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E se Berstein e Woodward
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Inflação vai
a 2 dígitos
e tem maior
alta em 6 anos
Com alta de 0,73% em dezembro, o IPCA fechou com um aumento de 10,06%. A taxa de 2
dígitos, que surpreendeu as estimativas do mercado financeiro, já
havia sido projetada pelo Monitor
Mercantil desde o meio do ano.
Essa é a maior inflação acumulada
no ano desde 2015, quando foi de
10,67%, segundo o IBGE.
O IPCA extrapolou a meta de
3,75% definida pelo Conselho
Monetário Nacional para 2021,
cujo teto era de 5,25%. Pela quinta
vez desde a adoção do regime de
metas de inflação, o Banco Central foi obrigado a escrever uma
carta explicando a falha. O BC
culpou a pandemia e a estiagem.
O resultado de 2021 foi influenciado principalmente pelo
grupo Transportes, que apresentou a maior variação (21,03%) e o
maior impacto (4,19 p.p.).
“Com os sucessivos reajustes
nas bombas, a gasolina acumulou
alta de 47,49% em 2021. Já o etanol subiu 62,23% e foi influenciado também pela produção de açúcar”, explica o gerente do IPCA,
Pedro Kislanov.
O INPC também subiu 0,73%
em dezembro e fechou o ano em
10,16%. Página 4

Contas do FGTS perdem R$ 121 bi
em 12 meses com correção pela TR
Índice ficou muito abaixo da inflação do ano passado

O

Fundo de Garantia continuou acumulando perdas bilionárias devido à
correção do saldo pela Taxa Referencial (TR) e não pela inflação
(INPC). A TR em 2021 foi de apenas 0,0488%, enquanto o INPC alcançou 10,16%. Isso representou
uma perda, nos últimos 12 meses,
de R$ 121 bilhões. Nos últimos 22
anos, os trabalhadores acumulam
perda total de R$ 632 bilhões. Os
cálculos são do Instituto Fundo de
Garantia do Trabalhador.
Um trabalhador que tinha uma

conta inativa com saldo de R$ 10
mil desde janeiro de 1999, chegou
a um saldo, em janeiro de 2022, de
R$ 31.364, com a correção pela
TR. Se fosse pelo INPC, a conta acumularia R$ 89.410, ou seja,
houve perda de R$ 57.225. A distribuição de lucro do FGTS pode
diminuir o prejuízo entre 1% a
1,5%.
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5090) está desde
2014 para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A ADI, que
defende a troca da TR pelo INPC,

foi retirada de pauta pela terceira
vez em 13 de maio do ano passado, e o STF não marcou ainda novo julgamento. Aproximadamente
300 mil ações continuam suspensas na justiça aguardando este julgamento do STF.
Em 17 de junho de 2021, o
presidente do Instituto Fundo de
Garantia do Trabalhador, Mario
Avelino, entregou um ofício com
10.072 assinaturas de trabalhadores solicitando que seja marcado o
mais breve possível a nova data do
julgamento.

Xinhua

Presidente do
Fed: vamos agir,
mas caminho
Eventos climáticos nos EUA em 2021 superam
é longo
MM Destroços após tornado nos EUA

em 3 vezes a média dos últimos 41 anos

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell,
disse que a inflação está “muito
acima” da meta do banco central,
que é de 2%. Na audiência de
confirmação perante o Comitê
Bancário do Senado, Powell garantiu: “Se virmos a inflação persistindo em níveis altos por mais
tempo do que o esperado, se tivermos que aumentar as taxas de
juros mais ao longo do tempo,
nós o faremos.”
“A economia não precisa mais
ou quer as políticas altamente acomodatícias que adotamos para lidar com a pandemia e as consequências”, completou Powell. “Nós
realmente estaremos nos movendo ao longo deste ano para uma
política mais próxima do normal”,
disse. “Mas é um longo caminho
para o normal de onde estamos”,
disse o chefe do Fed.

Perdas somaram US$ 145 bi e 688 vidas no ano passado

V

inte eventos climáticos
ocorridos nos Estados
Unidos em 2021 foram
registrados pelos Centros Nacionais de Informações Ambientais
(NCEI) e custaram ao país pelo
menos US$ 145 bilhões. Cada um
desses eventos levou a perdas de
ao menos US$ 1 bilhão. Foram
contabilizadas 688 mortes.
As tempestades tropicais tiveram de longe o maior impacto
econômico no ano passado, causando US$ 78,5 bilhões em danos,
sendo US$ 74 bilhões provocados
pelo furacão Ida, que deixou um
rastro de destruição de Louisiana
a Nova York, segundo o relatório.
Tempestades de inverno causaram US$ 24 bilhões em danos.

Tempestades severas e incêndios
florestais custaram ao país US$ 20,4
bilhões e US$ 10,6 bilhões de dólares, respectivamente. O evento climático mais mortal de 2021 foi a seca e uma série de ondas de calor que
se espalharam pelo Oeste, matando
229 pessoas ao longo do ano, informa a agência de notícias Xinhua.
Em relação aos anos anteriores,
houve piora significativa. Os 20
eventos climáticos que custaram
mais de US$ 1 bilhão em 2021 superaram muito a média de aproximadamente 7 eventos climáticos
semelhantes anualmente entre
1980 e 2021. “Dos 310 eventos
climáticos que atingiram US$ 1
bilhão em danos registrados nos
últimos 41 anos, 2021 sozinho

representou mais de 15% deles”,
citou o NCEI.
Nos últimos cinco anos, desastres climáticos custaram à economia dos EUA US$ 742,1 bilhões
e deixaram cerca de 4.519 pessoas
mortas. O número impressionante
reflete algumas tendências. Um é
um clima cada vez mais violento,
onde as ondas de calor são mais
intensas, os furacões podem causar mais danos e os incêndios florestais são mais vorazes.
“As mudanças climáticas também estão desempenhando um
papel na crescente frequência de
alguns tipos de clima extremo que
levam a desastres de bilhões de
dólares”, observaram os autores
do relatório do NCEI.

Dois mil
servidores do
BC entregam
seus cargos
Dois mil funcionários comissionados do Banco Central entregaram seus cargos em protesto à
decisão do Governo Federal de
incluir no orçamento de 2022 reajuste salarial apenas para as carreiras ligadas à polícia. A informação
é do sindicato dos funcionários
do BC (Sinal).
Nesta terça-feira, os sindicalistas se reuniram com o presidente
do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com a diretora de Administração, Carolina Barros, para
tratar da demanda pela reestruturação de carreira e da redução das
“assimetrias remuneratórias” com
o topo do Executivo.
Os servidores alegam perdas
inflacionárias acumuladas nos últimos anos e os possíveis impactos para o BC de um tratamento
diferenciado em relação a “órgãos
de semelhante importância para o
Estado brasileiro, como a possibilidade de evasão de quadros”.
Segundo o Sinal, Campos Neto
disse que “se realmente houver a
concessão de reajuste para alguma
categoria, me comprometo a lutar
por um reajuste equivalente para
os servidores do BC”. A posição
já havia sido manifestada e não
agradou os funcionários: “O que
necessitamos agora é de uma ação
contundente”, protestou o Sinal.
Segundo o Sinal, 500 que entregaram os cargos são efetivos ou
substitutos e 1,5 mil se comprometeram a não assumir as vagas.
O movimento é similar ao que
levou funcionários da Receita Federal a entregar cargos no final de
dezembro.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6351
R$ 5,7370
R$ 6,3337
R$ 0,8737
R$ 323,80

ÍNDICES
IGP-M

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)

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

0,69%
0,81%
9,25%
0,63% a.m.
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A inadiável reforma para um Estado Nacional – ideologias
Por Felipe
Quintas e Pedro
Augusto Pinho

U

m Estado Nacional
também
pode ser multiétnico. Em 2009, a Bolívia
se declarou um Estado
Plurinacional. A população
indígena representa 62%
da nacional, sendo as mais
numerosas a quéchua, 31%,
e a aymara, 25%, existindo
29 grupos menores, com
população de 6%. Todas as
línguas nativas são oficiais e
também a do colonizador
espanhol. As tradições e
culturas de cada nação são
acolhidas e aceitas como lei
para seus membros.
Vê-se tratar de um peculiar Estado Nacional que foi
capaz de reagir e triunfar sobre um golpe que os capitais
estrangeiros pretenderam
estabelecer no País. Xavier
Albó, antropólogo espanhol radicado na Bolívia,
em entrevista, em 2010,
para o Instituto Humanitas
Unisinos, esclareceu: “Depois da Revolução de 1952
era, por exemplo, muito mal
visto, inclusive no campo,
que alguém se identificasse
ou fosse identificado como
‘indígena’. O único correto
era então transformar-se
em campesinos. Era também comum que muitos

