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O processo de ‘redemocratização’
trouxe vários erros. Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto Pinho, página 2

Estimativa é que fotografia,
de 1924, bata o recorde.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Petrópolis:
chuva elevou
sinistro de autos
em 186%
As chuvas que castigaram a
região de Petrópolis (RJ), entre os dias 16 e 22 de fevereiro,
aumentaram em 186% o número de sinistros de automóveis
naquela região em comparação
com os mesmos períodos de
dezembro (21) e janeiro (22),
segundo levantamento da Europ Assistance Brasil (EABR),
uma das maiores empresas de
serviços de assistência do país.
Tambpem mostra que os atendimentos envolvendo pane elétrica cresceram em 50%, enquanto
os serviços de assistência residencial ficaram 39% acima da
média, quando comparado aos
meses anteriores.
Para atender à crescente demanda, a EABR ampliou o número de equipes de atendimento
aos moradores da cidade. Parceira
da Bradesco Seguros, a empresa
enviou guinchos que fazem todos
os serviços de atendimento Auto;
veículos que prestam assistência
residencial e motos que realizam
socorros mecânico.

Faculdades dos
EUA perdem 1
milhão de alunos
As faculdades dos EUA perderam quase 1 milhão de alunos
desde o início da pandemia, uma
crise não reconhecida em muitos
níveis, disse um relatório recente
do The San Diego Union-Tribune
citado pela agência de notícias Xinhua.
Esse número é cerca de um
terço do ocorrido nos últimos 10
anos, de acordo com o relatório,
citando dados do Centro Nacional de Pesquisas da Câmara de Estudantes dos EUA. “Esta é uma
crise não reconhecida em muitos
níveis. Significa menor potencial
de ganhos ao longo da vida para
os trabalhadores, menos mobilidade econômica e social e uma
cidadania menos educada, entre
uma série de outros resultados indesejáveis”, disse o relatório.
Se não diminuir, essa perda de
americanos com formação universitária provavelmente resultará em
mais pobreza, intensificação dos
problemas sociais, erosão da democracia e menor base tributária,
disse o relatório. A crescente lacuna educacional ameaça reverter
décadas de progresso incremental
na abordagem da desigualdade racial e econômica, disse o relatório.

A PRIMEIRA VÍTIMA
Quem levou o ditador alemão ao
grave erro tático de desviar de
Moscou? A Ucrânia.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

Investimentos em Educação e
Ciência têm pior marca em 22 anos
Valores caem para menos de 1/3 do pico em 2013

O

Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB)
analisou a evolução das
despesas (valores aprovados – dotação inicial) do Orçamento da
União e investimentos do governo
nas áreas de Educação, Ciência e
Tecnologia de 2000 a 2022. Os valores foram corrigidos pela inflação acumulada (IPCA).
Apesar de o orçamento aprovado para 2022, ano eleitoral,
ser o maior da série analisada,
Educação, Ciência e Tecnologia
não são prioridades do governo.
Após 8 anos em ritmo de crescimento, o orçamento destinado
para investimentos, melhorias e
criação de novas políticas públicas vem caindo expressivamente
desde 2014.
Em 2022, a rubrica atingiu uma
das suas piores marcas, com valores semelhantes aos observados
no país entre 2000 e 2007, mostra
o trabalho “O orçamento da Educação, Ciência e Tecnologia no
Brasil: 22 anos de avanços e retrocessos”, de Joyce Luz, João Feres
Júnior e Debora Gershon.
Os valores de investimentos,
não apenas nas duas áreas, vêm
caindo vertiginosamente no Brasil.

