada ao banco de dados, criado 
em 1947 e desde então gerenciado por Andrew Thomp-
son, com base nos registros incluídos na Administração 
da Seguridade Social Americana, que dialoga com inter-
essados sobre a evolução de diferentes nomes próprios, 
desde 1910.

Desde então o nome masculino mais frequente é James 
(Thiago); seguido por John; Robert, Michael e William. 
E o nome feminino mais frequente é Mary, seguido por 
Patrícia Elizabeth, Jennifer, Linda e Barbara.

Uma tendência identificada por Thompson, no entanto, 
é de crescimento dos registros com nomes que atendam a 
todos os gêneros...

Dispositivos móveis somam 91%  
do tempo de conectividade no Brasil

No Brasil, 91% do 
tempo de nave-
gação na inter-

net foi por meio de dis-
positivos móveis. O país 
cresceu 6% ano a ano, fi-
cando atrás apenas da In-
donésia (97%) e da Índia 
(91%), na lista de países 
pesquisados pela Comsco-
re em todo o mundo. Em 
termos de crescimento de 
audiência, o país apresen-
tou aumento de 4%, assim 
como a Colômbia. Es-
se crescimento é inferior 
ao de países como Peru 
(10%) e Argentina (5%), 
mas superior ao de outros 

mercados importantes co-
mo Chile (3%) e México 
(1%).

Segundo o mesmo rela-
tório, a América Latina é 
a segunda com maior nú-
mero de minutos médios 
por visitante mensal (988), 
perdendo somente para os 
mercados europeu e asiá-
tico, sendo superada ape-
nas pela América do Norte 
(1.635).

Embora tanto o consu-
mo de notícias, quanto o 
de comércio eletrônico e 
serviços financeiros man-
tiveram crescimento cons-
tante de 2020, o formato 

de vídeo está muito pre-
sente no mercado em nível 
global, com 1,919 milhão 
de pessoas consumindo 
vídeos online, a uma mé-
dia 7,9 horas, em agosto 
deste ano. No Brasil, a 
média de horas mensais 
por telespectador no mes-
mo mês foi de 13,2 horas, 
respectivamente. Os dois 
principais grupos de idade 
que assistem a vídeos são 
pessoas entre 15 a 24 anos 
e entre 25 a 34 anos.

Além disso, com chega-
da do 5G no Brasil, 2022 
promete ser um ano com 
grandes novidades na área 

da tecnologia. A previsão 
do Ministério das Comuni-
cações é que nas capitais e 
no Distrito Federal, o ser-
viço começará a ser ofere-
cido pelas vencedoras do 
leilão das frequências antes 
de 31 de julho de 2022 e 
haverá um cronograma de 
implantação para as demais 
cidades até 2029. De acordo 
com dados do Observató-
rio Europeu do 5G, em 25 
países do continente já exis-
tem empresas de telecomu-
nicações oferecendo a nova 
tecnologia, que também já 
é realidade em países como 
China, Japão e EUA.

Contribuição do MEI passa a ser  
de R$ 60,60 a partir de fevereiro

Com o aumento do 
s a l á r io -mín imo 
para R$ 1.212, em 

2022, as contribuições men-
sais dos microempreende-
dores individuais (MEI) 
também serão reajustadas. 
A partir de fevereiro de 
2022, o valor referente ao 
INSS do Documento de 
Arrecadação Simplificada 
do MEI (DAS-MEI) será de 
R$ 60,60, o que correspon-
de a 5% do salário-mínimo. 
Os MEI que exercem ativi-
dades ligadas ao Comércio 
e Indústria pagam R$ 1 a 
mais referente ao ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) 
e os ligados ao Serviço, R$ 

5 referentes ao ISS (Impos-
to sobre Serviços).

O reajuste vale apenas 
para os boletos que vence-
rão a partir do dia 20 de 
fevereiro. O valor a ser pa-
go até 20 de janeiro conti-
nua sendo o de R$ 55. O 
gerente de políticas públi-
cas do Sebrae, Silas Santia-
go, destaca que o aumen-
to de 10,18% no valor da 
contribuição ocorre pois o 
imposto mensal pago pe-
los MEI é atrelado ao sa-
lário-mínimo e que, por is-
so, o reajuste ocorre todos 
os anos. “Mesmo com o 
aumento na contribuição 
mensal, ser formalizado e 
estar com os impostos em 

dia é um grande benefício 
para os microempreende-
dores individuais”, ressal-
ta.