que emigraram à cidade e
inclusive a zonas de colonização se fizessem invisíveis. Porém, meio século
depois, a forte emergência
das organizações indígenascamponesas modificou um
tanto essa atitude, pelo menos quanto à sua autoidentificação. Segundo o censo
de 2001 (cinco anos antes
do atual governo), em todas
as cidades da área andina,
mais de 50% de sua população manifestou tal pertença
(quéchua ou aymara), incluídos muitos que já haviam perdido a língua; e, com
as mudanças políticas ocorridas desde 2006, não seria
raro que as percentagens de
autoidentificação sejam ainda maiores num próximo
censo (embora talvez os de
língua não)”.
Neste panorama também
temos Estado Nacional unido por ideologia não religiosa. Cuba é um Estado Nacional, definido no artigo
1º da Constituição de 2019
como: “Estado socialista
de direito e justiça social,
democrático, independente
e soberano”.
A Revolução Cubana
foi um movimento vitorioso no ano novo de
1959. Desde outubro de
1960, os Estados Unidos
da América (EUA), que
tiveram empresas explo-

radoras dos recursos naturais e do trabalho dos
cubanos desapropriadas,
iniciaram a impor embargos, não por leis e acordos
internacionais, mas pelas
legislações colonizadoras
estadunidenses: Lei de
Comércio com o Inimigo,
de 1917; Lei de Assistência Externa, de 1961; Lei
Helms-Burton, de 1996; e
a Lei de Reforma das Sanções Comerciais e de Melhoria das Exportações, de
2000. Mesmo condenados
pela Organização das Nações Unidas (ONU) por
ação desumana de bloqueios que impediam a
aquisição de remédios, de
alimentos e de recursos
para a existência de cubanos, até hoje estes embargos e bloqueios dificultam
o desenvolvimento desta
ilha caribenha.
Por conseguinte, nada
mais natural do que Cuba
desenvolver uma estrutura
de Estado Nacional protetora de sua soberania e da
cidadania de seus habitantes. Seus legisladores buscaram na história da ilha e
na filosofia mundial a que
hoje se denomina socialismo nacional. Também a
República Popular Chinesa,
bem diferente em cultura e
anterior à Revolução Cubana, após as agressões finan-

ceiras do final do século 20,
foi reformando o Estado
Nacional no comunismo de
modelo chinês.
Vemos, por conseguinte,
que mesmo em casos de estados ideológicos, o sentido
da nacionalidade impera na
formação de um Estado
soberano, autônomo, independente. É o que lhe dará
a coesão e o espírito de defesa nacional.
E não ocorre somente
nos modelos socialistas.
Temos o exemplo da V
República francesa, inaugurada em outubro de 1958.
O Preâmbulo da Constituição de 3 de junho de 1958,
dispõe: “O povo francês
proclama solenemente o
seu compromisso com
os direitos humanos e os
princípios da soberania nacional, conforme definido
pela Declaração de 1789,
confirmada e completada
pelo Preâmbulo da Constituição de 1946”.
Esta constituição sofreu
diversas emendas, sendo as
mais significativas a que se
adapta ao Tratado de Maastrich (1992), para estruturação da União Europeia, e a
Carta Ambiental de 2004.
Mas os princípios da soberania, cidadania e democracia, enunciados nos quatro
primeiros artigos permanecem, como se lê:

“Artigo 1º – A França é
uma República indivisível,
laica, democrática e social.
Assegura a igualdade de todos os cidadãos perante a
lei sem distinção de origem,
raça ou religião. Respeita
todas as crenças. Sua organização é descentralizada.
A lei promove a igualdade
de acesso das mulheres e
dos homens aos mandatos
eleitorais e funções eletivas,
bem como às responsabilidades profissionais e sociais.
Artigo 2º – A língua da
República é o francês. O
emblema nacional é a bandeira tricolor: azul, branco,
vermelho. O hino nacional
é a Marselhesa. O lema da
República é: “Liberdade,
Igualdade, Fraternidade”.
O seu princípio é: governo
do povo, pelo povo e para
o povo.
Artigo 3º – A soberania
nacional pertence ao povo,
que o exerce pelos seus
representantes e através do
referendo. Nenhum grupo
e nenhum indivíduo pode
assumir o seu exercício. O
sufrágio pode ser direto ou
indireto, nas condições estabelecidas pela Constituição.
É sempre universal, igual e
secreto. São eleitores, nas
condições
determinadas
pela lei, todos os cidadãos
franceses maiores, de am-

bos os sexos, que gozem de
seus direitos civis e políticos.
Artigo 4º – Os partidos
e associações políticas contribuem para a expressão
do sufrágio. Eles se formam e exercem a sua atividade livremente e devem
respeitar os princípios da
soberania nacional e da democracia. Contribuem para
a aplicação do princípio
enunciado no segundo
parágrafo do artigo 1º, nas
condições
determinadas
pela lei. A lei garante as
expressões pluralistas de
opiniões e a participação
equitativa dos partidos e associações políticas na vida
democrática da Nação.”
A soberania e o nacionalismo se juntam de modo
interligado na formação
do Estado Nacional, tendo
a cultura e a formação do
povo seus pilares. Mesmo,
como vimos, quando uma
ideologia, laica ou religiosa, influencia a formação
orgânica da nação, estes elementos – soberania e nacionalismo – serão fundamentais para a existência de
um Estado não colonial, de
um Estado Nacional.
Felipe Maruf Quintas é doutorando
em ciência política.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.

Como as proptechs estão revolucionando o mercado de imóveis
Por Wagner Dias

O

mercado imobiliário apresentava
certa resistência
ao uso da tecnologia em sua
operação. Entretanto, nos
últimos anos esse cenário
evoluiu. A transformação
digital do setor permitiu que
as empresas deste mercado
pudessem alcançar resultados bem mais relevantes em
seus negócios.
Neste cenário, surgiram
as proptechs. Tratam-se de
startups que atuam em diferentes pontas do mercado
imobiliário. Isso envolve
trabalhos que facilitam a
rotina de incorporadoras
(como na escolha de terrenos para construção de
condomínios) até o público final (na entrega das
chaves).
As mudanças promovidas pelas proptechs vão

muito além de digitalizar
rotinas. A entrada desses
empreendimentos inovadores, que aliam inteligência artificial e dados, causou um impacto positivo
no setor.
Mesmo com a pandemia
da Covid-19, o mercado
imobiliário registrou um
desempenho favorável nos
últimos meses. Na cidade
de São Paulo, por exemplo, o número de transações durante o primeiro
semestre deste ano e do
ano passado foi maior que
os seis primeiros meses
registrados entre os anos
de 2016 e 2019.
De acordo com uma
pesquisa realizada pelo
Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais
de São Paulo (Secovi-SP),
47 mil novos imóveis foram
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vendidos no primeiro semestre deste ano e de 2020
na capital paulista.
Esse aquecimento do
mercado imobiliário, favorecido pela política de
taxas de juros, causa uma
“pressão” para que as incorporadoras atinjam os
melhores indicadores. E é
aí que as proptechs entram
em cena para atuarem como aliadas em inteligência
imobiliária das construtoras.
Há soluções no mercado que oferecem um
acompanhamento completo para as incorporadoras imobiliárias. Isto vai
desde a análise do melhor
terreno para a construção
do empreendimento até
a entrega das chaves dos
Imóveis. Nessas plataformas, também é possível
obter análises do mercado
e até mesmo previsões so-

bre qual será o seu retorno
ao fim da obra.
De acordo com o mapeamento de construtechs
e proptechs da Terracotta
Ventures, houve um crescimento de 19,6% no número de startups no segmento.
Eram 702 startups do setor
em 2020. Hoje, o Brasil
conta com 840 players que
atuam como construtechs
ou proptechs.

Uso de tecnologia e dados é só
o começo dessa
transformação
Um dos pontos que
chamam atenção para essa
curva ascendente é a desburocratização do mercado
imobiliário. Esse cenário foi
possível graças à adesão de
tecnologias como inteligência artificial nas soluções
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que facilitam a vida das incorporadoras imobiliárias.
Entre as 840 opções de
proptechs que existem no
mercado brasileiro, vale mencionar aquelas que oferecem
soluções ligadas a projeto
e viabilidade para incorporadoras. Quem trabalha no
setor sabe que o momento
de adquirir um terreno para a
construção de um empreendimento imobiliário é uma
das fases mais delicadas de
todo o processo.
Isso quer dizer que com
o uso de soluções desenvolvidas por startups especializadas no ramo, essa fase
inicial do projeto deixou de
ser demorada e cara, para se
tornar algo prático, rápido
e econômico. Incorporadoras que não fazem uso
desse tipo de expediente e
seguem comprando áreas
“à moda antiga” tendem a
ficar para trás no mercado.