Após 8 anos de valores crescentes,
durante os governos do PT, com
pico de R$ 139 bilhões em 2013, o
montante aprovado para caiu para
um patamar de aproximadamente
R$ 40 bilhões durante o Governo
Bolsonaro, ou seja, foi reduzido a
menos de um terço do maior valor
da série.
O Ministério da Educação receberá em 2022 apenas R$ 3,45 bilhões para investimentos em todo
o país. A porcentagem de investimentos no orçamento da Pasta
vem caindo após o pico de 17%
em 2015. O Governo Temer reduz os investimentos para 10%, e,
no Governo Bolsonaro, essa parcela é reduzida a 8%.
Vinculado ao Ministério, a Capes também tem recebido poucos
investimentos ao longo dos últimos 5 anos. Em 2021, a entidade
não recebeu valores para serem
alocados em investimentos; agora
a previsão de recursos é a pior de
toda a série histórica com apenas
R$ 8,1 milhões.
Os recursos destinados a investimentos na área de Ciência e
Tecnologia seguem a baixa alocação de recursos para o ministério
ao longo dos anos, mostra o estu-

do. Desde 2013 o órgão apresenta
queda. Em 2020 e 2021, recebeu
apenas R$ 446,5 milhões e R$
237,3 milhões para investimentos.
A previsão de 2022 é de apenas R$
722,4 milhões. Valores semelhantes só foram observados em 2000,
2003, 2004 e 2016.
Além do baixo valor de receitas
aprovado para este ministério ao
longo dos anos, a parcela de investimentos também é baixa. O pico
ocorreu em 2007, durante o Governo Lula, com a tímida marca de
4%, e nos anos do Governo Bolsonaro regrediu para uma média
de 1,5% ao ano.
Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq desde
2020 vem atingindo suas piores
marcas de recursos para investimentos dos últimos 17 anos. Em
2020, foram apenas R$ 9,9 milhões; em 2021, R$ 11,9 milhões;
em 2022, serão R$ 16,67 milhões
– valores bem inferiores à média
de R$ 48,72 milhões para o período analisado.
O Observatório do Legislativo
Brasileiro é sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos
(Iesp) da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj).

Guerra na Ucrânia pode impactar
preço de alimentos no Brasil

“A

guerra entre Rússia e Ucrânia deve
afetar boa parte do
mundo, inclusive com impactos
econômicos no Brasil, mesmo a
mais de 10 mil quilômetros de distância”, diz o mestre em economista
e Coordenador do Curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero,
que reforça que a instabilidade no
Leste Europeu pode não apenas impactar a inflação como pode resultar
em aumentos adicionais nos juros,
comprometendo o crescimento
econômico para este ano.
“As maiores pressões sobre
combustíveis estão ocorrendo
sobre o diesel, que não tem a adição de etanol e subiu 3,78% em
janeiro, segundo o IPCA-15. O
aumento do diesel também interfere indiretamente no preço dos
alimentos, ao ser repassado por
meio de fretes mais caros. Por enquanto, os efeitos no câmbio são

relativamente pequenos porque o
Brasil se beneficiou de uma queda de quase 10% da moeda norte-americana no acumulado de 2022.
Porém, o prolongamento do conflito pode anular a baixa do dólar
no início do ano”, diz.
Com o conflito, os preços do
dólar, do ouro e do petróleo dispararam. Economistas se preocupam com as consequências negativas para o Brasil, mas também
apontam pontos positivos para o
país, mas a guerra é sempre imperdoável.
“Apesar de não estarmos envolvidos diretamente na guerra, nossa economia depende em muito de
países como a Rússia, principalmente no agronegócio”, comenta
o especialista em marketing e análise política, Janiel Kempers.
Entre os efeitos na economia
brasileira, especialistas temem que
o aumento dos preços internacionais do petróleo e dos alimentos, a

queda do investimento no Brasil e
a redução da atividade econômica
na Europa levem a uma inflação
mais alta, o que pode afetar as exportações de produtos brasileiros.
Aspectos positivos para a economia nacional incluem a valorização das commodities brasileiras e
a eventual desvalorização do dólar.
A principal preocupação do
mercado é a alta do preço do petróleo acima de US$ 105 o barril, o
que aumentará ainda mais os preços dos combustíveis e o impacto
na inflação no Brasil. O combustível, que aumentou 40% em 2021,
é um dos maiores vilões da inflação, junto com os alimentos.
“Hoje o Brasil, apesar de produzir petróleo bruto suficiente,
não tem condições de refinar, o
que nos obriga a comprar petróleo
refinado. Com a instabilidade econômica por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia os preços do
petróleo tendem a subir”, avalia.

