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NOVAS REALIDADES
GEOPOLÍTICAS

O NOVO NORMAL
URBANO-AMBIENTAL

África ocupará melhores posições em
energia e PIB. Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho, página 2

Municípios gerenciam desastres com
a lógica do passado. Por Andrea
Teichmann Vizzotto, página 2

Pix só perde
para boleto em
compras no
e-commerce
Em janeiro de 2022, a aceitação
de Pix pelas maiores lojas virtuais atingiu o patamar recorde de
64,4%, segundo a edição mais recente do Estudo de Pagamentos
Gmattos, um salto de 8,5 pontos
percentuais na comparação com a
edição de dezembro do levantamento. No monitoramento efetivado no último mês do ano passado, o meio de pagamento era
aceito por 55,9% dos comércios
virtuais, dado que representava
uma pequena oscilação negativa
em relação ao seu desempenho
em novembro (59,3%).
Com a retomada de janeiro último, fomentada inclusive pela
adesão de lojas de grande representatividade ao Pix, ele passa a
ameaçar, no ranking das formas
de pagamento no comércio eletrônico no país, a posição do
boleto, cujo segundo lugar, com
74,6% tanto em dezembro de 21
quanto em janeiro de 22, parecia
inabalável, embora com uma penetração estacionada.
“Mantida a velocidade média
de crescimento do Pix, sua aceitação poderá alcançar os boletos
em março ou, no mais tardar, em
maio deste ano. Contudo, novas
inclusões tendem a ser mais difíceis do que aquelas conquistadas
até agora, devido ao alto patamar
já alcançado”, estima Gastão Mattos, cofundador e CEO da Gmattos.
Na avaliação do especialista, alguns fatores devem ajudar a manter a modalidade em crescimento.
“Se confirmada a agenda de novas funcionalidades para o Pix em
2022, como o Pix parcelado, um
novo impulso na sua aceitação poderá ser observado”, afirma.
Ainda segundo o estudo, o Pix
não tem roubado espaço do boleto, e sim do débito. Das lojas que
aceitavam Pix em janeiro, 84%
também trabalhavam com boletos, enquanto um percentual bem
menor (34%) operava com algum
tipo de débito. Este, por sinal, se
mantém no patamar de 30,5%
desde setembro de 2021, sustentado pela oscilação positiva do
débito bandeira, que compensa a
decadência acentuada do débito
bancário.
O meio de pagamento que
apresentou queda entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 foi
o das wallets, passando de 49,1%
para 45,8%. Este foi seu pior resultado em todo o histórico do
levantamento, mantendo a modalidade em quinto lugar no ranking,
à frente apenas do débito.

CONGO. AGORA
Moïse acordou a cobra ancestral dos
capitães do mato, que mostraram
quem manda no pedaço.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

Pfizer fatura US$ 70 mil por
minuto mas decepciona mercado
Vacina fez lucro da companhia dobrar em 2021

O

grupo
farmacêutico
norte-americano Pfizer
anunciou nesta terça-feira que dobrou seu lucro líquido
anual em 2021, alcançando US$ 22
bilhões, graças à venda de sua vacina contra a Covid, receitas que
alcançaram US$ 36,8 bilhões.
O resultado revela que a Pfizer
conseguiu faturamento de US$
70 mil por minuto somente com
a vacina, tempo que, aproximadamente, demora uma aplicação. O
faturamento total da companhia
aumentou 95%, para US$ 81,3 bilhões.
Apesar do resultado, o mercado financeiro ficou decepcionado
com as previsões para 2022, que
vieram mais fracas que o esperado,

levando a uma perda significativa
do preço de suas ações. A farmacêutica espera obter uma receita
entre US$ 98 bilhões e US$ 102
bilhões neste ano. O ponto médio
da faixa de orientação representa
um crescimento de 23% em relação a 2021.
A Pfizer elevou sua previsão de
receita com a vacina em 2022 para
US$ 32 bilhões de dólares, US$ 1
bilhão a mais do que havia divulgado anteriormente, mas inferior
aos R$ 34,8 bilhões esperados
pelo mercado financeiro. A pílula
antivírus Paxlovid está projetada
para gerar US$ 22 bilhões de receita em 2022.
O lucro diluído ajustado por
ação (EPS) da Pfizer ficaria entre

US$ 6,35 e US$ 6,55, abaixo da estimativa de US$ 6,71 dólares. As
previsões para 2022 se baseiam em
contratos e compromissos contraídos no final de janeiro, portanto
poderiam aumentar.
Robbie Silverman, da ONG
britânica Oxfam, disse que “os resultados da Pfizer são uma evidência clara de como a empresa usou
seu monopólio para enriquecer
seus acionistas às custas de quase
metade da população mundial que
ainda não tem acesso a vacinas
que salvam vidas.”
Os dados mais recentes (de 21
de dezembro) disponíveis mostram que apenas 1% das vacinas
da Pfizer foram entregues a países
de baixa renda, informa a Oxfam.
Kremlin

Macron, sobre Rússia e Ucrânia: construir
o futuro europeu entre os europeus

O

presidente da França,
Emmanuel Macron, disse que se opõe a repetir
“os erros do passado sobre esferas
de influência”, e completou que “a
Rússia é europeia. Quem acredita na
Europa deve saber trabalhar com a
Rússia e encontrar os caminhos e os
meios para construir o futuro europeu entre os europeus”.
A declaração, vista como um
descolamento dos interesses dos
EUA, foi feita após o encontro
com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira,
em Moscou. Nesta terça-feira, Macron se reuniu com o presidente da
Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em
Kiev. O presidente francês disse
que Putin deixou claro que não seria ele quem aumentaria as tensões.

“O impasse pode levar meses para ser resolvido”, acrescentou Macron.
A reunião de segunda-feira foi
“prática e útil”, disse Putin em
uma entrevista coletiva conjunta
com Macron após suas conversas
no Kremlin. As principais preocupações da Rússia sobre segurança foram ignoradas pelos Estados Unidos e pela Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), enquanto a aliança militar
tenta ensinar à Rússia onde e como colocar suas Forças Armadas,
disse Putin, segundo a agência de
notícias Xinhua.
Ele disse a Macron que Kiev
se recusa a cumprir os acordos de
Minsk de 2015 sobre uma solução
pacífica da questão ucraniana e até

pretende desmantelar os acordos.
Putin reiterou a oposição da Rússia
à expansão da Otan para o leste.
Macron disse acreditar que ainda há oportunidade de encontrar
um caminho pacífico para a Europa, onde novos mecanismos são
necessários para garantir a segurança e os pactos existentes devem
ser preservados ao mesmo tempo.
O presidente francês acrescentou que não há alternativa para
uma solução política para a crise
ucraniana, e os acordos de Minsk
continuam sendo a base dela. Putin e Macron concordaram em
conversar por telefone após a visita do francês a Kiev.
“É a economia (da Rússia estúpido”. Leia em Fatos & Comentários, página 3

Rombo
comercial dos
EUA é recorde
e deve subir
O déficit comercial dos EUA
em bens e serviços subiu para um
recorde de US$ 859,1 bilhões em
2021, com o aumento das importações, informou o Departamento de Comércio dos EUA nesta
terça-feira. As importações aumentaram 20,5%, para US$ 3,39
trilhões, enquanto as exportações
aumentaram 18,5%, para US$
2,53 trilhões. O rombo representou 3,7% do Produto Interno
Bruto dos EUA em 2021, acima
dos 3,2% em 2020.
“Um aumento nas importações
para alimentar a demanda doméstica por bens fez com que o déficit
comercial de bens e serviços aumentasse 27% no ano passado e
atingisse seu maior déficit anual já
registrado”, disseram Tim Quinlan e Shannon Seery, economistas
da Wells Fargo Securities, na terça-feira em uma nota, de acordo
com a agência de notícias Xinhua.
“Como a economia enfrenta
seu terceiro ano com o vírus, esperamos ver um aumento ainda
maior no déficit este ano. A necessidade de reabastecer os estoques
nos Estados Unidos manterá as
importações fortes, mesmo com
a transição da demanda doméstica
de volta aos serviços”, disseram
os economistas, adicionando que
um crescimento mais volátil nas
exportações resultará em obstáculo para a economia dos EUA.
A economia cresceu 5,7% em
2021, em parte devido ao apoio
fiscal e monetário maciço, após
uma contração de 3,4% induzida
pela pandemia em 2020, segundo
o Departamento de Comércio.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2699
R$ 5,4230
R$ 6,0078
R$ 0,8261
R$ 300,06

ÍNDICES
IGP-M

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)
IPCA-E
RJ (jun.)
0,69%
SP (jun.)
0,81%
Selic
10,75%
Hot Money
0,63% a.m.
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Novas realidades geopolíticas exigem mudanças
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