Não é errado dizer que
o exemplo da compra de
terrenos é só a ponta do
iceberg deste mercado. Há
uma grande variedade de
possibilidades que podem
facilitar atividades essenciais como estudo de mercado, gestão de landbank e
outras tarefas. A tendência
é que o número de opções
que auxiliam essas empresas seja cada vez maior.
A adoção desses recursos
não é só uma questão de estar
à frente da concorrência, mas
também de atingir resultados
que só serão possíveis com o
uso de tecnologias customizadas ao setor. Estamos passando por uma verdadeira
revolução no ramo e o uso
de tecnologia e dados em inteligência imobiliária é só o
começo dessa transformação.
Wagner Dias é cofundador da
Hiperdados.
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Petrobras reajusta
novamente preço da gasolina
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Aquecedores solares
equivalem a uma Itaipu

A

produção acumulada de eletricidade dos aquecedores
solares de água instalados no Brasil é de 13,5 GW,
o que equivale à quase totalidade da de Itaipu, de 14GW,
calcula Oscar de Mattos, presidente da Abrasol (Associação Brasileira de Energia Solar Térmica). “O montante
é exatamente igual ao déficit em relação ao que foi programado para o aumento da geração no País nos últimos
10 anos, apontado pela Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). Apesar da obviedade dos números, essa companhia ligada ao Governo Federal não reconhece oficialmente
e desconsidera em seus planos anuais uma tecnologia nacional capaz de contribuir para evitar apagões, equilibrar a
demanda e ajudar pessoas físicas e jurídicas a reduzirem o
valor da conta de luz”, reclama Mattos.
Segundo a Abrasol, os aquecedores solares de água são
cerca de 4 vezes mais eficientes do que os painéis fotovoltaicos e atendem a aplicações residenciais de baixa até alta
renda, comerciais, industriais e serviços. Substituem em
grande parte os chuveiros elétricos, que representam mais
de 7% de toda a eletricidade gasta no País e cerca de 37%
da residencial. A tecnologia é nacional e mais barata que
os painéis fotovoltaicos (que transformam a luz do sol em
energia elétrica), embora as tecnologias sejam complementares, não concorrentes.
O aquecimento de água é ideal para baixa renda, mas a troca não se faz sem percalços. A coluna lembra de um projeto
bancado por uma distribuidora de energia elétrica, dentro de
suas obrigações de estimular a redução do consumo. Foram
instalados equipamentos em uma comunidade no Rio de Janeiro. Poucos meses depois, os sistemas já não funcionavam:
o cobre das tubulações havia sido vendido em ferros-velhos,
e os moradores voltaram ao “gato”.

Supera RJ
O Alô Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro, realizou 13.985 mil atendimentos em 2021, um
aumento de 232% sobre 2020. O assunto mais demandado pela população foi o Supera RJ, programa de auxílio
a pessoas e empresas durante a pandemia.

Conluio
O francês Le Monde publicou na segunda-feira ampla
reportagem com o título “As milícias do Rio, um Estado
dentro do Estado”. Segundo o jornal, “grupos armados controlam metade da região metropolitana do Rio. Seu conluio
com o poder público enfraquece a democracia brasileira.”

Rápidas
Quais áreas devem ser priorizadas para que as cidades
do Estado do Rio integrem a lista das smarts cities do
mundo? Esse é o tema do estudo que a Rio Indústria e a
Future Tank apresentarão durante a Rio Innovation Week,
de 13 a 16 de janeiro, no Jockey Club (rioinnovationweek.
com.br) *** A advogada e ex-juíza Ana Blasi lançará dia
14, na Rio Innovation Week, o livro Da Torre de Marfim ao
Vale do Silício – o papel decisivo da tecnologia e da inovação para
universalizar o acesso à justiça e criar os novos líderes do direito
brasileiro (editora Appris) *** Nesta quinta-feira, a Colli
Books lança o livro infantil Tatúlio em – Tá tudo bem agora,
de Renato Oliveira e Marcelo Correia, em live no Instagram, às 19h, mediada pelos autores, nos perfis @omarcelocorreia ou @contatoria *** Música no Museu comemora 25 anos e abre a temporada 2022 nesta quarta-feira, às
12h30, no CCBB, com o Trio Movimento Musical.

Preço sobe de R$ 3,09 para R$ 3,24, por litro

N

esta quarta-feira,
depois de 77 dias
sem aumentos, a
Petrobras fará ajustes nos
seus preços de venda de
gasolina e diesel para as distribuidoras. O anúncio foi
feito nesta terça-feira pela
companhia, em nota à imprensa.
Segundo a empresa, os
últimos aumentos ocorreram em 26 de outubro do
ano passado. Desde então,
o preço cobrado pela Petrobras para a gasolina chegou
a ser reduzido em R$ 0,10
litro, em 15 de dezembro.
Já o preço do diesel ficou
estável.

Com a decisão, o preço
médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$
3,09 para R$ 3,24 por litro.
“Considerando a mistura
obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da
gasolina comercializada nos
postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em
média, para R$ 2,37 a cada
litro vendido na bomba.
Uma variação de R$ 0,11
por litro”, explicou a companhia, na nota.
Para o diesel, o preço
médio de venda da Petro-

bras para as distribuidoras
subirá de R$ 3,34 para R$
3,61 por litro. Levando em
conta a mistura obrigatória
de 10% de biodiesel e 90%
de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela
da Petrobras no preço ao
consumidor será elevada de
R$ 3,01, em média, para R$
3,25 a cada litro vendido na
bomba, mostrando variação
de R$ 0,24 por litro.
De acordo com a Petrobras, esses ajustes “são
importantes para garantir
que o mercado siga sendo
suprido em bases econômicas e sem riscos de desabas-

tecimento pelos diferentes
atores responsáveis pelo
atendimento às diversas
regiões brasileiras: distribuidores, importadores e
outros produtores, além da
Petrobras”.
A companhia reiterou
seu compromisso com a
prática de preços competitivos e em equilíbrio com
o mercado, acompanhando as variações de alta e
baixa, “ao mesmo tempo
em que evita o repasse
imediato para os preços
internos, das volatilidades
externas e da taxa de câmbio, causadas por eventos
conjunturais”.

Produção de petróleo e gás em
regime de partilha cresce em novembro

O

Boletim
Mensal de Partilha de
Produção, divulgado nesta terça-feira, pela
Pré-Sal Petróleo (PPSA),
revela que a produção de
petróleo e gás natural em
regime de partilha atingiu,
em novembro passado, o
patamar mais alto da série
histórica, desde 2017, com
média diária de 447 mil barris de petróleo e 1,309 milhão de metros cúbicos de
gás natural.
Em comparação com o
mês anterior, houve expansão da produção de 26%
em óleo e 200% em gás
natural, em função da retomada da operação da plataforma P-76, em Búzios, que
passou por manutenção
programada em outubro.
Segundo informou a PPSA,
pela assessoria de imprensa,
o resultado de novembro

confirma o aumento dos
volumes registrado desde
setembro, em função do
início da produção dos volumes excedentes da Cessão
Onerosa de Búzios em regime de partilha.
Em novembro, três contratos estavam em produção. Do total de 447 mil
barris por dia (bpd), 435
mil bpd vieram de Búzios,
seguidos de 7 mil bpd do
Entorno de Sapinhoá e 5
mil bpd de Tartaruga Verde
Sudoeste. A Área de Desenvolvimento de Mero (Libra)
não teve produção naquele mês devido ao encerramento do primeiro Sistema
de Produção Antecipada 1
(SPA-1) e mudança de locação do FPSO Pioneiro de
Libra para início do SPA-2.
A média diária do total do
excedente em óleo da União
foi de 10,4 mil bpd, em no-

vembro de 2021, sendo 6,1
mil bpd do Campo de Búzios
e 4,3 mil bpd do Entorno
de Sapinhoá. Em Tartaruga
Verde Sudoeste, o excedente
em óleo da União foi destinado à quitação do Acerto de
Contas com o operador, pela
redeterminação de participações, realizada no Acordo de
Individualização da Produção (AIP).
Da produção diária de
gás natural para comercialização do período, 1,115
milhão de metros cúbicos
por dia (m³/dia) foram do
Campo de Búzios, 158 mil
m³/dia do Entorno de Sapinhoá e 36 mil m³/dia de
Tartaruga Verde Sudoeste.
A média diária do total do
excedente em gás natural
atingiu 120 mil m³/dia (16
mil m³/dia de Búzios e 104
mil m³/dia do Entorno de
Sapinhoá).

Em relação a outubro, a
média diária do total do excedente em gás natural da
União caiu 10% devido à
parada programada do FPSO Cidade de Ilhabela, em
Sapinhoá. Em Tartaruga
Verde Sudoeste, o excedente em gás da União também
foi destinado à quitação do
Acerto de Contas com o
operador, oriundo da redeterminação do Acordo de
Individualização da Produção (AIP).
A PPSA revelou, ainda,
que desde 2017, a produção acumulada em regime
de partilha de produção
totaliza 95,6 milhões de
barris de petróleo e 343
milhões de m³ de gás natural. Do total, 11,2 milhões de barris de petróleo
e 98,4 milhões de m³ de
gás natural são referentes
à parcela da União.