Energia sobe
32% e eleva
inflação na
Zona do Euro
A taxa anual de inflação da
Zona do Euro atingiu 5,8% em
fevereiro, impulsionada pelos
altos custos da energia, de acordo com uma estimativa publicada pelo Eurostat, o escritório
de estatísticas da União Europeia (UE), nesta quarta-feira. A
Alemanha registrou 5,5%, a Espanha, 7,5%, a França, 4,1%, e
a Itália alcançou com 6,2%.
O principal impulsionador da
inflação é o preço da energia,
que disparou durante a pandemia e, mais recentemente, por
causa do conflito Rússia-Ucrânia. Os preços da energia devem aumentar em um recorde
de 31,7% em fevereiro em relação ao ano anterior, de acordo
com o Eurostat.
“Não é apenas energia, os preços dos alimentos também estão
subindo ainda mais por causa do
conflito, e isso aumenta as preocupações com a inflação elevada
para os próximos meses”, comentou Bert Colijn, economista
sênior da zona do euro do ING,
em uma análise, segundo a agência de notícias Xinhua.
Na Zona do Euro, os preços
de alimentos, álcool e tabaco devem aumentar 4,1% em fevereiro em relação ao ano anterior.
A taxa de inflação anual para
bens industriais não energéticos
foi de 3%, e os preços “permanecerão elevados pelo menos
durante o primeiro semestre do
ano, antes que as interrupções
possam diminuir um pouco a
inflação de bens novamente”,
disse Colijn.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1347
R$ 5,2630
R$ 5,6933
R$ 0,8068
R$ 317,50

ÍNDICES
IGP-M

1,82% (janeiro)
0,87% (dezembro)

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

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Reflexões para teoria do Estado Nacional: preliminares
Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho

N

estas Reflexões trataremos apenas do mundo
ocidental, assim considerado o Oriente Médio, a Europa, a África e as Américas, além do
Japão. Japão? Sim. Arthur Ramos
(1903–1949), médico alagoano,
psicólogo, etnólogo, antropólogo,
escreveu quatro livros que denominou, coletivamente, Introdução
à Antropologia Brasileira, um dos
volumes tem por subtítulo As culturas europeias e europeizadas (1947).
Neste, há o capítulo designado
“O Grupo Japonês”. E ficamos
sabendo que na formação do Japão, entre os grupos mais antigos,
estão os ainu, ainda existentes, na
primeira metade do século 20, nas
ilhas Kurilas, Sakhalinas e na parte norte da ilha de Yeso. Os ainu
têm pele branca, ausência da dobra mongólica nos olhos escuros,
nariz aquilino ou côncavo, semelhante ao tipo racial caucasoide, e cujos ritos proto-históricos
encontram “semelhança com os
dos egípcios antigos”: embalsamamento, enterrar com os mortos seus pertences e alguns ritos
funerários. Porém não se devem
somente a estas características, físicas e culturais, mas à ocidentalização do Japão, ocorrida a partir
de meados do século 19.
Como em todo conhecimento,
a compreensão do fato estudado
varia com as tecnologias que estão disponíveis e que permitem
melhor ou mais amplo entendimento. No caso de uma Teoria
do Estado, as formas de organização da sociedade, os objetivos
desta sociedade, sofreram radical
mudança com o advento da economia, vista como um dos seus
elementos constitutivos, e como
técnica e ciência, com métodos e
discursos próprios.
O que se pretende nestas Reflexões é trazer alguns conhecimentos do século 20, a teoria matemática da comunicação, a teoria dos