Atualmente, existem 
cerca de 13 milhões de 
MEI no Brasil. Por meio 
da contribuição, os mi-
croempreendedores in-
dividuais têm direitos 
previdenciários, como 
aposentadoria por idade, 
auxílio-doença, salário-
maternidade, auxílio-re-
clusão e pensão por morte. 
Além disso, ao se tornar 
MEI, os optantes passam 
a ter um CNPJ, emitir no-
tas fiscais, ter acesso às 
linhas de crédito e finan-
ciamentos com condições 

especiais. Quem não es-
tiver com pagamento em 
dia, pode perder o direito 
aos benefícios previdenci-
ários, como aposentadoria 
e licença-maternidade, e 
ter o CNPJ cancelado pela 
Receita Federal.

No Portal do Empreen-
dedor, é possível encontrar 
todas as informações sobre 
o MEI e aderir ao regime, 
de forma fácil e rápida pela 
internet. O endereço eletrô-
nico é https://www.gov.br/
empresas-e-negocios/pt-br/
empreendedor. O Portal Se-
brae também oferece infor-
mações, orientações e cursos 
online gratuitos direcionados 
especialmente aos MEI.

Nº de empresas abertas no  
Rio foi o maior de todos os tempos

O ano de 2021 foi 
um marco para 
os novos negó-

cios no Estado do Rio de 
Janeiro. De acordo com da-
dos da Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Jucerja), 72.894 empresas 
foram abertas de 1º de ja-
neiro a 31 de dezembro. O 
número é o maior já regis-
trado pela autarquia, vincu-
lada à Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedeeri), em seus 
208 anos de existência.

Os números de 2021 re-
presentam um aumento de 
35% em relação às abertu-
ras de empresas em 2020 – 
53.883 no total – e 23% em 
relação a 2019, ano anterior 
à Pandemia – 58.908.

De fevereiro a julho e de 
outubro a dezembro foram 
computados recordes dos 
últimos 20 anos em cada 

mês. Já em agosto e setem-
bro os números foram os 
melhores dos últimos 12 
anos. A média de tempo de 
abertura de uma empresa 
também melhorou em re-
lação a do ano passado e 
segue dentro da meta esta-
belecida pelo Governo do 
Estado de até 2 horas. Em 
2021 a média ficou em 40 
minutos, um minuto a me-
nos do que em 2020.

De acordo com a Orga-
nização Mundial do Co-
mércio, em 2019, o Brasil 
figurava como o 27º maior 
exportador mundial, sen-
do que o Estado do Rio de 
Janeiro ocupava a terceira 
posição entre os que mais 
exportam no cenário bra-
sileiro, ficando atrás apenas 
de São Paulo e Minas Ge-
rais. Já em 2020, o Rio de 
Janeiro, que permanece na 
terceira posição, foi res-

ponsável por 10,82% das 
exportações brasileiras. No 
ano anterior esse percentual 
chegou a 12,49%. É o que 
aponta estudo feito pelo 
Sebrae, em parceria com a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Apesar dos números posi-
tivos, o ritmo de crescimento 
diminuiu um pouco em com-
paração entre o ano passado 
e o período entre 2015-2019. 
Em 2019, as exportações 
brasileiras alcançaram apro-
ximadamente US$ 221,1 bi-
lhões, caracterizando uma 
queda de 4,6% frente a 2018. 
Em 2020, as exportações do 
país registraram nova contra-
ção de 5,4%, com isso, totali-
zando o valor de US$ 209,2 
bilhões.

Atualmente, das 25 mil 
empresas do país que ex-
portam, 9,5 mil são de pe-
queno porte. Apesar dessa 

participação significativa 
em número de empresas, as 
micro e pequenas exporta-
doras são responsáveis por 
menos de 1% dos valores 
negociados. Segundo le-
vantamento do Ministério 
da Economia, em 2020, as 
micro e pequenas empresas 
que mais exportaram estão 
concentradas nos segmen-
tos de máquinas e equipa-
mentos, produtos de metal, 
químicos, vestuário e têx-
teis, entre outros.