Trabalho: 16,2% alegam estar sem
emprego há cerca de dois anos

L

evantamento realizado pela Catho,
que contou com a
participação de 8.114 pessoas de todo o país, apontou que 68% dos respondentes alegaram não estar
exercendo nenhuma atividade remunerada. Dentro
desse grupo, 38% estão desempregados há um ano ou
mais e 16,2% alegam estar
sem emprego há mais de
dois anos. Dentre eles, quase metade (48,3%) foi demitido da última empresa que
trabalhava, enquanto 14,3%
pediram demissão.
Ainda segundo a pesqui-

sa, dentre os desempregados, 22,7% alegaram ter recusado uma nova proposta
de emprego. Quando questionados sobre o motivo da
recusa, os mais apontados
foram remuneração insuficiente (44,1%) e localização
da empresa muito longe de
casa (22,8%).
De acordo com os últimos dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no país está em
13,2%. Mas as oportunidades para as 13,7 milhões
de pessoas que buscam

trabalho atualmente vêm
crescendo.
Segundo a Catho, vagas para atuar em empresas do ramo de cosméticos foram as que
mais cresceram. O setor
fechou o semestre contabilizando um aumento de
253% quando comparado ao mesmo período do
ano anterior. O segundo lugar do ranking fica
para as oportunidades
no setor de materiais de
construção que fecharam
o semestre com uma alta
de 167%. Completando
o pódio, vagas para atu-

ar na área de turismo e
viagem registraram um
crescimento de 150%.
Já o setor de saúde também teve um crescimento em relação ao mesmo
período de 2020, quando
houve um aumento significativo na busca por
profissionais desse setor
para auxiliar no ápice da
primeira onda da pandemia de Covid-19. No primeiro semestre de 2021
vagas para atuar na área
da saúde também subiram, registrando mais de
70 mil oportunidades no
período.

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20 de janeiro de 2022, às 12 horas
na sede da sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem
sobre aumento de capital da Companhia. Araçoiaba da Serra, 12 de janeiro de 2022. Ivan Mininel da Silva
- Diretor; Carlos Werner Benzecry - Diretor.
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‘Não perdoo nem esqueço’

F

undador do site Wikileaks, o físico e matemático Julian Assange poderia ser condenado a até 175 anos de
prisão (ou coisa pior...) se caísse nas mãos da justiça norteamericana, caso fosse deportado pela Inglaterra.
Desde 2012, ele se refugiou na embaixada do Equador
na Inglaterra, após ter divulgado no Wikileak, em 2010,
documentos classificados como secretos pelos EUA. Os
documentos secretos incluem cenas de tortura contra árabes na prisão norte-americana de Guantanamo e de voos
de helicópteros militares atirando contra civis iraquianos,
entre outras.
Vamos imaginar que Carl Berstein e Bob Woodward
fossem tratados como Assange é agora tratado por suas
investigações jornalísticas no esclarecimento e divulgação
do escândalo de Watergate, em que agentes a serviço do
então presidente dos EUA, Richard Nixon, e de seu partido
(Republicano), invadiram a sede do comitê de campanha do
partido oponente (Democratas), na noite de 17 de junho de
1972, em busca de informações que pudessem ser utilizadas
contra este. Em consequência, o presidente Nixon veio a
renunciar ao seu mandato em 9 de agosto de 1975.
Altos cargos de dentro do gabinete do presidente Nixon,
como a lendária personagem Deep Throat, um certeiro
informante anônimo (mais tarde revelou-se ser Mark Felt)
avisaram aos jornalistas Carl Berstein e Bob Woodward
(ambos do jornal The Washington Post) de que a vida de cada
um deles corria perigo, caso insistissem nas investigações e
notícias, contra Nixon. Quantos anos de liberdade e democracia os EUA e o mundo teriam retrocedido?

De propósito
Não é sem motivo que o prêmio Nobel da Paz de 2021 foi
atribuído a jornalistas. No caso, Maria Ressa (2 de outubro
de 1963; 58 anos, Manila; Filipinas) e Dmitry Muratov (29 de
outubro de 1961; 60 anos; Samara; Rússia), por lutarem pela
liberdade de expressão em seus países, assumindo todos os
riscos inerentes à peleja. Como afirmou a presidente do Comitê Nobel Bent Reiss-Andersen “a liberdade de expressão é
condição para a democracia e para a paz duradoura”.

‘Um tempo para
não esquecer’
Margareth Dalcolmo, pneumologista, com doutorado
em medicina pela USP, pesquisadora da FioCruz e colaboradora do jornal O Globo (seção “A hora da ciência”)
reuniu 81 dos mais expressivos textos de sua autoria, publicados nesta seção em livro: Um tempo para não esquecer. A
visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o
futuro da saúde. O Bazar do tempo, Produções e Empreendimentos Culturais Ltda. editou (2021).
Indispensável leitura para quem se interessa pelo
fenômeno que marcará profundamente toda a geração de
sobreviventes. Leitura que vai da descrição dos primeiros
instantes de tomada de consciência de que viveríamos,
desde um desafio vital, até o “Repensar o humano”, com
rigor científico, delicadeza, empatia e alteridade. Uma verdadeira homenagem aos tantos que pagaram com a vida
ou com a saudade pela imprevidência.
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Comércio do Rio pode
perder R$ 4,2 bi com feriados

C

om nove feriados
nacionais, além de
outros estaduais e
municipais, o comércio varejista da Cidade do Rio de
Janeiro pode perder mais
de R$ 4,2 bilhões em receitas de vendas no ano. A
estimativa é do Clube de
Diretores Lojistas do Rio
de Janeiro (CDLRio) e do
Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Município do
Rio de Janeiro (SindilojasRio). Segundo as entidades,

cada dia parado representa
uma perda média de cerca
de R$ 385 milhões.
Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do Sindilojas-Rio,
que juntos representam
mais de 30 mil lojistas, os
11 feriados do ano, mesmo com apenas um com
o possível prolongamento, “vão punir os lojistas,
principalmente as lojas de
rua que são as que mais
sofrem, especialmente o

centro da cidade que fica
completamente deserto.”
“Não há dúvida que este
excessivo número de dias
parados prejudicará o comércio. E não são apenas
os empresários lojistas
que perdem com isso. Perdem o governo que deixa
de arrecadar impostos; os
comerciários que deixarão de vender e também
o próprio consumidor que
não pode comprar. No
caso dos comerciários, es-

timativa mostra que eles
podem perder até 50% do
salário no ano. Não somos
contra os feriados em datas comemorativas – e até
mesmo, quando possível,
o adiamento deles. Mas somos a favor de que a sociedade civil organizada, empresários, líderes de classe
e autoridades se sentem à
mesa para discutir outras
soluções que evitem tamanho desperdício”, conclui
Aldo Gonçalves.

Cesta básica compromete até 35% da renda familiar

O

s aumentos de
preços nos supermercados ao
longo de 2021 refletiram
em uma cesta básica 7,5%
mais cara no quarto trimestre, em relação ao mesmo
período de 2020. As informações são do Jornal Giro
News. De acordo com dados do portal, apurados pela empresa de pricing Profit+, “o café foi o principal
responsável por puxar a alta
da inflação no setor, com
uma disparada de 66,8%
entre outubro e dezembro.
O preço do café moído
500g passou de R$ 8,43 em
2020 para R$ 14,06 no ano
passado. O tomate aparece
na sequência, com um salto
de R$ 4,74 para R$ 7,76 por
kg e variação de 63,7%. Antes comercializado por R$
2,78, o açúcar cristal e refinado 1kg atingiu preço de
R$ 4,20 no quarto trimestre

– aumento de 51,1%.”
Ainda segundo o portal,
“dos 14 itens analisados,
outros sete tiveram alta
em preços, além de café,
tomate e açúcar. São eles:
farinha de trigo (26,6%),
pão francês (12,9%), manteiga (11,6%), carne bovina traseira (10,4%), banana (4,1%), carne bovina
dianteira (1,7%) e feijão
(0,8%). Em contrapartida,
quatro produtos sofreram
reduções em seus valores:
óleo de soja (-3,8%), batata (-9,6%), leite longa vida
(-12,9%) e arroz (-19%).
Para suprir o valor da cesta básica, cálculos do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) indicam que o salário
mínimo deveria ser de R$
5.800, 5,7 vezes mais que
o valor de 2021, de R$
1.100.”

Já de acordo com estudo da Kantar, a maior parte dos gastos das famílias
latino-americanas é despendida com itens da cesta
básica, comprometendo até
35% da renda das classes
sociais mais baixas. Isso
ocorre porque os alimentos
são a prioridade e o setor
apresentou inflação de 19%
no último ano.
Esse cenário se reflete em
todos os países latino-americanos. No entanto, apenas
três deles não conseguiram
manter o volume de consumo acima do que tinham antes da pandemia: Argentina,
Brasil e Colômbia.
Segundo o estudo, intitulado Consumer Insights,
Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, altamente impactados pela inflação e
pelo desemprego, podem
levar dois anos ou mais
para retornar aos níveis

econômicos de 2019. A
empresa separou outras
nações do continente em
dois grupos, de acordo
com a expectativa de retomada econômica de cada uma delas. O Chile é
o único país da América
Latina que recuperou, em
2021, o PIB per capita nos
níveis
pré-pandêmicos.
Já Equador, México e os
países América Central,
em que as economias são
mais dolarizadas, demonstraram resultados de uma
possível recuperação já em
2022.
A inflação é o fator que
mais pressiona a retomada
do consumo de forma geral, uma vez que os preços
no continente atingiram os
níveis mais altos dos últimos
cinco anos. Argentina, seguida por Brasil e México, são
os países com os maiores aumentos na região.