sistemas gerais, as contribuições
da física, entre outros, para o estudo do Estado contemporâneo,
o Estado no século 21, onde o
domínio das finanças é evidente,
alterando valores sociais e mesmo
as atribuições dos Estados. Sendo
os Estados definidos pelos espaços geográficos e culturais onde
atuam, existe até teoria que busca eliminar o Estado Nacional
em prol de um Estado Mundial,
Universal, apenas conhecido em
obras de ficção.
O Estado Nacional tem o dinamismo das sociedades, uma
vez que representam seus desejos
e valores no tempo. Um Estado
imutável é tão difícil quanto o
Estado Universal, do “mercado”.
Diríamos até impossível, pois a
História é sabidamente dinâmica,
e o tempo é uma dimensão intrínseca à realidade.
Buscaremos numa cronologia
histórica analisar, não as teorias
dos estados, mas as necessidades
das sociedades que fizeram surgir
os Estados Nacionais. E o faremos com os recursos metodológicos e com o conhecimento científico disponível neste século 21.
O professor Dalmo de Abreu
Dallari (1931), paulista, titular de
teoria geral do estado na Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP), onde foi diretor,
entende que “para a compreensão
mais perfeita das características e
das tendências do Estado contemporâneo é necessário que se faça a
observação da realidade total em
que o Estado se acha inserido” (O
Futuro de Estado, 1980).
Mas que “realidade” é esta?
Dallari a busca na noção de “sistema político” de David Easton
(1917–2014), cientista político,
nascido no Canadá, com atividade profissional nos Estados Unidos da América (EUA): “Sistema
político é a interação que existe
em qualquer sociedade através do
qual são vinculadas as atribuições
obrigatórias ou autoritárias.”
Assim, interpretamos em Eas-

ton um recorte da Teoria dos Sistemas Gerais do biólogo vienense
Ludwig von Bertalanffy (1901–
1972). O entendimento dos fenômenos como sistemas vai além
da compreensão multidisciplinar.
Nos sistemas, a interação com o
meio e as relações entre os elementos constitutivos foi o enorme avanço que Bertalanffy trouxe
à análise, para nosso estudo, das
sociedades.
Concluímos que Dallari adota o
conceito do sistema político para
incluir a operacionalidade dos Estados. “Deve-se tomar em conta
o aspecto mais significativo dos
Estados e que diga respeito a algo
básico e de longa duração”, que
serão os “mecanismos institucionais”, ou seja, a ação das instituições sobre a política.
Porém, o próprio Abreu Dallari
introduz a questão dos “comportamentos políticos”, onde se inclui
o aspecto psicossocial das sociedades na formulação do Estado.
E elimina a distinção entre fenômeno político e fenômeno social
pois, ao fim, tratam, na ótica do
Estado, de um mesmo fenômeno.
Vamos acrescentar, na questão
do Estado, a ótica do sociólogo
e pensador francês Pierre Bourdieu (1930-2002), utilizando as
gravações de suas aulas no Collège de France, entre 1989 e 1992.
Bourdieu apresenta dois sentidos
no termo Estado: o aparelho burocrático de gestão dos interesses
coletivos e a instância onde se
exerce a autoridade do próprio
aparelho.
Este pensador francês também
chama a atenção para a transformação do interesse particular em
universal e apresenta a existência
de agentes particulares, portadores de interesses particulares, em
graus de universalização distintos: de promotores que desejam
legislação favorável à venda de
seus produtos, dos banqueiros
(ça va sans dire), dos funcionários
e associados ao corpo burocrático, numa lógica, numa espécie de

alquimia, tendendo a universalizar
o particular.
Também consideramos os
universalistas Morton Kaplan
(1921–2017) e Nicholas Katzenbach (1922–2012), dedicados a
combater a “época dos nacionalismos” e para quem no “Direito
Internacional não há pior expressão do que soberania, parecendo-lhes que o uso do termo de maneira imprecisa e indisciplinada se
deva ao fato de o mesmo haver se
tornado um ‘símbolo altamente
emocional’, amplamente utilizado para conquistar simpatias em
face das tendências nacionalistas
que vêm marcando nossa época”
(Rafael Ferreira Fumelli Monti,
em conjur.com.br/2009-mai-12/
conceito-soberania-principais-fundamentos-estado-moderno).
O pensador, jurista, historiador
português António Manuel Hespanha (1945–2019) escreveu, com ironia: no Antigo Regime, “sociedade
era um conjunto muito restrito de
pessoas, em cujo mérito, discernimento e responsabilidade confiavam, e cuja função dirigente tinha
que ser garantida, a golpe de lei ou
mesmo a golpe de sabre. Sem isso, a
mão desvairava. Para manter o norte, precisava de um braço, armada
da espada ou da pluma, para guiar.
De outro braço, vestido com mangas de alpaca, para servir” (Guiando
a Mão Invisível, 2004).
O processo de “redemocratização”, que seguiu aos 21 anos de
governos militares (1964–1985),
trouxe vários erros e prejuízos
para o Estado Brasileiro. O nobre
propósito de construir barreiras
contra o autoritarismo governamental abriu as portas para outras
formas de autoritarismo, seja no
âmbito do dito mercado, seja no
da dita sociedade civil. Também
os militares, vítimas do mesmo
projeto ideológico neoliberal, não
souberam ou puderam defender
as ações positivas de seus governos e, o que é pior, partiram para
a defesa e justificativa dos erros.
Assim passamos a cultuar um