O Rio de Janeiro possui 
excessiva concentração de 
mercados de destino de su-
as exportações, com 47% 
do valor para a China e 21% 
para os EUA. As exporta-
ções no estado são também 
concentradas em petróleo, 
com mais de 70% do vo-
lume de negócios em 2019 
entre óleo bruto e subpro-
dutos diretos.

Hotéis do Rio atingem 96% 
de ocupação no Réveillon

A rede hoteleira do 
Rio de Janeiro atin-
giu 96% de ocupa-

ção na noite do Ano No-
vo. O número confirma a 
expectativa do setor, que 
previa um grande fluxo de 
visitantes na virada do ano. 
Além dos atrativos da cida-
de, a cobertura vacinal e a 
exigência de comprovante 
de vacina para acesso a ho-
téis, restaurantes e pontos 
turísticos contribuíram para 
dar tranquilidade aos turis-
tas na escolha do destino, 
gerando a alta taxa de hos-
pedagem.

Os bairros mais procu-
rados no período de 30 de 
dezembro de 2021 a 1º de 

janeiro de 2022 foram os 
bairros de Ipanema e Le-
blon, na Zona Sul, com 
95% de ocupação, seguidos 
pela Barra da Tijuca e Re-
creio dos Bandeirantes, com 
95%. Na sequência, vieram 
Leme e Copacabana, com 
91%, Flamengo e Botafogo 
(91%) e Centro (88%).

Os dados são do Sindica-
to dos Meios de Hospeda-
gem do Município do Rio 
de Janeiro (HotéisRIO), 
segundo quem a presença 
majoritária foi de turistas 
brasileiros, vindos na maio-
ria dos estados de São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Goiás e Rio Grande 
do Sul.
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Três perguntas: economia  
brasileira – perspectivas e desafios
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Daniel Arruda, 
analista de macro-

economia do Banco Inter, 
sobre as perspectivas da 
economia brasileira para 
2022, o impacto do cenário 
externo, principalmente dos 
Estados Unidos e da China 
no Brasil, e sobre como a 
taxa de câmbio deve operar 
em 2022.

Em conformidade com 
o último boletim Focus, o 
mercado financeiro espe-
ra para 2022 um IPCA de 
5,03%, um crescimento do 
PIB de 0,36%, uma taxa de 
câmbio de R$ 5,60 e uma 
Selic de 11,50%.

Como o Banco Inter 
está avaliando as pers-
pectivas da economia 
brasileira para 2022? É 
possível que os choques 
que aconteceram duran-
te o segundo semestre de 
2021 se repitam em 2022?

A conjuntura do ano 
será caracterizada, primei-
ramente, por uma brusca 
desaceleração do cresci-
mento econômico. Espe-
ramos que o PIB avance 
apenas 0,5% na margem, 

dado o impacto contra-
cionista dos juros que 
chegarão a dois dígitos e 
o cenário desafiador pa-
ra o poder de compra das 
famílias. Por outro lado, 
os choques inflacionários, 
que tiveram forte viés al-
tista nos últimos dois anos, 
podem ser mais favoráveis 
em 2022. Em um cenário 
de reversão parcial dos 
preços internacionais de 
commodities agrícolas e 
energéticas, de normaliza-
ção do quadro hídrico in-
terno e de alguma aprecia-
ção cambial, resultante da 
assimilação dos números 
fiscais correntes melhores 
do que anteriormente es-
perado, podemos observar 
alguma pressão baixista 
sobre a inflação ao consu-
midor, contribuindo para 
o cumprimento do inter-
valo da meta nesse ano.

Considerando prin-
cipalmente os Estados 
Unidos e a China, como 
o cenário externo pode 
afetar a economia brasi-
leira?