Índice da Construção Civil registrou alta de 18,65% em 2021

O

Sistema Nacional
de Pesquisa de
Custos e Índices
da Construção Civil (Sinapi)
registrou uma alta de 18,65%
em 2021. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em comparação a 2020, o

índice subiu 8,49 pontos. É a
maior taxa anual desde 2013.
Em dezembro, o Sinapi foi de 0,52%, a menor
taxa mensal de 2021. Em
dezembro, o custo nacional da construção por metro quadrado ficou em R$
1.514,52, sendo R$ 910,06
relativos aos materiais e

R$ 604,46 à mão de obra.
Em novembro, o custo havia sido de R$ 1.506,76.
A variação da mão de
obra permaneceu praticamente estável em relação ao
mês anterior, de 0,15% em
dezembro, contra 0,18%
em novembro. A parcela
dos materiais foi de 0,76%,

registrando uma queda de
0,90 pontos em relação a
novembro.
Na regionalização dos
índices, o Norte do país
registrou as maiores altas:
0,81%. Seguido de Nordeste (0,66%), Sudeste (0,32%),
Sul (0,53%) e Centro-Oeste
(0,61%).

Grátis
Escala e produtividade poderão nos levar ao mundo até
aqui impensável em que os bens produzidos e os serviços
prestados não tenham preço de venda? Para alguns, como
o físico Chris Anderson, a resposta é sim.
Para ele, autor do livro Free – the future of a radical price
(editora Campus-Elsevier). já vivemos uma realidade
quase assim. Anderson interpreta a grande quantidade de
serviços digitais gratuitos, a exemplo de oferecidos pelo
Google (vídeos do YouTube; buscas ao e-mail; processadores de texto online, etc., etc., etc.). Apesar de não ser
exatamente uma concepção nova, Anderson entende que
a publicidade é quem remunera os custos destes serviços e
não o consumidor, no sentido usual do conceito.
Outra fonte de financiamento dos serviços digitais é a
pirataria. Sim, você leu corretamente. Um dos exemplos
citados no livro por Anderson é o dos músicos brasileiros
da banda Calypso. A principal fonte da receita da banda é
a de shows ao vivo, que a pirataria ajuda a divulgar.
O modo Google será difundido até o limite ou prevalecerá o modelo Grátis de Anderson como hoje de fato
acontece, uma das estrelas mais bem pagas na constelação
dos palestrantes de inovação na gestão?

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4 - Cia Fechada
Edital de Convocação - AGE da Águas do Paraíba S.A.. 1. Convocação: Ficam
convocados os Srs. acionistas da Águas do Paraíba S.A. (“Cia”) a se reunirem em
AGE da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Av. José
Alves de Azevedo, nº 233, Parque Rosário, na Cidade de Campos dos Goytacazes/
RJ (“AGE”). A AGE será instalada, em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília).
2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) realização, pela Cia, da sua 1ª emissão de
notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, no valor
total de R$ 90.000.000,00 (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente),
nos termos do art 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada,
bem como dos termos e condições da Emissão a serem deliberados na AGE;
(ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores, para praticar(em) todos
e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação e administração das
deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria
com relação às deliberações acima. Campos dos Goytacazes, 06/01/2022.
Marcio Salles Gomes - Diretor; Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0016664-5 - Cia Fechada
Edital de Convocação - AGE da Águas de Niterói S.A. 1. Convocação: Ficam
convocados os Srs. acionistas da Águas de Niterói S.A. (“Cia”) a se reunirem em AGE
da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Rua Marquês
de Paraná, nº 110, Centro, na Cidade de Niterói/RJ (“AGE”). A AGE será instalada,
em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
(i) realização, pela Cia, da sua 1ª de emissão de notas comerciais escriturais, com
garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ 100.000.000,00 (“Notas
Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do art. 45 e seguintes da Lei
nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476,
de 16/01/2009, conforme alterada, bem como dos termos e condições da Emissão a
serem deliberados na AGE; (ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores,
para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação
e administração das deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já
praticados pela diretoria com relação às deliberações acima. Niterói, 06/01/2022.
Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.
ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.327.0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6 - Cia Fechada
Edital de Convocação – AGE da Águas do Imperador S.A. 1. Convocação: Ficam
convocados os Srs. acionistas da Águas do Imperador S.A. (“Cia”) a se reunirem em
AGE da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Rua Doutor
Sá Earp nº 84, Morin, na Cidade de Petrópolis/RJ (“AGE”). A AGE será instalada,
em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a (i) realização, pela Cia, da sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, com
garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ 45.000.000,00 (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do art. 45 e seguintes da Lei nº
14.195, de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476,
de 16/01/2009, conforme alterada, bem como dos termos e condições da Emissão a
serem deliberados na AGE; (ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores
para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação e
administração das deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria com relação às deliberações acima. Petrópolis, 06/01/2022. Marcio
Salles Gomes - Diretor; André Lermontov - Diretor.
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Títulos públicos indexados à Selic tiveram renderam mais em 2021

A

judado pela elevação da taxa básica
de juros, a Selic,
em 2021, o IMA-Geral (Índice de Mercado Anbima,
medido pela Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais), que reflete o
comportamento dos títulos
públicos em mercado, encerrou o ano com valorização de 0,96%.
“O resultado positivo
foi puxado pelo desempenho do IMA-S, que acompanha a carteira de papéis
indexados à Selic, cujo retorno do ano, de 4,67%,
foi o maior entre os demais subíndices”, revelou
a Anbima. “O IMA-S foi
o indicador que manteve
a melhor performance ao
longo de 2021, seguindo
a trajetória de alta da taxa
de juros”, afirma Hilton
Notini, gerente de Preços
e Índices.
“A instabilidade do cenário macroeconômico, com
a alta da inflação e as dú-

vidas no campo fiscal, teve
impactos no desempenho
das demais classes de títulos públicos, principalmente nos de prazos maiores”,
completa.
Entre os papéis indexados à inflação, o IMA-B5,
que acompanha aqueles
com prazos de vencimento
até cinco anos, teve retorno de 4,57% em 2021. Já
o conjunto de títulos mais
longos, com vencimentos
acima de cinco anos, refletidos pelo IMA-B5+, registraram recuo de 6,55%.
Os títulos prefixados
mostraram
recuperação
a partir de novembro.
O IRF-M1, subíndice que
acompanha os papéis com
essa característica e prazos até um ano, apresentou valorização de 2,93%
em 2021. Quanto ao IRFM1+, cujos títulos vencem
após um ano, o resultado
positivo de dezembro, de
2,29%, contribuiu para
amenizar a queda consolidada – até outubro, era

de 9,10%, mas no encerramento do ano ficou em
4,99%.
Entre os títulos da dívida
corporativa, aqueles refletidos pelo IDA ex-infraestrutura (debêntures sem
benefício fiscal), tiveram o
melhor retorno do ano, de
7,94%. Em seguida, os papéis indexados à taxa DI
diária (IDA-DI) tiveram
valorização de 7,58%. Já o
IDA-Geral, que consolida
o desempenho das debêntures em mercado, apresentou performance de 6,88%
no ano.
Em dezembro, os resultados do IMA Geral,
índice que expressa a carteira dos títulos públicos
em mercado, refletiram
em alguma medida o comportamento dos ativos ao
longo do ano, com o bom
desempenho dos títulos
indexados à taxa Selic diária se contrapondo à baixa
performance dos ativos de
maior duration.A surpresa
negativa da inflação com-

binada com as dúvidas no
campo fiscal vêm sendo
fatores importantes para
manter um cenário desafiador aos investidores,
sobretudo em um contexto de recessão econômica com aumento da taxa
de juros. Mesmo assim, o
IMA Geral conseguiu se
manter no campo positivo,
com variações de 0,87%
em dezembro e 0,96% em
2021.
O IMA-S, que reflete a
carteira das LFTs em mercado, manteve a boa performance desde o início do
ciclo de aumento da taxa
Selic e registrou variação de
0,78% em dezembro. Com
esse resultado, o IMA-S
alcançou a melhor performance do ano dentro dos
subíndices do IMA, com
retorno de 4,67%.
Por sua vez, o IMA-B
5+, títulos indexados de
maior duration, com prazos
acima de cinco anos, recuou
0,34% em dezembro, resultando no pior desempenho