“Estado Democrático de Direito”, repetindo slogans e ideologias importadas, absolutamente
inadequado às necessidades e à
construção de um Brasil compatível com suas riquezas naturais,
avanço industrial e tecnológico e à
nossa miscigenada população.
A invasão do poder das finanças no Estado Brasileiro foi, e
continua sendo, um desastre de
enormes proporções como atestam os indicadores sociais e econômicos após os 30 anos de domínio financeiro.
Estado e Poder estão umbilicalmente ligados, sendo o Estado
uma das dimensões do poder. Isso, esperamos, ficará ainda mais
claro, evidente, nos artigos que
seguirão a este, discorrendo sobre
diversos momentos da civilização
ocidental.
Optamos pela dimensão histórica, em vez de corrermos a teorias, desde Aristóteles, passando
pelo Estado do arguto e astuto
Maquiavel, o estrangulador de
Hobes, o religioso de Bossuet,
ou nas formas liberais de Locke,
Montesquieu e Rousseau, ou classista do Abade Sieyès e de Marx e
Lenin e mesmo nas formulações
que nos são simpáticas, como a
proposta pelo constitucionalista
estadunidense Joseph Bessette.
Essa escolha se nos afigura importante para situar o debate do
Estado e do Poder na concretude político-social historicamente
delimitada, evitando o recurso às
ideias puras, que se por vezes iluminam a ação política e oferecem
caminhos e diretrizes, no mais das
vezes não incorporam a complexidade da realidade ou, até mesmo, a ofuscam.
Ao fim apresentaremos nossa
proposição de Estado Nacional
adequado ao tamanho, riqueza,
população e cultura brasileiros.

e geração de renda, minimizando
o aliciamento do tráfico junto aos
jovens. Para isso seria interessante
fomentar neste projeto incentivos
fiscais que ajudem o Rio a resgatar
seu potencial econômico e capacidade industrial, atraindo investidores e empresas. Esse é um caminho primordial.
O Projeto Cidade Integrada empolga no papel porque se apresenta
como algo pensado tecnicamente,
priorizando a inteligência estratégica tão almejada por anos. Incluir
os seis eixos: social, infraestrutura,
transparência, econômico, diálogo e
segurança parece atender não só os

anseios, mas a necessidade das comunidades. Mas é preciso ter muita
atenção para evitar os efeitos colaterais das UPPs com a debandada
da criminalidade para outras regiões
do Estado.
Outro ponto é que não podemos nos iludir, pois tudo o que
foi anunciado demanda um investimento da ordem de R$ 500 milhões de um estado com problemas financeiros e um governo em
fim de mandato.
Talvez esse movimento pudesse ser uma virada de chave com
medidas legislativas que protegessem iniciativas plausíveis e que

vão na direção da retomada da ordem urbana. Como? Blindando-as
de decisões políticas os projetos
bem estruturados, ou seja, que estes independam dos gestores da
vez para que tenham continuidade
e sustentabilidade.
É válida a nova tentativa, e fica
o desejo de que o Projeto Cidade
Integrada se torne uma realidade
e que não se desintegre em pouco
tempo, afinal, os governantes passam, mas o povo fica e com ele a
violência que só cresce.

Felipe Maruf Quintas é doutorando em ciência
política.
Pedro Augusto Pinho é administrador aposentado.