D

as grandes falácias
da pedagogia colonial está a suposta
continuidade de situações
altamente mutáveis. É um
estímulo ao conformismo,
sintetizado na expressão:
sempre foi assim. Isso lembra o caso irônico do torneio, que se realizava pela
segunda vez em universidade estadunidense, e se
apresentava com os dizeres:
prosseguindo nossa tradição...
Atualmente o mundo está amplamente dominado
pelas finanças. Este poder
de capitais apátridas, especulativos, apenas preocupados com o volume e
o menor tempo para recebimento dos ganhos, tem
provocado diversas modificações nas nações e nos
comportamentos de seus
dirigentes.
Como sabemos, um dos
instrumentos utilizados pelas finanças é a corrupção.
E, efetivamente, desde a
última década do século
20, quando tem início a expansão do poder financeiro,
o número de casos de corrupção, quer na área pública quer na área privada,
em todo mundo, cresceu
assustadoramente. O Judiciário tem sido dos principais alvos pela capacidade
de solucionar situações de
interesse das finanças de
modo mais permanente do
que decisões administrativas do executivo ou atos
legislativos. Exemplo disso
é a autorização do Supremo
Tribunal Federal (STF) para
alienar o patrimônio da Petrobrás [nota do editor: os
autores grafam o nome da
estatal com acento no “a”],
sem legislação pertinente,
como dispõe a constituição

e a própria legislação em vigor.
Alteração das mais significativas para os primeiros anos do século 21 é a
demográfica. A tabela que
segue, dos 20 países mais
populosos, de acordo com
a Organização das Nações
Unidas (ONU), e a projeção da mesma organização
para 2100, é exemplo evidente.
Vinte países mais
populosos do mundo
1
2
3
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20

2020
China
Índia
EUA
Indonésia
Paquistão
Brasil
Nigéria
Bangladesh
Rússia
México
Japão
Etiópia
Filipinas
Egito
Vietnã
Congo
Turquia
Irã
Alemanha
Tailândia

2100
Índia
China
Nigéria
EUA
Paquistão
Congo
Indonésia
Etiópia
Tanzânia
Egito
Angola
Brasil
Níger
Bangladesh
Filipinas
Sudão
México
Uganda
Rússia
Quênia

O mundo tem, atualmente, população estimada em
cerca de 8 bilhões de pessoas, das quais 55% estão na
Ásia, aí incluída a do Oriente Médio (180 milhões).
De acordo com a projeção da ONU e incluindo a
Federação Russa na Europa, haverá a seguinte modificação entre as nações mais
populosas: em 2020 eram
11 asiáticas, quatro africanas, três americanas e duas
europeias; em 2100 serão
10 africanas, seis asiáticas,
três americanas e apenas a
Rússia no cômputo europeu.
Este deslocamento provocará dois grandes impactos geopolíticos: o alimen-

tar e o energético. O peso
africano exigirá, com enorme probabilidade, novas
produções e abrirá mercados hoje inexistentes.
Vejamos inicialmente o
lado da energia, com os dados da BP Statistical Review
of World Energy 2021. Ao
longo da última década
2010-2020, o crescimento do consumo de energia
pelos continentes se deu
do seguinte modo: o maior
foi na área da Ásia e Pacífico, com 3,35% ao ano, em
média, áreas que vinham
apresentando maiores crescimentos
demográficos
nas décadas pós II Grande
Guerra, seguido do Oriente Médio, 3,15%, da África,
2,5%, das Américas, 1,9%,
da Rússia e Comunidade
dos Estados Independentes (CEI), 1,4%, havendo
até decréscimo na Europa
(exceto Rússia) de 0,2%,
compatível com a quase estagnação populacional.
Neste período, os dez
países com mais altos crescimentos do Produto Interno Bruto (PIB) per capita
foram, por ordem: China,
Mianmar, Azerbaijão, Etiópia, Camboja, Laos, Vietnã,
Índia, Tajiquistão e Ruanda;
oito asiáticos e dois africanos.
Provavelmente, a África
passará a ocupar, progressivamente, melhores posições
no consumo de energia e no
PIB per capita.
Examinemos as fontes
primárias de energia. As
maiores reservas de petróleo encontram-se no Oriente Médio (835,9 bilhões de
barris), nas Américas (566,3
bilhões de barris, dos quais
303,8 somente na Venezuela), 146,2 bilhões na CEI
(107,8 bi na Rússia), 125,1
bilhões na África, 45,2 bilhões na Ásia e Pacífico
e apenas 13,6 bilhões de
barris na Europa (incluído
o Mar do Norte). Estas re-

servas são suficientes para
atender o mesmo nível do
consumo de 2010 por 53,5
anos (RP=53,5).
A produção de petróleo
estava declinando em 2020
(comparada com 2019)
na África, situando-se em
6.865 mil barris por dia
(bpd). Esta queda, com percentuais diferentes, foi generalizada em todo mundo,
em parte pela recessão econômica e pela Covid e em
parte pela substituição por
hidroeletricidade e fontes
potencialmente renováveis.
No entanto, com o crescimento demográfico previsto, a situação africana
tende a reverter, e outras
áreas do mundo poderão
ficar com energia mais cara
ou mais difícil.
O Brasil se encontra em
posição privilegiada com o
pré-sal e com a tecnologia
de ponta da qual a Petrobrás é detentora. Será necessário, no entanto, reverter a posição “de mercado”
pela posição “nacional”.
A este respeito é conveniente examinar a distribuição espacial dos paraísos
fiscais, que subornam e
obrigam a opção pelo “mercado”, ou seja, pelo interesse dos capitais apátridas.
Cabe também observar
que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm sido
bastante prejudicados na
opção pelo “mercado”, como fica evidente nas estatísticas econômicas, sociais, e
nas manifestações políticas
ocorridas nos Estados Unidos da América (EUA) e na
Europa Ocidental. Ou seja, o “mercado” é também
prejudicial para as soluções
nacionais, mesmo em países
capitalistas avançados, uma
vez que o próprio “avanço”
deles não se dá em função
de mecanismos de mercado,
mas de projetos de Estado,
de longo prazo, partilhados

por amplos setores sociais.
Os territórios da Commonwealth Britânica são
os que concentram maior
quantidade de paraísos
fiscais, 32, apenas um no
continente africano (Ilhas
Seychelles). Isso não causa
surpresa, pois estes capitais
seguem “normas e princípios” oriundos do sistema
anglo-israelita.
Os dez paraísos em territórios estadunidenses, os
quatro em territórios neerlandeses e os dois franceses não registram paraísos
fiscais na África. Também
naqueles estabelecidos em
países considerados formalmente independentes,
os africanos têm menor
número de paraísos fiscais:
Reino de Essuatíni (Suazilândia), Gâmbia, Libéria,
Djibuti e as Ilhas Maurício.
Esta é uma situação que pode ajudar à África a encontrar soluções nacionais para
seus problemas em vez de
se submeter ao liberalismo
dos “mercados”.
Em 2016, a Embrapa
calculou a área cultivada do
Brasil em 65.913.738 hectares (7,8%), muito próximo
do cálculo da Nasa para
nossas áreas de lavouras,
63.994.479 hectares (7,6%).
Evaristo de Miranda,
doutor em ecologia, em
Potência Agrícola e Ambiental
– Áreas Cultivadas no Brasil e
no Mundo (ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/
item/174066/1/4942.pdf,
acessado em 5/1/2022),
esclarece: “O mundo tem
1,87 bilhão de hectares de
lavouras. A população mundial chegou a 7,6 bilhões em
2017. Cada hectare (10 mil
m²), em média, alimentaria
quatro pessoas. Mas a produtividade varia muito, em
função de solos, clima, tecnologia empregada e tipo e
qualidade dos cultivos produzidos. Disso decorrem
grandes diferenças entre os

desempenhos agrícolas dos
países”.
E prossegue: “As maiores
extensões cultivadas estão
na Índia (179,8 milhões de
hectares), nos EUA (167,8
milhões de hectares), na
China (165,2 milhões de
hectares) e na Rússia (155,8
milhões de hectares)”, que
somam 36% da área cultivada do planeta. “O Brasil
ocupa o quinto lugar, seguido pelo Canadá, Argentina,
Indonésia, Austrália e México. As áreas desses países
representam as seguintes
porcentagens do total cultivado no Planeta: Índia
– 9,60%; EUA – 8,96%;
China – 8,82%; Rússia –
8,32%; Brasil – 3,42%; totaliza-se, com estes valores,
quase 40%”.
“A maior parte dos países
utiliza 20% a 30% do território com agricultura. Os
da União Europeia usam
entre 45% e 65%. Os EUA,
18,3%; a China, 17,7%; e a
Índia, 60,5%. Os agricultores brasileiros cultivam apenas 7,6% do seu País, com
muita tecnologia tropical e
profissionalismo. E isso já
faz dele uma potência mundial do agronegócio”. O
Brasil poderia expandir sua
área com agricultura sem
que houvesse dano ambiental.
Assim, nosso País poderia abastecer a África no
aumento da demanda por
alimentos e energia com a
prevista explosão populacional. E, para isso, encontraria a situação política
muito mais favorável do
que a atual existente com a
Ásia.
Felipe Maruf Quintas é doutorando
em ciência política.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
Os autores agradecem os comentários
do doutor em economia Gustavo
Galvão à versão inicial do artigo.