No cenário externo, 
surgiram importantes 
riscos com potencial pa-
ra impactar a economia 

doméstica. Nos Estados 
Unidos, a inflação ao 
consumidor segue muito 
elevada, ligada não so-
mente aos duradouros 
gargalos de oferta, mas 
também, mais recente-
mente, aos impactos de 
uma atividade econômi-
ca pujante. Em consequ-
ência, devemos observar 
elevações da taxa de juros 
americana já em 2022, o 
que deve limitar o fluxo 
de investimento a países 
emergentes. É necessá-
rio ponderar, no entanto, 
que o elevado diferencial 
de juros do Brasil, soma-
do ao balanço de paga-
mentos robusto, sugere 
alguma mitigação do im-
pacto de choques exter-
nos, em termos relativos 
aos pares.

No caso da China, o im-
pacto da combinação entre 
a desaceleração estrutural 
da atividade e o choque no 
setor imobiliário pode ser 
atenuado pela mudança de 
postura da autoridade mo-
netária do país, que adotou 
recentemente medidas con-
tracíclicas como a redução 
do compulsório e da taxa 
de juros, o que reduziria os 
danos causados à economia 

global.
Segundo o último bole-

tim Focus, a expectativa 
do mercado é que 2022 
termine com o câmbio a 
R$ 5,60. O que faz com 
que a taxa de câmbio não 
opere mais abaixo de R$ 
5?

No caso do câmbio, 
acreditamos que ainda 
existem fatores que apon-
tam na direção de alguma 
apreciação, como o dife-
rencial de juros elevado 
na comparação a outros 
emergentes e o balanço 
de pagamentos robusto. 
Ademais, a percepção de 
um quadro fiscal corrente 
menos preocupante tam-
bém poderia atuar no sen-
tido de valorizar a moeda 
doméstica. No entanto, 
fatores técnicos recen-
tes, como as elevadas re-
messas de dividendos, em 
conjunto com uma inevi-
tável preocupação acerca 
do quadro eleitoral deste 
ano, acabam por impactar 
os fluxos de moeda es-
trangeira e dificultam uma 
apreciação do câmbio pa-
ra um patamar compatível 
com os fundamentos, o 
que justifica as projeções 
atuais mais elevadas.

 ENEVA S.A.  
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta | Código CVM 02123-7

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 4 de fevereiro de 2022

Eneva S.A. (“Cia.”), vem, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 481, de 2009, convocar 
os acionistas da Cia. para se reunirem em AGE a ser realizada, em 1ª con-
vocação, no dia 04/02/2022, às 11h, de forma exclusivamente digital, para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) ratifica-
ção do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação 
da Focus Energia Holding Participações S.A. pela Eneva II Participações 
S.A. (“Holding”), seguida pela Incorporação da Eneva II Participações S.A. 
pela Eneva S.A.”, celebrado pelas administrações da Focus, da Holding 
e da Cia., em 03/01/2022 (“Protocolo e Justificação”); (ii) ratificação da 
nomeação e contratação, pela Cia., da Berkan Auditores Independentes 
S/S, para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido 
da Holding (“Laudo de Avaliação da Holding”); (iii) aprovação do Laudo de 
Avaliação da Holding; (iv) aprovação da incorporação da Holding pela Cia., 
cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas condições 
suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação 
(“Incorporação da Holding”); (v) reforma do art. 5º do estatuto social da Cia. 
para contemplar o aumento do capital social decorrente da incorporação 
da holding, cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas 
condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e 
Justificação; e (vi) autorização aos administradores para praticarem todos 
os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a ho-
mologação da eficácia da Incorporação da Holding, nos termos previstos 
no Protocolo e Justificação. Os acionistas poderão participar e votar na As-
sembleia por meio de sistema eletrônico. Não haverá a possibilidade de 
comparecimento físico à Assembleia, uma vez que essa será realizada de 
modo exclusivamente digital. A Cia. esclarece que (i) poderão participar 
da AGE os acionistas titulares de ações emitidas pela Cia., por si, seus 
representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no art. 126 
da Lei das S.A., (ii) os acionistas deverão apresentar com 2 dias úteis de 
antecedência o comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão 
da Cia., expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações 
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físicas: 
cópia simples de documento de identificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas: 
cópia simples de último estatuto ou contrato social consolidado devidamen-
te registrado no órgão competente e a documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); 
(c) Fundos de Investimento: cópia simples de último regulamento consolida-
do do fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, além 
da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de 
eleição dos diretores, conforme o caso); e (d) Procuradores: procuração, com 
firma reconhecida, emitida há menos de um ano da data de realização da 
AGE e documento de identificação com foto do procurador. A Cia. dispensa-
rá a notarização, consularização/apostilamento e tradução juramentada para 
português dos documentos expedidos fora do país. É importante, contudo, 
que haja identificação clara do nome do signatário dos documentos apre-
sentados, para fins de comprovação dos poderes, e que documentos em 
língua estrangeira estejam acompanhados de tradução livre para a língua 
portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar da AGE, que será rea-
lizada exclusivamente por meio da Plataforma “Zoom” deverão enviar e-mail 
à Cia. para secretariacorporativa@eneva.com.br, com antecedência mínima 
de 48 horas da realização da AGE, ou seja, até às 11h (horário de Brasília) 
do dia 02/02/2022, solicitando acesso ao sistema eletrônico de participação 
e votação à distância, e enviando cópia de toda a documentação necessária 
para participação na AGE, nos termos acima. Os acionistas que não mani-
festarem o interesse na participação na assembleia digital e não apresenta-
rem os documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não 
estarão aptos à participação na AGE. As informações detalhadas sobre as 
regras e os procedimentos a serem seguidos para que os acionistas possam 
participar e votar à distância na AGE, incluindo informações para acesso e 
utilização do sistema por meio do qual será realizada a AGE, estão disponí-
veis no seguinte endereço eletrônico: ri.eneva.com.br. A Cia. ressalta que 
será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade 
de seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação 
da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Cia. não se responsabilizará 
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e 
de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Cia.. Os 
documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na As-
sembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no site da Cia. 
(ri.eneva.com.br), e foram enviados à CVM (www.gov.br/cvm) e à B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta da Ad-
ministração contendo também informações complementares relativas à par-
ticipação na Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. RJ, 04/01/2022. 
Jerson Kelman - Presidente do Conselho de Administração. ENEVA S.A..