Nova tentativa
Por Marcos Espínola

P

assados 14 anos da implantação da primeira unidade
de polícia pacificadora
(UPPs), em 2008, no morro Dona Marta, o Governo do Estado
do Rio de Janeiro acaba de lançar
o Projeto Cidade Integrada, cujo
objetivo é similar, porém mais
abrangente, demonstrando maior
atenção em várias frentes sociais
e não ficando só na segurança. A
iniciativa desperta vários sentimentos, como a esperança, mas,
também, a desconfiança, pois o
povo se vê descrente de melhorias

efetivas e duradouras.
Após a instalação das UPPs em
várias comunidades, com resultados imediatos surpreendentes, na
sequência faliu, o que fez com que
o povo fosse do céu ao inferno em
pouco tempo, vendo a violência e
a criminalidade crescer a cada dia.
As UPPs não só foram descontinuadas como também, mesmo
no seu auge, não alcançaram o
que se esperava, justamente pela
falta de implementação de outros
projetos sociais em paralelo, afinal
não se promove segurança só trocando tiros, mas com educação,
saúde e, principalmente emprego
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Perigo da guerra e
da explosão da
bolha especulativa

P

or trás deste perigo muito real de guerra, e a causa
desse perigo, está a explosão de todo o sistema financeiro transatlântico. Assim começa a análise feita pelo
Instituto Schiller sobre a crise desencadeada na Ucrânia.
“Uma bolha especulativa de quase US$ 2 quadrilhões em
derivativos e dívidas já estoura. Um processo hiperinflacionário foi desencadeado globalmente, com o consequente colapso das economias físicas das nações ocidentais”, afirma manifesto publicado pela instituto fundado
por Helga Zepp-LaRouche.
“A City de Londres e Wall Street, os proprietários desse
sistema falido, estão desesperados para destruir qualquer
alternativa funcional a seu sistema – como a aliança da
Rússia e da China em torno da Iniciativa Cinturão e Rota
(Nova Rota da Seda), que agora incorpora quase 150 nações – e o establishment financeiro declarou abertamente
que é isso o que está em jogo.”
O Instituto defende estabelecer um paradigma inteiramente novo que garantirá a segurança e o desenvolvimento econômico de todas as nações do planeta. “O único
precedente recente para isto no Ocidente, é o Tratado
de Vestefália de 1648, que pôs fim a 150 anos de guerras
religiosas na Europa. Foi elaborado apenas no momento
em que todas as partes se deram conta de que, se continuassem em seu caminho atual, não haveria vencedores e
muito poucos sobreviventes”, afirma no manifesto. “Se as
políticas geopolíticas atuais continuarem, a guerra nuclear
se tornará uma possibilidade muito real – depois da qual
não haverá vencedores e muito provavelmente não haverá
sobreviventes.”
O sistema econômico deve ser completamente remodelado a fim de garantir esta perspectiva, defende o Instituto
Schiller, que pede apoio à petição em portugues.larouchepub.com/declarations/2022/0225-convoquemos_uma_
conf_establecer_nova_arq.html

Líder em vacinação
Cuba é a número em cobertura vacinal. De acordo com
o site Nosso Mundo em Dados, Cuba registra 309,15
doses por 100 habitantes, bem à frente do 2º colocado, o
Chile (251,09). O Brasil vem bem distante, com 183,62; os
EUA, 166,68. Cuba usou vacinas desenvolvidas lá mesmo.
Desde novembro de 2021 a ilha não registra mais de 8
mortes por dia; desde 24 de fevereiro, nenhuma morte
ocorreu lá.

Política em campo
Alegando desrespeito aos direitos humanos, a Fifa suspendeu a Rússia do futebol, o que impedirá a seleção de
disputar a Copa no Qatar – emirado campeão no quesito,
onde uma mexicana que denunciou abuso sexual foi condenada a 100 chicotadas e sete anos de prisão.