As mudanças climáticas e o novo normal urbano-ambiental
Por Andrea
Teichmann
Vizzotto

E

stamos diante de um
novo paradigma. As
mudanças climáticas chegaram para ficar, demandando ações públicas
adequadas a esse novo normal. São chuvas torrenciais,
deslizamentos de terra,

tufões, subida de cota das
marés, erupção de vulcões,
terremotos e tsunamis. Isso sem falar dos acidentes
previsíveis decorrentes da
ação do homem, como as
queimadas, a exploração de
minério, a extração ilegal de
madeira nativa e a grilagem.
No Brasil, mesmo abençoado por Deus e bonito
por natureza, os acidentes
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ambientais têm sido implacáveis. O crescimento
desordenado das cidades
e a falta de política habitacional constante e efetiva
são algumas das razões pelas quais intensificam-se as
tragédias no meio ambiente urbano.
É possível, em pleno
2022, tratar os acidentes
ambientais como imprevis-

tos? Evidente que não! A
sucessão de tragédias passadas, os dados climáticos
e geológicos, bem como a
tecnologia, são aliados na
necessária política municipal de resiliência e preparação para desastres, sejam
eles naturais ou não.
Mas o que se percebe é
que os municípios gerenciam os desastres urbano-
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-ambientais com a lógica e
as ferramentas do passado.
Necessária a ação preventiva e não a ação de tratamento do fato consumado,
costumeiramente trágico.
Orçamento específico e estrutura permanente para lidar de forma preventiva são
essenciais.
Política habitacional, regularização fundiária, mo-

nitoramento dos espaços
das cidades, fiscalização
constante e resiliência devem estar na pauta atual e
permanente dos municípios
brasileiros. Esse novo paradigma exige um novo olhar
e ações efetivas dos gestores municipais.
Andrea Teichmann Vizzotto é
advogada.
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Mais de 40 bilhões de dados
confidenciais foram expostos em 2021
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

É a economia
(russa) estúpido

E

UA e a Otan não estão preocupados com a segurança da Ucrânia, mas usam essa questão como uma
espécie de armadilha para ursos, como uma desculpa para
lançar uma guerra econômica total contra a Rússia para
destruir sua economia e impedir a industrialização do país.
“Sua principal tarefa é dificultar o desenvolvimento da
Rússia (...) A Ucrânia serve apenas como um meio para
atingir esse objetivo (...) atraindo-nos para algum tipo de
conflito armado”, disse o presidente russo, Vladimir Putin, no início deste mês, de acordo com o Executive Intelligence Review News Service (EIRNS), serviço noticioso
que propaga as ideias do político, economista e filósofo
norte-americano Lyndon LaRouche (1922–2019).
Basicamente, os EUA estão dizendo: “Veja, nós conseguimos com a terapia de choque na década de 1990,
com Jeffrey Sachs no período de Yeltsin, transformar uma
antiga superpotência em um país produtor de matériasprimas, país do terceiro mundo, e agora negaremos à
Rússia o direito de se industrializar, aplicando tais medidas
(sanções econômicas)”, comenta em seu webcast semanal
Helga Zepp-LaRouche, viúva do economista.
Ela prosseguiu: “Estamos sentados em um barril de
pólvora; a razão de todo o perigo de guerra é o fato de
que o sistema financeiro está prestes a explodir. Há muitos relatos de que os chamados ‘mercados emergentes’,
que é sinônimo de países em desenvolvimento, podem ter
uma enorme crise de dívida se houver o menor ‘tapering’
[redução dos estímulos monetários] pelo Federal Reserve.

Retomada após a pandemia
Pensando no compartilhamento de vivências de enfrentamento à Covid, o professor Bayard Do Coutto Boiteux organizou o livro Pandemia e retomada, que apresenta
25 cases de sucesso de personalidades que falam sobre o
processo por meio de suas próprias experiências.
Como coautores, estão, entre outros, Alana Morgana,
Sávio Neves, Sérgio Costa e Silva e Viviane Fernandes.
A obra é uma produção do Portal Consultoria em
Turismo, editada pela Editora CRV e já está disponível
no site editoracrv.com.br nos formatos físico e e-book. O
lançamento oficial será nesta quinta, às 17h, via YouTube
(youtube.com/watch?v=eNpq2jWZZgc).

Senhores da guerra
Enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, rufa os
tambores da guerra, o senador democrata Bernie Sanders – alijado da disputa contra Trump pelo establishment
de seu partido – pede que se faça de tudo para “impedir a
pior guerra na Europa em 75 anos”.

Rápidas
A editora ZL Books confirmou a sétima edição do
Salão do Livro de Portugal 2022. Este ano, em duas cidades: Lisboa e Açores. A data será confirmada em breve,
com previsão para o segundo semestre. As inscrições vão
até abril *** O LP Law mudou para nova sede, ocupando
parte do 13º andar da Rua México, 11, no Rio de Janeiro.
O escritório aposta no mercado aquecido de óleo e gás
*** A Resilia está com inscrições abertas para o processo
seletivo do curso profissionalizante em Data Analytics.
Pessoas em situação de vulnerabilidade social ganharão
bolsa de estudo. Inscrições: bit.ly/DataAnalyticsResilia

No Brasil lideram governo (29,8%) e setor financeiro (27%)

M

ais de 40 bilhões
de registros foram expostos
em todo o mundo no ano
de 2021. Somente no Brasil, o número de registros
vazados ultrapassou os 815
milhões. É o que aponta a
nova edição do relatório
anual da Tenable intitulado
Threat Landscape Retrospective 2021, que trouxe
uma análise detalhada das
principais vulnerabilidades
e ameaças exploradas no último ano, por grupos criminosos, para realizar ataques
cibernéticos.
O estudo inclui uma visão geral das vias de ataque
e das vulnerabilidades preferidas pelos cibercriminosos, além de insights que
apoiam organizações a se
prepararem para enfrentar
os desafios deste novo ano
que se inicia.
De acordo com a pesquisa, 1,82 mil incidentes
de violação de dados foram
divulgados publicamente
entre novembro de 2020 e
outubro de 2021. Um aumento considerável em relação ao mesmo período de
2020, quando apenas 730
eventos foram divulgados

publicamente, com pouco
mais de 22 bilhões de registros expostos.
Globalmente, as indústrias mais afetadas por
violações de segurança foram saúde (24,7%), educação (12,9%), e governo
(10,8%). No Brasil, os segmentos que mais sofreram
com incidentes cibernéticos
foram, respectivamente, o
governo (29,8%) e o setor
financeiro (27%). A principal causa de tais violações
foram ataques do tipo ransomware. A falta de proteção adequada às bases de
dados também foi um fator
responsável por grande parte das exposições na região.
O ransomware ocasionou
um impacto imenso nas organizações em 2021, responsável por aproximadamente
38% de todas as violações;
6% dos ataques aconteceram em bancos de dados em
nuvem que apresentavam
controle de segurança insuficiente. As VPNs de SSL
não corrigidas continuaram
a fornecer um ponto de entrada ideal para os invasores
realizarem espionagem cibernética, capturar informações
confidenciais e de proprie-

dade empresarial, bem como
criptografar redes.
Grupos de ameaças, principalmente de ransomware,
exploram cada vez mais as
vulnerabilidades e as configurações incorretas no Active Directory, que é utilizado
para autenticação e autorização de todos os usuários e
máquinas que utilizam a rede de uma organização, tornando-o um importante alvo
para os invasores. Já pesquisa da PSafe sobre o grau de
confiança do brasileiro ao navegar pela rede de conexões
acaba de revelar que 47,7%
não se sentem seguros ao
utilizá-la, o que corresponde
a um a cada dois brasileiros.
O levantamento ouviu 9,63
mil pessoas, usuários do aplicativo dfndr security, entre os
dias 1º e 7 de fevereiro, e as
projeções utilizam como base o número de usuários do
sistema Android no país, que
seriam 131,1 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O levantamento revelou
ainda que o principal temor
dos respondentes ao navegar pela internet é ter seus
dados roubados (44,27%),

seguido por sofrer um golpe (24,88%) e ter as redes
sociais invadidas (21,59%).
O levantamento ouviu 9,63
mil pessoas e revela ainda
que o principal temor entre
os respondentes é ter os dados roubados (44,27%).
A forma mais comum
de disseminação dos golpes, segundo a pesquisa,
é por meio de sites falsos
(34,39%), seguido por redes sociais (33,55%), e
aplicativos de mensagens
(16,77%). Outro fator que
pode contribuir é a sensação de impunidade, pois
42,37% dos entrevistados
revelaram não fazer nada ao
constatarem que sofreram
um golpe, apenas 20,50%
registraram boletim de
ocorrência (B.O.) e outros
19,86% entraram em contato com o site ou aplicativo
em que ocorreu o golpe.
O principal tipo de golpe
sofrido pelos entrevistados
é o financeiro (36,26%), seguido por produto nunca
recebido (20,87%). Metade
das pessoas revelou ainda
que raramente modifica
suas senhas e 27,28% responderam que nunca fazem
isso.