MP-SP pede à Justiça falência 
do Grupo Itapemirim
O Ministério Públi-

co de São Paulo 
(MP-SP) pediu à 

Justiça a decretação de fa-
lência do Grupo Itapemi-
rim, empresa responsável 
pela Itapemirim Transpor-
tes Aéreos (ITA). O pedido 
foi feito no fim de dezem-
bro, depois que a empresa 
suspendeu todas as opera-
ções, deixando passageiros 
sem voos em todo o país. O 
Ministério Público solicitou 
ainda à Justiça o bloqueio 
de bens e o afastamento do 
principal sócio da empresa.

A empresa anunciou ter 
suspendido suas opera-
ções na noite do dia 17 de 
dezembro. Na ocasião, o 
grupo informou que a para-
lisação era temporária, mo-
tivada por uma reestrutura-
ção interna. Dias depois, a 
Fundação Procon decidiu 
aplicar uma multa à empre-
sa por sequer ter prestado 
assistência aos passageiros 
diante do cancelamento dos 
voos.

Após os problemas no 
transporte aéreo, a Itape-
mirim anunciou também, 
no final de dezembro, que 
iria retirar linhas de ôni-
bus e reduzir a quantidade 
de cidades atendidas em su-
as rotas rodoviárias. O con-
glomerado está em recupe-
ração judicial desde 2016.

Por meio de nota à Agên-
cia Brasil, o Grupo Ita-
pemirim informou que as 
acusações que motivaram 

o Ministério Público para o 
pedido de falência são “fan-
tasiosas”.

“O promotor não apre-
senta provas das acusações 
que faz, visto que, em toda a 
ação, o órgão apenas suscita 
dúvidas quanto à lisura da ad-
ministração do Grupo Itape-
mirim”, informou a empresa.

De acordo com o docu-
mento, “os fatos que envol-
vem a ITA não podem ser 
levados ao processo de re-

cuperação judicial da Viação 
Itapemirim, pois são distin-
tos. No momento em que 
o Brasil atravessa enormes 
dificuldades sustentadas por 
uma pandemia que assola a 
economia e ameaça acabar 
com os empregos que ainda 
existem, sendo milhares deles 
garantidos por este grupo, é 
inconcebível que os órgãos 
públicos sejam usados para 
arruinar ainda mais a situa-
ção”, finaliza a empresa.