Três perguntas: a inflação em
dezembro e do ano de 2021
Por Jorge Priori

A

inflação de dezembro, medida pelo
IPCA, ficou em
0,73%. Com isso, o ano
de 2021 fechou com uma
inflação de 10,06%. Em
2020, a inflação havia sido
de 4,52%. A intensidade
do processo inflacionário,
principalmente no segundo
semestre de 2021, foi impressionante. Isso pode ser
constatado pelos próprios
boletins Focus. No primeiro boletim de 2021, o mercado tinha a expectativa de
uma inflação de 3,34% para
o ano. No primeiro boletim do segundo semestre,
a expectativa já estava em
6,07%. Como já dissemos,
fechou em 10,06%.
Conversamos com Étore
Sanchez, economista-chefe
da Ativa Investimentos, sobre a inflação de dezembro
e de 2021, a efetividade da
taxa Selic no combate à inflação e sua opinião sobre
as indexações da economia brasileira, mecanismo
herdado do período inflacionário que faz com que
parte da inflação de um ano
alimente a inflação do ano
seguinte.
Como você avalia a inflação de dezembro e de
todo o ano de 2021?
Ao exibir o resultado de
0,73%, o IPCA de dezembro surpreendeu a mediana do mercado, que era
de 0,64%. Com isso, o acumulado de 2021 ficou em
10,06%. Aqui na Ativa In-

vestimentos esperávamos
uma variação de 0,67%.
As nossas surpresas foram
concentradas em alimentação fora do domicílio,
que contribuiu com 3 bps,
e no grupo vestuários, que
fechou a conta para os 6 bps
de desvio no headline. Já a
dinâmica dos núcleos veio
relativamente em linha com
o esperado, com o acumulado em 12 meses atingindo
o patamar de 7,4%.
O ano foi marcado por
choques de preços. Os mais
relevantes para impulsionar
o IPCA foram de gasolina
e energia elétrica. Ao que
tudo indica, não deveremos
assistir repetições dos mesmos em 2022.
Considerando o atual
quadro inflacionário no
Brasil e no mundo, os aumentos da taxa Selic são
o meio de combate mais
eficiente à inflação ou existem outros mecanismos
que poderiam estar sendo
melhor utilizados?
Projetamos que o Brasil
deverá ter crescimento do
PIB de apenas 0,3% em
2022. O PIB cresce pouco
por restrição da política
monetária. Diferentemente
de outras localidades no
mundo, a relação entre
atividade e inflação, pela
ótica da política monetária
brasileira, é de subordinação. Logo, o juro sobe para
derrubar a atividade e consequentemente segurar as
perspectivas inflacionárias.
Mesmo com o processo
de restrição dos juros, a

Ativa Investimentos

perspectiva para o IPCA
segue muito acima da meta
da autoridade para 2022.
Estimamos que, em função da inércia inflacionária,
o IPCA deverá ficar ao redor de 4,6% ao longo deste
ano. A Selic deverá subir até
12,25%, com duas altas de
150 bps nas duas primeiras
reuniões deste ano, com
interrupção abrupta do ciclo em março mediante os
receios de promover uma
perda da meta para baixo
em 2023. Esse patamar de
juros deverá permanecer ao
longo de todo 2022, com
afrouxamento apenas em
2023.
Outros mecanismos estão mais ligados ao caminho que os governantes tomam e a insegurança que
o jogo político pode trazer
para a economia brasileira.
Isto posto, sim, a restrição
de política monetária é o
meio relativamente mais
eficiente de combate a inflação considerando um
mercado livre, que dá mais

sustentabilidade e durabilidade para as políticas.
A inflação de 2021
será referência para os
reajustes de 2022, que
vão compor a inflação
deste ano, que por sua
vez servirá de referência
para os reajustes de 2023
e assim por diante. Já não
está na hora de se discutir a existência dos mecanismos de indexação
da economia brasileira e
seus impactos na própria
inflação?
A desindexação da economia, no papel, é algo fácil
de se romper, mas ela, na
prática, é reflexo de preços
estáveis e inflação baixa de
forma persistente. A quebra disso não é uma medida
de curto prazo. Estímulos
são e devem ser feitos para
mitigação das indexações,
mas, em um mercado concorrencial, a estabilidade
de políticas econômicas é
o grande gatilho para o seu
rompimento.

do ano com uma queda
de 6,55%. O conjunto das
NTN-Bs com prazos de até
cinco anos (IMA-B5) apresentou desempenho positivo com variação de 0,79%
e 4,57% no mês e no ano,
respectivamente.
Os títulos prefixados
mostraram recuperação a
partir de novembro, sugerindo patamares de preços
mais atrativos ao investidor. O IRF-M1+, prefixado
acima de um ano, apresentou a melhor performance
do mês com variação de
2,29%. O resultado reduziu a perda desses títulos no
ano – até outubro a queda
era de 9,10% – para 4,99%.
Já os papéis prefixados com
prazos de até um ano, expressos pela carteira do
IRF-M 1, variaram 0,88%
e 2,93% no mês e no ano,
nesta ordem.
Em relação às debêntures, os destaques foram
os papéis que compõem o
IDA ex-infraestrutura, que
apresentou o melhor de-

sempenho no mês e no ano
(0,96% e 7,94% respectivamente). Em seguida, as
debêntures indexadas pela
taxa DI diária registraram
retornos positivos, potencializados pelo ciclo de aumento dos juros deste ano.
O IDA-DI variou 0,83%
em dezembro e 7,58% no
ano. Por fim, a performance do IDA-Geral em 2021
foi de 6,88%.
A inflação embutida nos
papéis prefixados com prazo de um ano ainda se mostra em patamar elevado,
sugerindo um cenário desafiador para os investimentos em 2022. Entretanto,
essa curva de inflação implícita vem mostrando trajetória de queda desde meados de novembro, saindo
de uma taxa de 6,89% em
22 de novembro e fechando o ano em 5,70%. Mantida essa trajetória para os
próximos meses, os papéis
de maior duration podem
registrar recuperação mais
sustentada.

Associação dos Engenheiros da Petrobrás-AEPET
AEPET ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, nos termos da alínea “a” do Art. 23, e da alínea “f” do Art. 25 de seu Estatuto,
convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária
- AGE, a ser realizada no dia 31/01/2022. Local: Av Nilo Peçanha, 50 - grupo
2409 - Centro, Rio de Janeiro- RJ, mediante a Plataforma de reuniões via
internet no seguinte endereço virtual: http://reunioes.aepet.org.br/assembleia. Primeira convocação: 17:00h; Segunda convocação: 17:30h; Terceira
e última convocação: 18:00h; Número de sócios habilitados a votar: 4.490;
Quorum para primeira convocação: metade mais um dos sócios efetivos
e quites com a AEPET. Quorum para segunda convocação: um terço dos
sócios efetivos e quites com AEPET. Quorum para terceira e última convocação: Qualquer número de sócios presentes. Tomada de decisões: maioria
simples dos sócios efetivos presentes e quites com AEPET. Forma de representação: Os associados poderão se fazer representar por procurador.
Cada procurador poderá representar, no máximo, 20 (vinte) associados,
sendo o mandato exclusivo para o ato. Ordem do Dia: 1) Apreciar e julgar o
balanço anual da AEPET encerrado em 31/12/2021, assim como o correspondente parecer do Conselho Fiscal da AEPET. Instruções para participar
da Reunião: a) A fim de evitar a desnecessária aglomeração de associados
na sede da entidade, em atenção ao princípio constitucional da preservação
da saúde, a assembleia será realizada de forma virtual com transmissão
pela plataforma da AEPET. Para tanto clique no endereço: http://reunioes.
aepet.org.br/assembleia e se identifique digitando o seu nome completo e
o seu CPF. b) A senha de acesso à sala virtual da reunião será informada
diretamente para o e-mail de cada sócio. c) No dia 31/01/2022, a plataforma estará disponível para o seu acesso 30 minutos antes da primeira
convocação. d) A manifestação de voto dos participantes se dará durante
a realização da assembleia e poderá ocorrer por um dos seguintes meios
eletrônicos: e-mail juridico@aepet.org.br; Whatsapp (21) 99985-5267; ou
mensagem via chat da plataforma. No voto é necessário fazer constar: a
identificação do participante (nome completo e CPF) e a declaração do voto (“favorável” ou “contrário” ou “abstenção”). Essas informações são fundamentais para assegurar a garantia do voto e produzir todos os efeitos
legais. Havendo qualquer dificuldade de caráter técnico para se conectar
na Plataforma da sala virtual da reunião, favor entrar em contato com Erick
Sanz, por meio do Whatsapp: (21) 981 734 290 que ele o orientará. Rio de
Janeiro, 12 de janeiro de 2022. Pedro Augusto de Albuquerque Gonçalves
de Pinho - Presidente.