Rápidas
Mulheres líderes na advocacia é o tema do webinário
que o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) fará
nesta quinta-feira, às 11h, pelo canal TVIAB no YouTube
*** A cantora Danielle Dias se apresenta nesta quinta, às
19h, no Américas Shopping *** Neste domingo, às 16h,
o espaço Crispole Studio apresenta na Praça Vale das
Orquídeas, no Valqueire, uma atração aberta a mulheres
de todas as idades, que oferecerá atividades de Pole Sport.
Informações: (21) 99286-9606 *** A atriz Lhays Macedo
faz parte da dublagem para português da animação infantil Big Nate, que acaba de ser lançada pela Paramout+
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om o fechamento
de uma unidade
da Petrobras e da
venda de três das fábricas
de fertilizantes que havia
no país e que fazem parte
do processo de desmonte
e privatização da estatal em
curso desde setembro de
2016, o Brasil se tornou dependente da importação de
fertilizantes, cujo um dos
maiores fornecedores é a
Rússia.
Dessa forma, o Brasil
se encontra em uma situação delicada em relação à
intervenção da Rússia na
Ucrânia. Em reunião da Assembleia Geral das Nações
Unidas (ONU), o embaixador brasileiro Ronaldo
Costa Filho reafirmou o
voto do Brasil condenando o conflito, mas alertou
que sanções econômicas de
Europa e Estados Unidos
mais o envio de armas para
a Ucrânia podem piorar a
situação. Bolsonaro, defende que o Brasil adote uma
posição neutra em relação
ao conflito.
O Brasil é o quarto maior
produtor de grãos do planeta e o segundo maior exportador e precisa dos fertilizantes da Rússia.
Segundo o coordenador
Geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP),
Deyvid Bacelar, nesses momentos de crise, como uma
guerra, fica mais evidente o
alto nível de dependência

do Brasil de outros mercados. “Dependemos da
importação de fertilizantes
principalmente da Rússia,
que antes a Petrobras produzia em Sergipe, Bahia e
Paraná. Da mesma forma, a
política de preços dos combustíveis, a privatização e
subutilização de nossas refinarias, vêm tornando o país
dependente da importação
de derivados do petróleo.
Há alguns anos, chegamos
à autossuficiência em extração e quase nos tornamos
autossuficientes no refino.
Cada vez mais, o consumidor e o próprio mercado interno vêm percebendo que
privatizar setores estratégicos do Estado tem impacto
direto na soberania nacional”.
De acordo com o petroquímico e diretor da Federação, Gerson Castellano,
“sabemos que qualquer
conflito internacional nestas regiões que têm petróleo e gás causam impacto
no Brasil. No caso dos fertilizantes, a Petrobras arrendou a Fafen da Bahia e do
Sergipe para a Unigel, que
vem priorizando exportações de amônia a produzir
ureia no país”, observou
ele.
Castellano enfatiza –
também – que a produção
de fertilizantes é estratégica
para o país. “Comer é algo
que independe de crenças.
O ex-presidente dos EUA,

George Bush, disse certa
vez: ‘Vocês já imaginaram
um país incapaz de cultivar
alimentos suficientes para
sua população? Seria uma
nação exposta às pressões
internacionais. Seria uma
nação vulnerável. Por isso,
quando falamos de agricultura, estamos falando de
uma questão de segurança nacional’. Esta fala é do
Bush, um liberal. A questão
alimentar é estratégica e extrapola ideologias”, completa o diretor da FUP.
A saída definitiva da Petrobras do setor de fertilizantes
foi anunciada pelo governo
Bolsonaro em 2019.
Nos últimos anos, o
Brasil aumentou sua dependência de importação
para suprir o mercado
doméstico, enquanto suas
unidades de fertilizantes
permanecem desativadas.
Segundo dados da balança comercial brasileira, da
Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), analisados pela área econômica
da FUP, o Brasil gastou
ano passado US$ 15,2
bilhões em importações
de adubos e fertilizantes
químicos. O valor é 90%
maior do que o gasto em
2020. Foi o produto mais
importado entre os itens
da categoria “indústria de
transformação”. 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.
A Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados da Petrobras
no Paraná (Fafen-PR), em
Araucária, está fechada desde março de 2020. Esta 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.
A Fafen-BA – cujo principal produto são amônia, ureia, gás carbônico e
Agente Redutor Líquido
Automotivo (Arla 32) –, foi
hibernada em 2018 e arrendada à Proquigel, subsidiária da Unigel, em 2020, bem
como a Fafen-SE, produtora de ureia fertilizante, ureia
para uso industrial, amônia,
gás carbônico e sulfato de
amônio (também usado como fertilizante). No último
dia 4 de fevereiro, o grupo
russo Acron comprou a
fábrica de fertilizantes da
Petrobras em Três Lagoas,
no Mato Grosso do Sul,
que está com mais de 80%
das obras concluídas. Essa
última, quando começar a
operar, terá capacidade de
produzir 3.600 toneladas
de ureia e 2.200 de amônia
por dia.