Natura paga mais de  
R$ 180 milhões em JCP

Os acionis-
tas da Natura 
(NTCO3) terão 

um início de ano mais bo-
nito. A empresa anunciou o 
pagamento de R$ 180,7 mi-
lhões em juros sobre capital 
próprio (JCP). Consideran-
do os 15% de imposto de 

renda retidos na fonte, o 
montante líquido é de R$ 
153,6 milhões. 

A distribuição dos pro-
ventos corresponde ao perí-
odo de 1 de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2021. 
Os valores serão pagos no 
próximo dia 19. 

Ibovespa fecha em 
queda de 0,39%, aos 
103.513,64 pontos

Em um novo dia de 
alta das taxas no 
mercado de renda 

fixa, fruto das preocupa-
ções com as questões fiscais 
do país e da elevação nos 
rendimentos dos Treasuries, 
o Ibovespa não conseguiu 
juntar forças para encerrar 
seu primeiro pregão posi-
tivo em 2022 e terminou a 
terça-feira em queda.

Com um ritmo de negó-

cios ainda lento, o índice 
terminou o dia em desva-
lorização de 0,39%, aos 
103.513,64 pontos. Nas má-
ximas do dia, oscilou positi-
vamente e marcou 104.276 
pontos e, nas mínimas, to-
cou os 103.096 pontos, em 
queda de 0,79%. O giro 
financeiro dentro do índi-
ce foi de R$ 17,96 bilhões, 
abaixo da média diária de 
2021 de R$ 23,5 bilhões.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

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

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

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

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

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

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

Sancionada lei que autoriza postos 
a comprarem etanol de produtores

Fluxo de capital externo na Bolsa é 
positivo em mais de R$ 70 bi em 2021

O presidente da 
República, Jair 
Bolsonaro, san-

cionou, com vetos, lei que 
autoriza os postos de com-
bustível a comprarem eta-
nol hidratado diretamente 
dos produtores ou importa-
dores, desobrigando-os de 
recorrerem à intermediação 
de distribuidoras.

A medida consta da Lei 
nº 14.292, publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
desta terça-feira e já está em 
vigor. A lei também per-
mite a revenda varejista de 
gasolina e etanol hidratado 
fora do estabelecimento au-
torizado, desde que limitada 
ao território municipal on-
de o revendedor está esta-
belecido.

O novo texto legal tam-
bém consolida mudanças nas 
regras tributárias federais já 
alteradas por meio da Medi-
da Provisória nº 1.063, como 
as que tratam da cobrança 
das contribuições para o Fi-
nanciamento da Seguridade 
Social (Cofins) e para os pro-
gramas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Públi-
co (Pasep).

A lei também exime as 
empresas ou consórcios de 

comprovar que estão em 
situação regular perante as 
fazendas federal, estadu-
al e municipal e à Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) para obter, da pró-
pria agência, autorização 
para atuar no setor de bio-
combustíveis.

De acordo com o gover-
no federal, a iniciativa visa a 
aumentar a competição no 
setor de combustíveis, eli-
minando a obrigatoriedade 
de os postos comprarem 
álcool combustível ape-
nas dos distribuidores, que 
poderão continuar atuan-
do, mas terão que oferecer 
atrativos para manterem os 
clientes.

O presidente vetou o tre-
cho da lei que permitia que 
as cooperativas de produ-
ção ou comercialização de 
etanol vendessem o com-
bustível diretamente para os 
postos de gasolina.

“Visando à adequação 
quanto à constitucionali-
dade e ao interesse públi-
co, o presidente da Repú-
blica vetou os dispositivos 
que tratavam da venda 
direta e estendiam essa 
permissão para as coo-
perativas produtoras ou 

comercializadoras de eta-
nol”, explicou, em nota, a 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República.