2022: Federações reorientam estratégias dos partidos

O

Projeto de Lei
2.522/15, do Senado que permite aos partidos políticos se
unirem em uma federação a
fim de atuarem como uma
só legenda nas eleições e
na legislatura, aproveitando
a ementa da proposta para
comentar a atuação dessas
instituições no tabuleiro do
jogo democrático. Também
foi alvo dos comentários

dos analistas o veto do presidente ao texto, derrubado
pela Câmara posteriormente.
Esse foi um dos assuntos
abordados no podcast produzido pela Fundação da Liberdade Econômica (FLE)
explicou o trabalho das federações partidárias, em uma
conversa entre os cientistas
políticos Márcio Coimbra,
atualmente presidente da

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Laboratório Gross S/A – CNPJ: 33.145.194/0001-72 torna público que
requereu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação
e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 14/200.259/2009, a
renovação de sua Licença Municipal de Operação nº 002113/2017 em
23/12/2021 para Fabricação e Comercialização de Produtos Farmacêuticos
e Suplementos Alimentares no Município do Rio de Janeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS
DE ENFERMAGEM- COOPTEC
CNPJ 29.120.838/0001-09 NIRE 334.0005610-8
A Presidente da COOPTEC – COOPERATIVA DE TRABALHO DE
PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC, registrada
na JUCERJA sob o NIRE 334.0005610-8, e inscrita no CNPJ sob o nº. de
registro 29.120.838/0001-09, RENATA DA SILVA CARNEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere e em consonância com o Artigo 23 e Artigo 25do Estatuto Social da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC, e nos termos da Lei Federal n°
5.764/1971 e da 12.690/2012, no exercício de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os 100 (cem) sócios cooperados em dia com
as suas obrigações, para participarem da realização de sua AGE –
Assembleia Geral Extraordinária, realizar-se-á na sede da Cooperativa
localizada na Rua Uruguaiana, Número 10, sala 1804, Centro, CEP 20050090, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 19/02/2022, instalando-se, em
primeira convocação, às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação às 09:00 h com
a presença mínima de metade mais um do total de sócios cooperados, e em
terceira e última convocação às 10:00 h com a presença mínima de 20% do
total do quadro de associados, com o escopo de deliberar sobre as
seguintes pautas para Ordem do Dia: Item I- Prestação de Contas do Exercício
de 2021 compreendendo:a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial do
exercício de 2021; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas
da sociedade; d) Parecer do Conselho Fiscal; Item II – Destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, na primeira
hipótese, as reservas legais do Exercício de 2021; Item III – Aprovação do
planejamento estratégico, plano de ação ano 2022 Item IV – Assuntos Gerais
sem deliberação. Ao término da Assembleia Geral Extraordinária, dará início
à Assembleia Geral Especial seguindo, no mesmo local e com o mesmo
quórum, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item I - Gestão da
cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e
resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do
trabalho. Nota: A Assembleia ocorrerá de forma presencial e a Cooperativa
adotará todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde devido
ao momento vivido de pandemia. Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2022.
RENATA DA SILVA CARNEIRO
PRESIDENTE

Fundação, e Ismael Almeida,
que atua na assessoria política
e legislativa direta de senadores e nas Comissões de Agricultura e Reforma Agrária,
de Ciência e Tecnologia e na
Segunda Vice-Presidência da
Casa.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, perderá o
mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, de partido

que integra uma federação.
Antes, a Lei 9.096/95 considerava como justa causa o
desligamento feito por mudança substancial ou desvio
reiterado do programa partidário; grave discriminação
política pessoal; e durante o
período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à
eleição (seis meses antes do
pleito).

RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 - DESFILIAÇÃO DE CENTRAL
SINDICAL E DE FEDERAÇÃO ESTADUAL
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de
Teresópolis, RJ - SINDIPROVENTER, CNPJ nº 14.856.063/0001-59, Certidão
Sindical nº 46666.000421/2012-50 com sede na Av Lúcio Meira nº 330
Sala 105, Teresópolis – RJ, Várzea, CEP 25953-001, RATIFICA O EDITAL
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizado no dia 08 de fevereiro
de 2022, comunicando a quem interessar possa, que ela será realizada
na forma telepresencial e não presencial, com o link de acessos
disponibilizado aos associados na primeira chamada, as 13:00h.
Teresópolis, 08 de fevereiro de 2022.
Tiago Portella Scofano - CPF n° 087.502.447-52 - Diretor Presidente.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De conformidade com os Arts. 27 e 28, inciso IV, § 1º, 2º, e 3º do
Estatuto desta Entidade, convoco os Srs. Associados Grandes
Beneméritos, Beneméritos, Remidos e Contribuintes quites, em pleno
gozo de seus direitos sociais, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2022
(quarta-feira), às 10h, em primeira convocação e às 11h, em segunda
e última convocação, na modalidade virtual, conforme preceitua a Lei
nº 14.010, de 10 de Junho de 2020, em seu Capítulo III, art. 5º, Parágrafo
Único, em virtude do estado de calamidade pública instalado no país, em
20/03/2020, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
a) Aprovação do Plano de Ação da ACRJ; e
b) Aprovação da venda das Ações do Banco do Brasil.
Para tomarem parte na Assembleia os Srs. Associados deverão acessar
a plataforma WEBINAR/ZOOM através do convite que será enviado por
e-mail. O Departamento de Associados e a Secretaria Geral estarão
à disposição para eventuais esclarecimentos sobre regularidade,
participação e acesso à plataforma WEBINAR/ZOOM, que também
estarão disponíveis no site www.acrj.org.br/noticias.
A manifestação dos Associados na data da reunião ocorrerá por
meio da plataforma virtual, acessando o chat (Q&A) ou por e-mail
secretariageral@acrj.org.br ou agenda.presidente@acrj.org.br ou pelos
tels. 21 2514-1250/1242.
Os documentos inerentes à Assembleia Geral Extraordinária serão
disponibilizados juntamente com a carta convite, antecipadamente, e
seguirá por e-mail aos Associados.
Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2022

José Antonio do Nascimento Brito
Presidente
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Congo. Agora

M

ais um país vitimado pelo colonialismo, o Congo
(com pouco mais de 300.000 km², de 3 milhões de
habitantes e de subsolo rico) ainda vive amarguras de uma
exploração colonial intensa. Potências europeias levaram
tudo o que conseguiram carregar.
Moïse Kabagambe, jovem congolês, de 24 anos e sua
família, quem sabe acreditando que encontrariam reciprocidade agora, em um país que foi construído também pelo
trabalho dos seus ancestrais, como o Brasil, encontrou a
tortura seguida de morte, e sua família, ameaçada, confrontados com valores civilizatórios do tempo do pelourinho,
pensa em deixar o Brasil e a ferrugem escravista daqui, institucionalizada. Agora.
Supostamente, por cobrar dois dias trabalhados (R$ 200)
em um quiosque denominado Tropicália, ao que foi dito,
de propriedade de um suspeitíssimo cabo da polícia militar
(PMERJ), ou um discreto gênio das finanças (salário médio de
um cabo da PMERJ gira em torno de R$ 5.368), em uma área
de controle da milícia, acordou a cobra ancestral dos capitães
do mato, que mostraram quem manda no pedaço. Agora.
A economia congolesa está baseada principalmente em ricas atividades extrativas, como diamante, cobre, petróleo, madeira, marfim, látex e cobalto. Em 1891, em outra etapa de
sua trágica História, o Congo passou a ser colônia francesa,
encerrada com o seu processo de independência, em 1960.

Black Lives Matter
Coluna Empresa-Cidadã, de 8 de julho de 2020
“A campanha Black Lives Matter, criada após o assassinato covarde de Eric Garner por policiais (Nova York,
julho de 2014) e revigorada a partir do assassinato de George Floyd (Minneapolis/Minnesota) parece ter recebido
mais uma adesão – a de Philippe, rei da Bélgica. É o que
se depreende do pedido de desculpas por ele manifestado,
há dias, pela ocupação e exploração do Congo, no período
do reinado de Leopoldo II, quando, segundo ele, ‘foram
cometidos atos de violência e crueldade, que ainda pesam
na nossa memória coletiva’.”
“Uma das estátuas do rei Leopoldo II, que ficava em Antuérpia, foi alvejada por manifestantes belgas antirracistas
e recolhida pela administração local, em junho deste ano.
Leopoldo II ocupou o trono de 1865 a 1909, e pela exploração colonial de minerais, do marfim, e do látex na região
conhecida como Congo Belga deixou um legado estimado
em 15 milhões de assassinatos, mais um número incontável
de mutilações, em adultos e crianças, e estupros. Segundo o
rei Philippe, o período posterior, de 1908 a 1960, também
‘causou sofrimento e humilhação’.”
“O rei Philippe assumiu o compromisso público de
‘combater todas as formas de racismo’.”