Associação dos Engenheiros da Petrobrás-AEPET
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-AGO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, nos termos da alínea “a” do Art. 23 e da alínea “a” do Art.24 de seu Estatuto, convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária - AGO, a
ser realizada no dia 31 de janeiro de 2022. Local: Sede da AEPET – Av. Nilo
Peçanha, 50 - grupo 2409-Centro, Rio de Janeiro-RJ, mediante a Plataforma de reuniões via internet acessível no seguinte endereço virtual: http://
reunioes.aepet.org.br/assembleia: Primeira convocação: 16:00h; Segunda
última convocação: 16:30h; Número de sócios habilitados a votar: 4.490.
Quorum para primeira convocação: metade mais um dos sócios efetivos
e quites com a AEPET. Quorum para segunda convocação: um terço dos
sócios efetivos e quites com AEPET. Quorum para tomada de decisões:
maioria simples dos sócios, presentes e quites com AEPET. Forma de representação: Os associados poderão se fazer representar por procurador.
Cada procurador poderá representar, no máximo, 20 (vinte) associados,
sendo o mandato exclusivo para o ato. Ordem do Dia: 1) Apreciar e julgar o
balanço anual da AEPET encerrado em 31/12/2021, assim como o correspondente parecer do Conselho Fiscal da AEPET. Nota: Não havendo quórum, as decisões sobre o tema constante deste Edital será objeto da AGE
também convocada para o dia 31/01/2022. Instruções para participar da
Reunião: a) A fim de evitar a desnecessária aglomeração de associados na
sede da entidade, em atenção ao princípio constitucional da preservação
da saúde, a assembleia será realizada de forma virtual com transmissão
pela plataforma da AEPET. Para tanto, clique no endereço: http://reunioes.
aepet.org.br/assembleia e se identifique digitando o seu nome completo
e o seu CPF. b) A senha de acesso à sala virtual da reunião será informada diretamente para o e-mail de cada sócio. c) No dia 31/01/2022, a
plataforma estará disponível a partir das 15:30h. d) A manifestação de voto
dos participantes ocorrerá durante a realização da assembleia por um dos
seguintes meios eletrônicos: e-mail juridico@aepet.org.br, Whatsapp (21)
99985-5267; ou mensagem via chat da plataforma. No voto é necessário fazer constar: a identificação do sócio (nome completo e CPF) e a declaração
do voto (“favorável” ou “contrário” ou “abstenção”). Essas informações são
fundamentais para assegurar a garantia do voto e produzir todos os efeitos
legais. Havendo qualquer dificuldade de caráter técnico para se conectar
na Plataforma da sala virtual da reunião, favor entrar em contato com Erick
Sanz, por meio do Whatsapp: (21) 981 734 290 que ele o orientará. Rio de
Janeiro, 12 de janeiro de 2022. Pedro Augusto de Albuquerque Gonçalves
de Pinho - Presidente.
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Fitch dá nota de longo prazo à proposta
de emissão de notas seniores do Bradesco

A

Fitch Ratings atribuiu o rating de
Longo Prazo ‘BB
(EXP)’ à proposta de emissão de notas seniores sem
garantias de ativos reais do
Banco Bradesco S.A, a ser
realizada por meio de sua
agência nas Ilhas Cayman,
conforme divulgado nesta terça-feira em relatório
de classificação de risco de
crédito.
O montante final e o
vencimento da emissão
serão determinados em
processo de bookbuilding
(processo de formação de
preços dos ativos do mercado.). Segundo a agência,
os recursos obtidos com a
emissão deverão ser utilizados para financiamento e/
ou refinanciamento de projetos sociais e sustentáveis
existentes e futuros.
O relatório destacou que
a atribuição do rating final
depende do recebimento
de documentos definitivos,
em conformidade com as
informações já recebidas
pela Fitch. Só para ilustrar a
saúde financeira do Bradesco, nos resultados do terceiro trimestre, divulgados em
novembro, o banco reportou lucro líquido recorrente
de R$ 6,8 bilhões, um crescimento de 7,1% quando
comparado ao segundo trimestre de 2021 e um avanço de 34,5% com relação ao
mesmo trimestre de 2020.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 18,3%, uma alta de 5,4

pontos percentuais em relação ao resultado do terceiro
trimestre de 2020 e em linha
com o segundo trimestre de
2021.
A carteira de crédito expandida do banco cresceu
para R$ 773,3 bilhões, alta
de 16,4% na comparação
anual. O bom resultado, em
linha com o visto pelos outros bancos, foi impulsionado pelo crescimento de
58% na carteira de pessoas
físicas no mesmo período.
A margem financeira ficou em linha com o apresentado no segundo trimestre de 2021, na casa dos R$
15,7 bilhões. Na comparação anual, houve um crescimento de 2,7% devido a
uma boa performance de
margem com clientes.
Já as provisões para devedores duvidosos expandida
(PDD), maior motivo para
forte queda no lucro dos
bancos em 2020, atingiu R$
3,4 bilhões, representando
uma queda de 3,7% em relação ao último trimestre e
uma queda de 40% em relação ao terceiro trimestre
de 2020. A inadimplência
acima de 90 dias se manteve
estável quando comparado
com o segundo trimestre de
2021, chegando a 2,6%.
O rating atribuído à
proposta de emissão corresponde ao IDR (Issuer
Default Rating - Rating de
Inadimplência do Emissor)
de Longo Prazo em Moeda Estrangeira do Bradesco
(‘BB’/Perspectiva Negati-

va), uma vez que a probabilidade de inadimplência
dessas obrigações seniores
é a mesma do emissor e é
igual à de sua outra dívida
sênior sem garantias reais.
Os IDRs do Bradesco
são movidos por seu Rating de Viabilidade (RV). O
IDR de Longo prazo está
um grau acima do rating
do Brasil (‘BB–’/Perspectiva Negativa). A Perspectiva
Negativa dos IDRs reflete a
do rating do Brasil.
O RV do Bradesco é altamente influenciado por
sua forte franquia e pelo
diversificado modelo de
negócios. O RV reflete o
consistente desempenho do
banco ao longo dos ciclos
econômicos e em tempos
de crise, a gestão de risco
conservadora, a diversificação da captação e das bases
de receita, a forte liquidez,
a adequada qualidade de ativos e a capitalização estável.
A Fitch acredita que os
resultados permanecerão
pressionados pela fraca demanda de crédito e pelas
despesas com provisões para créditos duvidosos acima
da média histórica.
Os fatores que podem,
individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating negativa/rebaixamento
são o fato de que os rebaixamentos dos ratings de
dívida dependerão dos rebaixamentos dos IDRs do
Bradesco, tendo em vista
que estes funcionam como
âncoras das emissões.

Os fatores que podem,
individual ou coletivamente, levar a uma ação de rating positiva/elevação são
as elevações dos ratings de
dívida que dependerão das
elevações dos IDRs do Bradesco, tendo em vista que
estes funcionam como âncoras das emissões.
De acordo com a Fitch,
os ratings de crédito em
escala internacional de instituições financeiras têm o
melhor cenário de elevação
(definido como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção
positiva) de três graus ao
longo de um horizonte de
rating de três anos, e o pior
cenário de rebaixamento
(definido como o 99º percentil de transições de ratings, medido em uma direção
negativa) de quatro graus ao
longo de três anos.
A faixa completa de melhores e piores cenários de
ratings de crédito para todas
as categorias de rating varia
de ‘AAA’ a ‘D’. Os melhores
e piores cenários de ratings
de crédito se baseiam no
histórico de desempenho.
Salvo disposição em contrário divulgada nesta seção,
o Score de Relevância de
crédito Ambiental, Social e
de Governança (ESG) é ‘3’.
Isto significa que as questões de ESG são neutras ou
têm impacto mínimo sobre
o crédito da entidade, seja
devido à sua natureza, ou à
maneira como estão sendo
por ela administradas.

Marco regulatório das criptomoedas
mofa há quase 3 anos no Senado

O

marco regulatório das criptomoedas está em
debate há quase três anos
no Senado. Em dezembro
foi realizada mais uma audiência pública sobre o tema, Relator das matérias,
o senador Irajá (PSD-TO)
apresentou seu parecer na
forma de substitutivo, que
deverá retornar à pauta de
deliberação da Comissão
de Assuntos Econômicos
(CAE) já no mês de fevereiro.
Para o senador Flávio
Arns ((Podemos-PR), autor
do primeiro projeto apresentado sobre o assunto na
Casa, é muito importante
votar o projeto o quanto
antes na Comissão.
“Nossa expectativa é de
que ainda no início do ano
seja colocado em votação.
Sabemos que este projeto
é importante para o impacto das moedas virtuais, nos
serviços referentes a operações realizadas com criptoativos em plataformas
eletrônicas de negociação,
mas, principalmente, pa-

ra combatermos os crimes
relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais”,
afirmou o senador pelo Paraná.
No Brasil, as empresas
negociadoras de criptoativos não estão expressamente sujeitas à regulamentação, seja do Banco Central
(BC) ou da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
o que torna mais difícil ao
poder público identificar
movimentações suspeitas,
segundo o senador Irajá.
Para o relator, o marco
regulatório cria um ambiente de negócios transparente
para as criptomoedas. “a
própria mídia tem divulgado casos de pirâmides
financeiras causando prejuízos a empresas e cidadãos.
O mercado de criptomoedas dobrou de tamanho de
2019 pra cá, e esse marco
estimula que continue crescendo, mas combatendo
pirâmides financeiras, evasões, sonegações e outros
crimes” expôs.
O substitutivo define
como ativo virtual a repre-

sentação digital de valor
que pode ser negociada ou
transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou
com propósito de investimento. Ou seja, são moedas
negociadas exclusivamente
pela internet, excluindo-se
desta lista as moedas soberanas (emitidas por governos) e as eletrônicas.
As criptomoedas nasceram da criptografia, conjunto de técnicas para proteger
uma informação. Nesse
caso, o detentor da criptomoeda só pode resgatá-la
usando um código fornecido pelo vendedor. Em todo
o mundo, o Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida.
Empresas conhecidas como exchanges ou corretoras de ativos virtuais são as
responsáveis por trabalhar
com os recursos em criptomoedas.
Em texto, o relator classifica a prestadora de serviços de ativos virtuais como
a empresa que executa, em
nome de terceiros, pelo menos um dos serviços: resga-

te de criptomoedas (troca
por moeda soberana), troca
entre uma ou mais criptomoedas; transferência de
ativos virtuais, custódia ou
administração desses ativos ou de instrumentos de
controle de ativos virtuais,
ou participação em serviços
financeiros relacionados à
oferta por um emissor ou à
venda de ativos virtuais.
Enquanto os senadores
Soraya Soraya Thronicke
(PSL-MS) e Flávio Arns definiram, respectivamente, que
a Receita Federal e o Banco
Central deveriam ser os reguladores do mercado de moedas virtuais, Irajá propôs que
caberá ao Poder Executivo a
responsabilidade de definir
quais órgãos irão normatizar
e fiscalizar os negócios com
criptomoedas.
A proposta do relator
é de que o Executivo estabeleça normas alinhadas
aos padrões internacionais
para prevenir a lavagem de
dinheiro e a ocultação de
bens, e combater a atuação
de organizações criminosas.