A decisão, segundo a 
Secretaria-Geral, se deve ao 
fato de as cooperativas go-
zarem de benefícios fiscais 
que tendem a reduzir suas 
contribuições. “A proposi-
tura legislativa, assim, cria-
ria uma renúncia fiscal sem 
a devida previsão orçamen-
tária, o que viola o Art. 14 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, bem como a cons-
titucionalidade, visto que 
distorce a concorrência se-
torial.”

Ainda de acordo com a 
Secretaria-Geral, foi san-
cionada a parte do projeto 
de lei que muda a sistemá-
tica de cobrança do PIS/
Cofins para evitar perda de 
arrecadação e distorções 
competitivas, tanto ao im-
portador (caso este exerça 
função de distribuidor), 
quanto ao revendedor va-
rejista que fizer a impor-
tação, que deverão pagar 
as respectivas alíquotas 
de PIS/Cofins (5,25% de 
PIS sobre a receita bruta 
e 24,15% de Cofins, inci-
dentes por metro cúbico 
do combustível).

Os investidores es-
trangeiros apor-
taram R$ 967,8 

milhões em recursos no 
segmento secundário da 
B3 (ações já listadas) no dia 
30 de dezembro de 2021, 
quando o Ibovespa fechou 

em alta de 0,69%. Com isso, 
o fluxo de capital externo 
no mês ficou positivo em 
R$ 14,54 bilhões, com acu-
mulado anual de R$ 70,75 
bilhões.

Também no dia 30 de de-
zembro, o investidor pessoa 

física sacou R$ 582 milhões 
líquidos na B3, ampliando 
o déficit mensal para R$ 
2,81 bilhões em dezembro. 
O saldo anual de ingressos 
dos investidores pessoa fí-
sica ficou negativo em R$ 
6,64 bilhões.

Febraban e IFC discutem 
agricultura inteligente para o clima

Em continuidade à 
série de ações vol-
tadas à promoção 

das finanças sustentáveis 
e ao alinhamento do setor 
bancário aos compromis-
sos assumidos pelo Brasil 
no Acordo de Paris, a Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN) e a Interna-
tional Finance Corporation 
(IFC), membro do Grupo 
Banco Mundial, promovem 
no próximo dia 12 de janei-
ro, às 14 horas, o seminá-
rio “Agricultura Inteligente 
para o Clima”.

No evento, serão discuti-
dos os critérios para inves-
timento em agricultura sus-
tentável, a elegibilidade de 
projetos e metodologias pa-
ra reporte de riscos climáti-
cos, o financiamento rural 
inteligente para o clima; e 
exemplos de investimentos 
da IFC além da agricultura.

Promovido em parceria 
com a IFC Green Banking 
Academy (IFC-GBAC) – 
fórum de capacitação foca-
do nas necessidades de co-
nhecimento das instituições 
financeiras -, o encontro 
reúne palestrantes da IFC 
e convidados. Participam 
do seminário Juliana Cris-
tina Lopes, respecialista em 
agricultura de baixo carbo-
no e mudanças climáticas 
na IFC e Leila Harfuch, só-
cia-gerente e pesquisadora 
sênior da Agroicone.

 O terceiro encontro está 
previsto para o dia 20 de ja-
neiro às 13 horas e 30 minu-
tos, e será sobre “Geração 
distribuída de energia”, su-
as tecnologias, mercado e 
modelos de negócio. Os 
eventos são abertos a todos 
os interessados, com acesso 
gratuito e transmissão ao vi-
vo pela plataforma Noomis 

e pelo canal da Febraban no 
Youtube.

A IFC — membro do 
Grupo Banco Mundial — 
é a maior instituição global 
de desenvolvimento volta-
da para o setor privado nos 
mercados emergentes. Tra-
balhamos em mais de 100 
países, usando nosso capi-
tal, conhecimentos técnicos 
e influência para criar mer-
cados e oportunidades nos 
países em desenvolvimento.

No exercício financeiro de 
2021, a IFC alocou o valor 
recorde de US$ 31,5 bilhões 
para empresas privadas e ins-
tituições financeiras nos paí-
ses em desenvolvimento, ala-
vancando assim o poder do 
setor privado para erradicar a 
pobreza extrema e aumentar 
a prosperidade compartilha-
da enquanto as economias 
reagem aos impactos da pan-
demia da Covid-19.
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