‘Descolonizar é preciso. Agora.’
Em 1485, Diogo Cão, escravista português, abriu uma
trágica etapa na vida do Congo, só encerrada, em relação a
Portugal, em 1885, com a Conferência de Berlim, em que
Portugal foi alijado do espólio. A longa etapa, iniciada no
final do século 15, compreendeu a escravização de mais de
2 milhões de pessoas para desenvolver as culturas mercantis que fizeram o Brasil, sob tutela europeia, a triste hospedeira de cerca de cinco milhões de escravos negros, dos
quais pelo menos 2 milhões do povo Banto, congoleses.
Apesar dos sinais da História advertirem pelo contrário,
Moïse Kabagambe, o jovem conguês de 24 anos, e sua família acreditaram no Brasil como abrigo para fuga da violência presente no Congo. Agora. E foi jogado nos colos
da milícia e da PMERJ. Em resumo, assassinado de forma
bárbara, a pauladas. Agora. No Brasil.

Biruta e Tropicália
Pelo massacre, protestos estão ocorrendo em diversas
partes do Brasil. E, em ato simbólico expressivo, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro anunciou no sábado,
5 de fevereiro, que o direito à exploração das atividades
no quiosque Tropicália e no quiosque vizinho, Biruta, será
concedido à família de Moïse, com a hipótese provável de
que seja transformado em um memorial em homenagem
ao jovem conguês assassinado. Não é muito, mas já é mais
do que os posicionamentos vazios dos governos estadual e
federal e é compatível com as recomendações expressas no
Plano de Ação que segue a Declaração de Durban, na III
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação
Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância,
promovida pela ONU, em setembro de 2001.
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Cai impacto da variante Ômicron
sobre o empresariado fluminense

P

esquisa do Instituto Fecomércio de
Pesquisas e Análises
do Rio de Janeiro (IFec RJ)
sobre o impacto da variante
Ômicron no empresariado
fluminense constatou que o
número de empresários do
comércio de bens, serviços
e turismo do estado do RJ
que tiveram seus negócios
impactados pelo vírus caiu
de 60,5%, em janeiro, para
59,4%, em fevereiro.
Houve também diminuição dos comerciantes que
tiveram funcionários afastados por conta da variante:
de 58,7%, em janeiro, para
56,7%, em fevereiro. A sondagem ocorreu no dia 7 de
fevereiro, com a participação de 209 empresários do
Estado do Rio de Janeiro.
A pesquisa apurou que
o número dos empresários
que tiveram afastado ape-

nas um funcionário aumentou de 23,9% (janeiro) para
37,5% (fevereiro), mostrando queda do impacto para
o funcionamento dos estabelecimentos. O número de
comerciantes que acreditam
que terão algum tipo de
prejuízo em seus negócios
na semana seguinte caiu de
74,3% (janeiro) para 71,3%
(fevereiro).
O diretor do IFec RJ,
João Gomes, disse nesta
terça-feira que a expectativa negativa para a semana
seguinte também reduziu
bastante. “Você saiu de
60% de empresários que na
próxima semana esperavam
que seriam muito prejudicados ou prejudicados e vai
para 46,9%. É uma queda
bastante significativa. Mais
do que aquilo que ele estava observando na semana
passada, era já a expectativa

para a frente e com fundamento. Porque um percentual maior estava vendo menos funcionários afastados
por conta da Covid”.
Segundo João Gomes, o
momento que o empresariado está vivendo dá suporte para ele acreditar que
essa semana já seria melhor
do que aquela que ele estava enfrentando. As informações transmitidas pelas
autoridades sanitárias em
relação à variante Ômicron
ajudam os economistas do
instituto a fazerem essa análise, destacou o diretor.
Gomes observou que o
percentual dos que esperavam ser muito prejudicados
na semana seguinte caiu 9
pontos percentuais, passando de 29,6% para 20,6%.
Os números estão em linha
com o processo de arrefecimento das estatísticas da

pandemia na capital, com
maior concentração dos casos, embora ele tenha lembrado que a pesquisa tem
abrangência estadual.
Diante da tendência de
redução de casos da doença e do número de óbitos e
desaceleração dos pacientes
internados, cuja quase totalidade é de pessoas que não
completaram o esquema
vacinal, incluindo a dose de
reforço, o diretor do IFec RJ
analisou que esse é o principal termômetro para o retorno pleno dos negócios.
“O retrato hoje é o seguinte: a vacina é a solução.
Está mais do que comprovado”. Não há, segundo
afirmou, condição de se
fazer uma análise racional,
técnica e isenta dos dados.
“Olhando os dados agora, a
tendência é positiva”, concluiu João Gomes.

Adesão ao programa de Regularização
Fiscal do DF vai até 31 de março

O

Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do
Distrito Federal (Refis-DF),
aprovado em14 de dezembro pela Câmara Legislativa, permite que pessoas
físicas ou jurídicas possam
aderir ao programa até 31
de março. Esta segunda etapa faz parte do pacote Pró-Economia 2, lançado pela
Secretaria de Economia do
DF (SEEC-DF), e apresenta uma nova possibilidade
de renegociação das dívidas
tributárias com o governo
local, que espera movimentar mais de R$ 1,5 bilhão
nos cofres da capital.
A princípio, espera-se
que mais de 380 mil pessoas
e 90 mil entidades empresariais renegociem seus débitos gerados até a data limite

de 31 de dezembro de 2020.
Entre os benefícios previstos no Refis 2021 estão a redução do valor principal do
imposto e redução de juros
e multas, inclusive as de caráter moratório.
Para a especialista e CEO
da Controller Assessoria
Contábil, Alessandra Neiva
Amorim, a proposta governamental se torna uma
boa solução para aqueles
que possuem condições de
quitar os débitos logo no
começo do ano. “A redução
de até 50% no valor bruto
das dívidas por intermédio
da renegociação fornece
possibilidades mais amplas
para organizar as demais
finanças no decorrer do segundo semestre”, pontua.
Devido ao sucesso da última etapa da arrecadação

de dívidas, que previu um
recolhimento de mais de R$
3 bilhões para os cofres públicos, a segunda parte do
Refis 2021 permanece com
a ausência de um valor-limite para a renegociação.
Entretanto, ressalta-se que
a redução do valor principal
se limita a todos os débitos
tributários de até R$ 100
milhões e o valor total das
pendências pode ser dividido em até 120 parcelas.
A adesão aos Refis 2021
pode ser feita digitalmente,
por meio do Portal de Serviços da Receita do Distrito
Federal, ou presencialmente
nas agências representantes
do órgão. Ainda de acordo
com Alessandra Amorim,
além de aquecer o mercado,
a renegociação das dívidas
de forma consciente per-

mite que as empresas reforcem o planejamento tributário interno.
“A prestação de contas,
principalmente aquelas que
envolvem o meio corporativo, deve ser manejada de
maneira responsável a fim de
minimizar os custos fiscais.
Neste caso, é interessante recorrer à assistência profissional para adquirir os melhores
benefícios para cada caso”,
conclui a especialista.
Atuando há mais de duas
décadas na capital brasileira, a Controller Assessoria
Contábil oferece serviços de
maneira responsável e transparente nas áreas de consultoria, contabilidade e planejamento tributário. Com uma
ampla equipe de especialistas,
a empresa é um dos destaques no ramo brasiliense.

Planos de saúde encerraram ano com
crescimento contínuo em 12 meses

O

segmento de planos de saúde fechou o ano de
2021 com crescimento contínuo em seus 12 meses. É
o que apontam os dados da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) referentes ao número de beneficiários de planos de saúde, disponíveis na Sala de Situação.
Em dezembro, o setor totalizou 48,99 milhões de usuários em planos de assistência
médica e 29,23 milhões em
planos exclusivamente odontológicos. No comparativo
com os anos anteriores, a
evolução tem sido sequencial
desde julho de 2020.
No caso dos planos médico-hospitalares, em um
ano houve incremento de

1,5 milhão de beneficiários
– o equivalente 3,18% de
aumento em relação a dezembro de 2020. No comparativo de dezembro com
novembro, o crescimento
foi de 283,16 mil usuários.
O total de beneficiários
é o maior número registrado desde janeiro de 2016,
quando o setor atingiu
49,19 milhões de beneficiários nessa segmentação. Já
nos planos exclusivamente
odontológicos, foi registrado aumento de 2,56 milhões de beneficiários em
um ano – o que representa
9,61% de crescimento no
período – e de 330,69 mil
em um mês (comparativo
com novembro).
Em relação aos dados

por estado, no comparativo
com dezembro de 2020, o
setor registrou aumento de
beneficiários em planos de
assistência médica em 24
unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais
e Paraná os que tiveram o
maior ganho de beneficiários em números absolutos.
Entre os odontológicos,
25 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo também que São Paulo, Minas
Gerais e Paraná, os estados
com maior crescimento em
números absolutos.
Outro detalhe interessante foi o crescimento de beneficiários por faixa etária.
Na análise anual, a faixa etária de 39 a 43 anos foi a que

apresentou o crescimento
mais expressivo na assistência médica (7,12%), seguido pela faixa etária de 44 a
48 anos (6,49%). Também
essas duas faixas etárias tiveram maior crescimento
nos planos odontológicos –
12,76% para 39 a 43 anos e
12, 62% para 44 a 48 anos.
São Paulo, Minas Gerais
e Paraná são os estados com
maior crescimento de beneficiários, no comparativo de
dezembro de 2020 a dezembro de 2021 (considerando
assistência médica e exclusivamente odontológico). Segundo a ANS, os números
podem sofrer modificações
retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
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Condições financeiras estão mais desafiadoras para economias emergentes