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1
AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
VALE ÓLEO E GÁS S.A., sociedade anônima de capital fechado, com
sede na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, município do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 04.899.355/0001-15, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o Número
de Identificação do Registro de Empresas (“NIRE”) nº 33.3.0029076-1,
comunica à praça e ao mercado em geral, para fins de fato e de direito,
o extravio de seu Livro de Transferência de Ações Nominativas Ações
nº 1. Cabe registrar que referido livro estava devidamente escriturado, mas
não foi levado a registro na JUCERJA por se aguardar a finalização de sua
escrituração, o que não chegou a se efetivar por conta do extravio quando
se encaminhava referido documento à encadernação e posterior registro.
Desta forma, o novo livro será aberto com essa mesma numeração, tal seja,
nº 1, de forma eletrônica, nos termos da Instrução Normativa nº 82 de 19
de fevereiro de 2021 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração (“DREI”).

CONDOMINIO VIVENDAS
Av. Lucio Costa, 4250 – Barra da Tijuca
CNPJ nº 30.127.666/0001-76
Convocação da Assembleia Geral Ordinária – AGO
Em conformidade com o disposto na Convenção, convidamos o (a)s Sr(a)
s Condômino(a)s a participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária do
Condominio Vivendas, acima identificado, a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022. O início da Assembleia está previsto para as 19:30 horas, se
contar com a presença de no mínimo 2/3 do(a)s Condômino(a)s, ou alternativamente às 20:00 horas com qualquer número. O Local da realização
do evento será no próprio Condomínio, na Choupana localizada ao lado
da Quadra de Esportes, e serão aceitas procurações daqueles que quiserem ser representados. Condômino(a)s em atraso com suas cotas condominiais, poderá(ão) participar, contudo estará(ão) impedido(s) de votar.
Assuntos da Pauta desta Convocação a serem tratados na referida Assembleia: 1 - Referendo da decisão do pagamento 13 º Salário/2021 dos funcionários, com utilização do saldo das duas contas de Fundos de Reserva; 2
- Discutir para fins de referendo a manutenção dos Contratos Barco Metro e
Mini Mercado; 3 - Discutir e Votar o Relatório e as Contas da Administração,
relativas ao ano findo; 4 - Discutir e Votar o Orçamento das Despesas para
o ano de 2022; 5 - Eleger o Síndico, o Subsíndico e os Membros Efetivos
e Suplentes dos Conselhos Fiscal e Consultivo; 6 - Assuntos Gerais. Rio,
de Janeiro, 14 de janeiro de 2022. Ana Lucia R Campos – Síndico. Relatório do Exercício Findo de 2021 da Adm. do Condominio Vivendas:
Chega ao fim o mandato desta Administração, cuja participação do núcleo
de dirigentes remonta 2015. Naquela época nosso Condomínio se deparava com uma enorme degradação patrimonial, e precisavam ser eliminadas
Contingências de ordem Cível. Cientes das necessidades do Condominio,
um projeto de REPAGINAÇÃO passou a ser perseguido. Inicialmente todo o cabeamento elétrico foi substituído, eliminando-se o risco eminente
de eventual acidente. A troca e melhoria de toda a iluminação; construção
de lixeiras com um processo ímpar de descarte através da Rua Gastão
Formenti, eliminando-se definitivamente o processo invasivo da retirada
do lixo. Outras realizações: Refazimento do calçamento de todas as ruas. Solução para a queima semanal de lixo. Solução para o trasbordo de
esgoto; reforma e fechamento da portaria; duplicação da Portaria, sendo
criada uma de serviços; sistema de câmeras de monitoramento; implantação de controle de acesso. Normas trabalhistas regulamentadoras (NRs)
implementadas, além de se perseguir anualmente o PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais), o PCMSO (Programa de Controle de
Saúde Ambiental), como também o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
O resultado é que, apesar da rotatividade, o Condominio nos últimos anos
não sofreu nenhuma ação trabalhista. Grades laterais substituídas. Podas
anuais implementadas; revisão e refazimento de grande parte do muro lateral. Finalmente, neste último exercício foi feita a substituição da grade
frontal, sem ônus extraordinário dando novo visual ao Vivendas. Por último
implantado o PETI, Mini Mercado em caráter experimental. Nos últimos 24
meses não foram feitas cobranças de cotas extras e o 13º dos funcionários
foram honrados sem a necessidade de rateios extraordinários. Dois projetos podem ser apreciados. Um passa pela substituição dos postes (via
principal) do Condominio. Basta que se observe o modelo implementado
nos fundos do Vivendas. O outro, implica em alinhar a grade frontal aos
Condomínios limítrofes, cujo projeto foi aprovado pela Prefeitura da cidade
do Rio. Em 31/12/21 o CAIXA contava com o SALDO de R$ 83.000,00, o
que proporcionará conforto à nova Administração na liquidação dos compromissos correntes e Investimentos de médio prazo. Enfim, consideramos
praticamente implementada a REPAGINAÇÃO do Condominio e temos a
certeza que o CHARME foi devolvido ao Vivendas. Administração do Condominio Vivendas – Rio 14/01/22 (parte integrante da Convocação datada
de 14/01/22 da AGO do Condominio Vivendas).
Condominio Vivendas
Previsão Orçamentária 2022
(parte integrante da Convocação
(datada de 14/01/22) da AGO do Condominio Vivendas)
Em, 14/01/22
Rubrica.......................................................................................................
R$
Salário.............................................................................................39.600,00
Tx manuseio lixo...............................................................................1.340,65
DSR.....................................................................................................156,5
3
Periculosisade......................................................................................668,14
Servços Adm....................................................................................3.000,00
Hora extra 100%.................................................................................600,00
Hora extra 60%...................................................................................200,00
Adicional noturno 20%.....................................................................2.800,00
Quinquenio.......................................................................................2.000,00
H E Noturna 100%
INSS...............................................................................................22.000,00
FGTS................................................................................................4.500,00
PIS......................................................................................................570,00
Férias 1/12.......................................................................................2.500,00
V Transporte.....................................................................................5.300,00
Seguro Vida.........................................................................................550,00
PPRA / PCMSO.....................................................................................80,00
Certifica Digital.......................................................................................50,00
RAIS.......................................................................................................80,00
DIRF.......................................................................................................80,00
CAGED..................................................................................................20,00
Exame Ocupaciona..............................................................................150,00
Uniforme - 1/12....................................................................................600,00
Serviços Prestados..............................................................................800,00
Outros..................................................................................................700,00
.......................................................................................................88.345,32
Manutenção.........................................................................................600,00
Câmeras..............................................................................................400,00
Imunização.......................................................................................1.300,00
Desratização........................................................................................700,00
Mat Obras.........................................................................................1.500,00
Mnut Jardim / Poda...........................................................................1.500,00
Caçambas.........................................................................................1.160,00
Manut Extintores....................................................................................80,00
ControleAcesso................................................................................2.700,00
Matl Limpeza.....................................................................................2.700,00
Mat Diversos.....................................................................................2.000,00
Seguro Obrigatorio 1/12......................................................................370,00
.......................................................................................................15.010,00
Ligth..................................................................................................3.500,00
CEDAE..............................................................................................1.500,00
Telefonia - Internet...............................................................................380,00
CEG......................................................................................................50,00
.........................................................................................................5.430,00
Tx Adm.............................................................................................2.000,00
ISS......................................................................................................100,00
13 Tx Adm 1/12...................................................................................166,50
IPTU / Tx Incendio...............................................................................780,00
Alimentação......................................................................................1.400,00
Judiciais............................................................................................3.600,00
Registro Boletos...................................................................................500,00
Equipamentos...................................................................................1.200,00
Combustível.........................................................................................100,00
Matl Escrit. e Cópias.........................................................................1.500,00
.......................................................................................................11.346,50
.....................................................................................................120.131,82
Ajuste 8,5%....................................................................................10.211,20
Total..............................................................................................130.343,02
Inad...................................................................................................6.517,15
Total..............................................................................................136.860,18
1/120................................................................................................1.140,50
FDO RES..............................................................................................57,03
Cota Cond.........................................................................................1.197,53