O

Banco
Central
divulgou
nesta
terça-feira a ata
da 244ª reunião do Comitê
de Política Monetária (Copom), realizada nos dias 1
e 2 de fevereiro de 2022.
Lembrando que de 9,25%,
valor que fechou em 2021,
a taxa básica de juros subiu
para 10,75%. É a primeira
vez em mais de quatro anos
que a Selic aparece com 2
dígitos. A interpretação dos
economistas é que a tendência é de a taxa básica de
juros ficar mais alta nas próximas reuniões. A reportagem do Monitor Mercantil
reuniu a opinião de dois
economistas sobre o teor
da ata da reunião.
De acordo com o documento do BC, no cenário
externo, o ambiente segue
menos favorável. A maior
persistência
inflacionária aumenta o risco de um
aperto monetário mais cé-

lere nos EUA, tornando as
condições financeiras mais
desafiadoras para economias emergentes. Além
disso, a nova onda da Covid-19 adiciona incerteza
quanto ao ritmo da atividade, ao mesmo tempo que
pode postergar a normalização das cadeias globais de
produção. Desde a última
reunião, a maioria das commodities reverteu a queda
observada no fim do ano e,
em alguns casos, atingiram
recordes recentes, reforçando o ambiente global de
preços mais pressionados.
“Em relação à atividade
econômica brasileira, indicadores relativos ao comércio
e serviços mostraram evolução ligeiramente melhor que
a esperada em novembro,
enquanto a indústria apresentou recuperação em dezembro. Indicadores do mercado de trabalho mostraram
recuperação consistente de

empregos no último trimestre de 2021”, entende o BC.
Para o economista Étore Sanchez, chefe da Ativa
Investimentos, a ata da reunião foi relativamente em
linha com o comunicado,
mas as diferenças apontam
para algo mais hawkish do
que precificado anteriormente. “A autoridade sinalizou que para buscar a
convergência das expectativas de inflação para meta,
a autoridade deveria ter um
ciclo mais austero do que
o precificado pelo boletim
Focus”, mencionou
Na opinião dele, o Copom
avaliou o ritmo apropriado de
elevação dos juros. “Analisou
suas projeções de inflação utilizando simulações com trajetórias de política monetária
com diferentes taxas terminais,
ritmos de ajuste e duração do
aperto monetário. Vale notar
que os cenários considerados,
consistentes com a convergên-

cia da inflação para suas metas,
pressupunham trajetória da taxa de juros superior às utilizadas no cenário de referência”,
ressalta.
Ele acredita que os
membros do Copom debateram a estratégia mais
apropriada. “Concluiu-se
que um novo ajuste de 1,50
ponto percentual, seguido
de ajustes adicionais em
ritmo menor nas próximas
reuniões, é a estratégia
mais adequada para atingir
aperto monetário suficiente e garantir a convergência da inflação ao longo do
horizonte relevante, assim
como a ancoragem das expectativas de prazos mais
longos”, ponderou.
“Vamos manter nossa
expectativa de que a autoridade irá subir a Selic em
100bps na reunião de março e encerrará o ciclo de alta dos juros a 11,75%. Isso
porque a partir da reunião

Três perguntas: uma operação digital de locação de veículos
Por Jorge Priori

A

Turbi é uma locadora de veículos
100% digital. Essa
questão não passa apenas
pela utilização de um aplicativo, que todas as locadoras
já possuem, inclusive as tradicionais, mas pela reorganização de todo o modelo
de negócio de forma digital.
Por exemplo, a Turbi não
possui bases com dezenas
de veículos e colaboradores
para cuidar de atividades
comerciais e administrativas, ou relacionadas à entrega, recepção e manutenção
dos carros. Os veículos da
startup são distribuídos por
estacionamentos, geralmente em pequenas quantidades, onde a pessoa que fez
a locação pelo aplicativo
pode retirá-los e devolvêlos sem encontrar um único
colaborador da startup.
Conversamos com Luiz
Bonini, chief growth officer e sócio da empresa, sobre a forma como a Turbi
opera, seus planos de expansão e sobre como está
o modelo de locação digital
no mundo.
Como funciona uma
locação de veículo na
Turbi?
Para fazer a locação do
carro, o interessado deve
apenas baixar o aplicativo,
se cadastrar e passar por um
processo de aprovação. Depois de aprovado, o usuário
escolhe o ponto de retirada,
o modelo do veículo e opta
entre horas livres ou pacote
de horas. Tudo muito prático, rápido e sem burocracia,
com o processo de abertura
do carro sendo feito de forma automática através de
reconhecimento facial pelo
app.
Além dessas vantagens e
dos valores competitivos de
aluguéis, o usuário não precisa correr para devolver o
carro em uma hora pré-de-

terminada, como acontece
em locadoras tradicionais,
visto que a Turbi não cobra multas ou diárias extras
dos contratantes. Apenas é
cobrado o uso referente às
horas adicionais.
O usuário ainda pode optar por pegar o veículo naquele momento ou escolher
agendar para uma data futura. Na modalidade “pegar
agora”, após a confirmação
do aluguel, o usuário tem
30 minutos para chegar até
o ponto de retirada e abrir
o carro. Já no agendamento, o usuário vai escolher a
data do aluguel, um raio de
distância e uma categoria de
veículo (hatch, sedan, SUV
ou esportivo). Algumas horas antes da viagem, ele receberá um e-mail informando o ponto de retirada e o
veículo reservado.
No caso da entrega e
devolução, nosso modelo
de atuação faz com que as
vagas dos nossos carros sejam suas moradas. Para isso,
precisamos que eles sejam
devolvidos no mesmo lugar onde o motorista fez a
retirada. Os veículos ficam
distribuídos pela cidade em
pontos como prédios comerciais, residenciais, hotéis, estacionamentos, padarias e pet shops. Qualquer
ponto que tenha acesso público e acesso 24x7 pode ser
um ponto Turbi.
Com relação às avarias,
nossos clientes, no momento da locação, verificam se
o carro possui danos. Caso
existam, eles fazem o seu
registro por meio de fotografias tiradas no próprio
celular. Com isso, recebemos mais de 20 mil fotos
por semana que são analisadas pela Tia Dam (a inteligência artificial proprietária
da Turbi para análise de
danos). Em caso de sinistros, o carro é automaticamente retirado da operação.
A partir dessas fotos, também conseguimos realizar a

Divulgação Turbi

de maio a autoridade foca
apenas em 2023, quando,
conforme suas próprias
expectativas, o BC já tem a
convergência para 3,2%”,
destaca o economista da
Ativa Investimentos.
Na visão dele, para ter
a convergência em 2022 a
autoridade monetária precisaria ser mais austera,
reconhecendo que deveria ter sido mais hawkish,
mas isso não diz respeito
a condução austera indiscriminada. “Trata-se de
um reconhecimento que
visa restabelecer a credibilidade no regime de metas.
De todo modo, avalio que
o mercado hoje passará a
precificar algo mais salgado do que tinha ontem para a reunião de maio”.
O economista traduz
que o BC aponta para uma
assimetria altista para as
expectativas no tocante a
fiscal. Trata-se de um posi-

cionamento sinalizando que
as iniciativas de alívio inflacionário, que circulam no
congresso, têm efeito curto
na inflação, mas deterioram
as expectativas. “O Comitê
nota que mesmo políticas
fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação no curto prazo podem
causar deterioração nos
prêmios de risco, aumento
das expectativas de inflação e, consequentemente,
um efeito altista na inflação
prospectiva”, avalia.
Na opinião do economista João Beck, sócio da BRA,
a ata do Copom mostrou
um Banco Central preocupado em relação à interpretação do mercado após o
comunicado da decisão na
semana passada em relação
à desaceleração do ritmo de
ajuste. “O Comitê reforçou
que não pretende alterar a
taxa terminal, mas sim uma
desaceleração”, cita.

EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, no uso
de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 172 da Lei 1060 de
22 de dezembro de 2011, pelo presente Edital, CITA o servidor abaixo
relacionado por abandono de cargo, em razão de encontrar-se em local
incerto e não sabido, a fim de apresentar defesa escrita no prazo de 15
(quinze) dias, a partir da data da última publicação do edital, sob pena de
revelia. CARLOS ANTONIO LEÃO SOBREIRA, MÉDICO Clínico Geral, matrícula
5432/11, lotado na SEMUS – PAD No 4376/2021/03. A Comissão Processante
encontra-se instalada na sede da Prefeitura Municipal de Queimados, situada
na Rua Hortência, no 254, Centro – Queimados/RJ, sendo-lhes assegurado
vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 10 às 16h.

DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
DITAL DE INTIMAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe - Juiz em Exercício do Cartório da 15ª Vara Cível da
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que
funciona a Av Erasmo Braga, 115 2º Pav. 233C-235-237 CEP: 20210-030 - Castelo
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio
em Edifício, de nº 0090671-08.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO LOTE
1 DO CONJUNTO VILLAGE SÃO CONRADO em face de DANIEL FERREIRA
ALVES, objetivando “INTIMAÇÃO”. Assim, pelo presente edital INTIMA os herdeiros
SAMUEL, MARIA CRISTINA, ANA MARIA e DANIEL para promoverem a habilitação
e representa&c cedil;ão processual do ESPÓLIO DE DANIEL FERREIRA ALVES no
presente feito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e sete de outubro
de dois mil e vinte e um . Eu, Marcia Almeida da Fonseca - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu, Tarcisio de Albuquerque Rocha - Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo.

Luiz Bonini

identificação do responsável pelo dano.
Como estão os planos
de expansão da Turbi?
Para este ano, planejamos expandir nossa atuação tendo como foco
grandes cidades e metrópoles. Atualmente, operamos em São Paulo, Guarulhos, Santo André, São
Caetano, São Bernardo,
Osasco, Barueri e Taboão
da Serra.
Nosso modelo de negócio permite expandir nossa
atuação para uma nova cidade em duas semanas, por
exemplo. Para isso, é fundamental que consigamos
ter os veículos para este
local, mobilizar a rede de
parceiros de estacionamento, manutenção e lavagem,
além de contratar os profissionais que trabalharão na
operação local.
Existem
operações
similares à Turbi pelo
mundo? Como vocês estão vendo as perspectivas
desse modelo de negócio
no Brasil?
Existem alguns modelos similares. O modelo
da americana Zipcar é o
que mais nos inspirou e
que mais possui similaridades com a Turbi. Hoje
em dia, eles estão muito bem consolidados nos

Estados Unidos, atendendo nas principais cidades,
expandindo sua atuação e
ampliando sua frota constantemente.
Em países em processo
de desenvolvimento como
Rússia, China e Índia, o
crescimento tem sido bastante rápido nos últimos
anos. O principal player chinês, EvCard, caminha para
uma frota de 300 mil carros.
Somente em Moscou, já circulam mais de 25 mil carros
da Yandex.drive.
Com relação às perspectivas desse modelo de negócio no Brasil, encontramos
diversas dificuldades de
mobilidade urbana, intermunicipal ou interestadual.
Nosso modelo vem ao encontro da procura do brasileiro pelo uso de um carro
sem a necessidade de ter os
altos custos e contratempos
da posse de um.
Recentemente, ultrapassamos a marca das 500 mil
viagens realizadas, um marco muito importante para
nossa operação. O brasileiro tem entendido cada
vez mais sua relação com o
carro e sua necessidade em
ter ou não ter um. A Turbi
trabalha para mostrar que
existe uma solução diferente do modelo tradicional
de aluguel de carros com o
qual as pessoas estão acostumadas no Brasil.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
Companhia de Capital Aberto
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BEMOBI MOBILE TECH S.A. A SER REALIZADA EM 11 DE
MARÇO DE 2022 DE FORMA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL
A Administração da Bemobi Mobile Tech S.A.(“Companhia”) propõe a criação de um plano de incentivo de longo prazo com os seguintes propósitos;
(a) motivar os beneficiários a perseguirem resultados e agregarem valor à
Companhia; (b) manutenção dos profissionais-chave da Companhia por período de longo prazo; (c) promover o bom desempenho da Companhia e o
atendimento dos interesses de seus acionistas; e (d) alinhar os incentivos
concedidos aos beneficiários à performance das ações (BMOB3) na bolsa de
valores. Nesse passo, o Conselho de Administração da Companhia convoca
os Srs. acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de março de 2022, às 15:00 horas
(“AGE”), de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, e artigo 21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), através da plataforma eletrônica Zoom
Meetings (“Plataforma Eletrônica”), com link de acesso a ser encaminhado
aos acionistas habilitados previamente à realização da assembleia, sobre a
seguinte ordem do dia: Deliberar sobre (i) aprovação de plano de incentivo
de longo prazo mediante outorga de ações ou opções de compra de ações
de emissão da Companhia (“Plano”); e (ii) autorização à administração da
Companhia para implementação do Plano. Informações Gerais: Em atendimento ao disposto na lei 6.404/76 (Lei das sociedades anônimas ou “LSA”)
e na Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM481/2009”), informamos que estão
à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nas páginas
na Internet da Companhia (http://ri.bemobi.com.br), da B3 (www.b3.com.br)
e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor da
Proposta da Administração com relação à ordem do dia, inclusive minuta dos
Anexos 13 da Instrução CVM 481/09 e o Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM
nº 480/09. Considerando a pandemia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em
razão das restrições existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do Acionista somente poderá ser via Plataforma
Eletrônica, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos
termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, caso em que o Acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem necessariamente votar; ou (ii) participar e votar nas Assembleias Gerais. Participação
dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão participar
e votar na AGE via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, conforme
o caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou procuradores. O
link de acesso à AGE será disponibilizado pela Companhia àqueles acionistas que se habilitarem para participar, por meio do envio, dos documentos
abaixo indicados para o endereço eletrônico assembleia@bemobi.com.br
(com solicitação de confirmação de recebimento), em até 2 (dois) dias antes
da data de realização da AGE, ou seja até 09 de março de 2022: (a) no caso
de pessoa física: documento de identidade com foto (Carteira de Identidade
Registro Geral - RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte,
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública); (b) no caso
de pessoa jurídica ou fundo de investimento: o representante do acionista
deverá apresentar: (i) documento de identidade do representante com foto
(Carteira de Identidade Registro Geral - RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos
profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública); (ii) atos societários e/ou documentos pertinentes que comprovem
os poderes dos signatários; (iii) o instrumento do mandato com o reconhecimento de firma do outorgante; e (iv) comprovante expedido pela instituição
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia
com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da
AGE e, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de
ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos
signatários por Tabelião ou Notário Público, devem ser apostilados ou, caso
o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia
(Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro,
traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação então
em vigor. As informações completas para a participação digital estão disponíveis no Manual de Participação da AGE, disponível para consulta na sede
da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.bemobi.
com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da CVM
(http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022. Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administração da BEMOBI MOBILE TECH S.A..
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País gastou US$ 15,2 bilhões em
importações de fertilizantes em 2021
Dependência significa aumento de 56% sobre valores pagos em 2020

O

Brasil
gastou
US$ 15,2 bilhões
em importações
de adubos e fertilizantes
químicos em 2021, valor
90% maior que o gasto no
ano anterior. Foi o produto mais importado entre
os itens da categoria “indústria de transformação”,
conforme dados da balança comercial brasileira, da
Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), analisados pela área econômica
da Federação Única dos
Petroleiros (FUP).
O país adquiriu no exterior 41,5 milhões de toneladas de fertilizantes
– incremento de 22% nas
quantidades –, a preço médio de US$ 364,34 por tonelada, 56% acima dos valores pagos em 2020.
Enquanto o Brasil aumenta sua dependência de
importação para suprir o
mercado doméstico, unidades de fertilizantes instaladas no país permanecem desativadas. A FUP
vem alertando sobre o fato
desde que o governo atual
começou a se desfazer das
refinarias do sistema Petrobras e hibernar algumas
unidades
É o caso da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados
da Petrobras no Paraná
(Fafen-PR), em Araucária,
fechada em março de 2020.

Reprodução

Operando desde 1982, a
Fafen-PR, adquirida pela Petrobras em 2013, era
responsável pela produção
de 30% do mercado brasileiro de ureia e amônia e
65% do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA
32), aditivo para veículos
de grande porte que atua na
redução de emissões atmosféricas.
Produtor de alimentos
Apesar de ser grande
produtor de alimentos, o
Brasil é altamente dependente da importação de
fertilizantes. Uma parcela
de 85% desses produtos
é comprada no mercado
internacional. Para o diretor da FUP, o petroquímico Gerson Castellano,
um fator que contribuiu
muito para aumentar, ainda mais, essa dependência
foi a retirada da Petrobras
do setor de fertilizantes,
anunciada pelo governo
Bolsonaro em 2019.
Nesse processo, a estatal
hibernou algumas de suas
fábricas de fertilizantes, arrendou outras unidades no
Nordeste e acaba de anunciar a venda da Unidade de
Fertilizantes Nitrogenados
(UFN3), em Três Lagoas (MS), ao grupo russo
Acron, com cerca de 80%
das obras concluídas.

Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados
da Petrobras no Paraná (Fafen-PR),
fechada em março de 2020

Dependência Chinesa
O Brasil compra fertilizantes, principalmente, da
China, Ucrânia e Lituânia
e de outras nações que já
anunciaram redução e até
interrupção na produção
por causa do aumento de
custos, provocado por situações adversas como o
inverno rigoroso no Hemisfério Norte e a crise
energética na Europa e na
China. “Quando isso ocorre, esses fornecedores têm
por estratégia priorizar o
seu próprio mercado. Essas adversidades encareceram os custos de produção
e obrigaram esses países a
rever a destinação do gás
natural, utilizado na produção de ureia”, explica Castellano.
Segundo ele, O Brasil fi-

cou refém de importações
para abastecer seu mercado doméstico: “A disparada
nos preços de insumos, como o gás natural e o potássio, estão criando o temor
de uma possível crise no
abastecimento de fertilizantes”, alerta.
O fertilizante nitrogenado teve um reajuste de
quase 200% no ano passado. O Brasil, como grande
produtor agrícola, já vê a
questão com preocupação.
Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro culpou
unicamente a crise energética da China pelo risco de
escassez no abastecimento
de fertilizantes no Brasil,
sem mencionar que mandou fechar fábricas que poderiam garantir a produção
do insumo no país.

FPSO Maria Quitéria: Afretamento e prestação de serviços

A

Petrobras assinou
os contratos com
as empresas Yinson Bergenia Production
B.V. e Yinson Bergênia Serviços de Operação Ltda,
ambas do grupo da Yinson
Production PTE Ltd. para
afretamento e prestação de
serviços do FPSO Maria
Quitéria para o Projeto Integrado Parque das Baleias,
a ser instalado no Campo
de Jubarte, localizado no
norte da Bacia de Campos.
“Os contratos seguem os

mesmos parâmetros das
cartas de intenção assinadas em novembro de 2021.
A previsão é que a unidade
inicie a produção no quarto
trimestre de 2024”, informou a estatal em nota.
A unidade terá capacidade de processamento de
100 mil barris de óleo e 5
milhões de m3 de gás por
dia. Os contratos de afretamento e de serviços terão duração de 22 anos e 6
meses, contados a partir da
aceitação final da unidade.

O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores
de óleo e oito injetores de
água.
A área de Parque das
Baleias é formada pelos
campos de Jubarte, Baleia
Anã, Cachalote, Caxaréu,
Pirambú e Mangangá. O
primeiro campo, de Jubarte, foi descoberto em
2001. Em 2019 a Petrobras e a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP)

celebraram um acordo para a prorrogação do prazo
de concessão até 2056 do
novo campo de Jubarte
unificado, que viabiliza a
implantação do novo sistema de produção do Projeto Integrado do Parque
das Baleias, além de projetos complementares na
área. Atualmente, estão
em operação quatro plataformas: P-57, P-58, FPSO
Cidade de Anchieta e FPSO Capixaba, este último
operará apenas até 2022.

Projeto dobra
pena de uso de
informação privilegiada

A

Agência
Câmara divulgou nesta terça-feira que
o Projeto de Lei 3448/21
dobra a pena no crime de
uso indevido de informação privilegiada cometido
por funcionário público
com participação ativa nas
políticas fiscal, monetária e
cambial. O texto em análise
na Câmara dos Deputados
insere o dispositivo na Lei
deo Mercado de Valores
Mobiliários. O projeto será
analisado pelas comissões
de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e
de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário.
Segundo a lei, aquele crime consiste em “utilizar informação relevante de que
tenha conhecimento, ainda
não divulgada ao mercado,
que seja capaz de propiciar,
para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante
negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários”. A pena
hoje é de reclusão, de 1 a
5 anos, e multa de até três
vezes o montante da vantagem ilícita obtida.
O projeto de lei, ao do-

brar a pena no caso de
funcionário público, usa
definição do Código Penal
pela qual é “funcionário
público” quem, “embora
transitoriamente ou sem remuneração”, exerce cargo,
emprego ou função pública. Cargos em comissão podem elevar as penas.
“A investigação jornalística conhecida como Pandora
Papers revelou políticos do
alto escalão do governo federal do Brasil que possuem
offshores milionárias em
paraísos fiscais”, lembrou o
autor da proposta, deputado Ricardo Silva (PSB-SP).
“Há questões sensíveis
envolvendo aqueles que estão diretamente ligados às
políticas fiscal, monetária
e cambial e que podem se
beneficiar da desvalorização do Real em relação às
moedas estrangeiras”, observou ainda o parlamentar.
“Portanto, além das sanções
citadas no Código de Conduta da Alta Administração
Federal, é preciso endurecer as penas previstas para
o crime de uso indevido de
informação privilegiada”,
completou.

IBDA promove 2ª edição
do Congresso Brasileiro
de Direito do Agronegócio

A

pós o sucesso da
primeira edição realizada no ano passado, o Instituto Brasileiro
de Direito do Agronegócio
(IBDA) realiza o 2º Congresso Brasileiro de Direito
do Agronegócio (CBDA)
no dia 6 de abril. As inscrições para participar do
evento online são gratuitas
e estão abertas no site oficial.
O Congresso evidenciará
a importância de se debater
os desafios jurídicos e regulatórios dos Sistemas Agroindustriais (SAGs), a fim de
sustentar a competitividade
do setor em uma economia
global e corroborar para seu

desenvolvimento mercadológico e tecnológico.
Desse modo, o evento terá uma programação abrangente, que abordará temas
relevantes, como: Licenciamento Ambiental; Regularização Fundiária; Defensivos
Agrícolas; Crédito Privado,
Seguro e ESG. Cada assunto
será ministrado e debatido
por renomados especialistas
do direito, da economia, do
agronegócio e dos setores
público e privado.
A definição dos painéis
será feita pelo Conselho
Curador do CBDA, formado por profissionais com
amplo reconhecimento e
experiência no mercado.

Fundos de investimento: resgates líquidos de R$ 13,2 bi B3 coloca mais um
fiagro em negociação
s multimercados disse a Anbima. Entre os e multimercados, sofram operações compromissadas

O

e os fundos de
ações contribuíram para o resultado positivo do mercado em janeiro.
Os fundos de investimento
registraram resgates líquidos de R$ 13,2 bilhões no
primeiro mês de 2022, segundo o Boletim de Fundos
da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais
(Anbima).
Os multimercados e os
fundos de ações tiveram
retiradas líquidas de R$
19,4 bilhões e R$ 10,6 bilhões,
respectivamente.
“Esse é o quinto mês consecutivo que as duas classes têm resgates líquidos”,

multimercados, o tipo livre (fundos sem compromisso de concentração em
alguma estratégia específica) foi responsável pela
saída de R$ 12,5 bilhões,
ou seja, 64,2% do total das
retiradas da classe.
Os fundos de renda
fixa tiveram captação líquida positiva de R$ 22,4
bilhões, revertendo parte
dos resgates que a classe teve em dezembro (R$
56,9 bilhões).
“Com a alta da Selic, os
investidores têm alocado
parte de suas carteiras para a renda fixa, o que faz
com que os fundos mais
arriscados, como ações

resgates, como vem acontecendo desde o final de
2021”, explica Pedro Rudge, diretor da Anbima. Os
fundos de previdência tiveram resgates líquidos de
R$ 1,3 bilhão. Durante o
ano de 2021, a classe fechou três meses com retiradas, sendo eles: abril (R$
9,4 bilhões), agosto (102,1
milhões) e setembro (R$
882 milhões).
O patrimônio líquido da
indústria teve crescimento de 13,0% de janeiro de
2021 até janeiro deste ano.
Dentro das carteiras dos
fundos houve aumento na
exposição de ativos de renda fixa até dezembro como

(23,4%), debêntures (14%)
e títulos imobiliários (9,4%).
Olhando para a classe de
renda fixa, o patrimônio
líquido subiu, passando
de R$ 2,2 trilhões para R$
2,6 trilhões, representando
crescimento de 15,8%.
De acordo com o boletim da Anbima, com relação às rentabilidades, nos
fundos de renda fixa se destacaram os tipos: duração
alta grau de investimento
(investem, no mínimo, 80%
da carteira em títulos públicos) com 1,33% e crédito livre (podem manter mais de
20% da carteira em títulos
de médio e alto risco) com
0,85%.

O

correu nesta terça-feira o toque
de campainha que
marcou o início de negociação de mais um fiagro
na B3, o Devant Fundo de
Investimento nas Cadeias
Produtivas Agroindustriais.
As cotas do fundo passam a
ser negociadas com o ticker
DCRA11. O Fiagro Devant
é destinado a investidores
em geral. Serão admitidas à
negociação 6.738.905 cotas,
ao preço de R$10,00.
Gerido pela Devant, gestora independente especializada na gestão de ativos de
crédito, o fundo tem como
foco a alocação de recursos

em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Certificados de Recebíveis
Agrícolas (CRAs) e cotas de
outros fiagros.
Os fiagros são Fundos de
Investimentos semelhantes
aos Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), tendo
suas aplicações de recursos
realizadas em imóveis rurais,
cadeias produtivas agrícolas e
ativos que englobem o setor.
Desta forma, os produtores
rurais ganham uma nova forma de obtenção de crédito enquanto os investidores passam
a ter acesso a mais um produto
que contribui para a diversificação de portfólio.