Lewandowski suspende
andamento de última
ação penal contra Lula

EUA: mais sanções
contra Rússia e
restrições à Bielorrússia

O

O

ministro Ricardo
Lewandowski, do
Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu
hoje liminar para suspender
o andamento da última ação
penal que ainda pesa contra
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na Justiça Federal de Brasília. O caso envolve a compra de 36 caças
Grippen pelo Ministério da
Defesa.
A suspensão deve durar
até que o plenário do Supremo julgue o mérito de
um pedido de trancamento
definitivo da ação, feito pela
defesa de Lula no âmbito de
uma reclamação que trata
das conversas colhidas pela
Polícia Federal na Operação
Spoofing, que apura a invasão dos aparelhos celulares
de diversas autoridades da
República. Não há prazo
definido para que isso ocorra.
No Supremo, a defesa de
Lula apresentou conversas
extraídas de um grupo no
aplicativo Telegram em que
integrantes da força-tarefa
da Lava Jato em Curitiba e
os procuradores de Brasília
Frederico Paiva e Herbert
Mesquita, responsáveis pela Operação Zelotes, aberta
para investigar irregularidades na tramitação de me-

didas provisória durante os
governos de Lula e Dilma
(2003 a 2016).
Segundo os advogados,
as mensagens demonstram
que os membros do Ministério Público Federal (MPF)
sabiam faltar elementos para embasar um pedido de
condenação no caso dos
caças Grippen, mas seguiram adiante com a denúncia
como forma de sobrecarregar a defesa de Lula com
processos, mesmo que sem
chance de sucesso.
Os advogados de Lula
tiveram acesso ao inteiro
teor das conversas colhidas
pela Spoofing, e periciadas
pela PF, por força de uma
decisão também de Lewandowski.
Hoje també, o ministro
destacou que “convém rechaçar uma possível alegação de
que as mensagens apresentadas pela defesa resultaram da
ação de hackers e, portanto,
não poderiam ser aproveitados pela defesa. Isso porque
a doutrina e a jurisprudência
brasileiras, sabidamente, são
unânimes em afirmar que,
embora provas ilícitas não
possam ser empregadas pela acusação, é permitido aos
acusados lançar mão delas
para tentarem provar a sua
inocência”.

s Estados Unidos
anunciaram nesta
quarta-feira ampliação das sanções contra a
Rússia pela invasão da Ucrânia. Desta vez, as medidas
devem afetar empresas que
atuam no setor de Defesa do
país euroasiático. Além disso,
serão impostas restrições às
importações de bens tecnológicos do principal aliado
russo, a Bielorrússia, cujo território tem sido usado pelas
Forças Armadas da Rússia
em ataques contra alvos ucranianos.
“Os Estados Unidos tomarão medidas para responsabilizar a Bielorrússia
por permitir a invasão da
Ucrânia por Putin, enfraquecer o setor de defesa
russo e seu poder militar
nos próximos anos, atacar
as fontes mais importantes
de riqueza da Rússia e banir

as companhias aéreas russas
do espaço aéreo dos EUA”,
informou a Casa Branca,
em comunicado oficial.
O fechamento do espaço aéreo do EUA para aeronaves russas já havia sido
anunciado na noite da última terça-feira (1) pelo presidente Joe Biden, durante
discurso no Capitólio (sede
do Congresso estadunidense). Com isso, os EUA se
somam a mais de 30 países,
incluindo a União Europeia, que já fecharam o espaço aéreo para os russos.
As novas sanções anunciadas incluem o bloqueio
de 22 empresas e entidades
russas do setor de Defesa,
incluindo fabricantes de
aeronaves de combate, veículos de combate de infantaria, sistemas de guerra eletrônica, mísseis e veículos
aéreos não tripulados.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL
S.A. convoca os Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 4 de abril de 2022, às 9h, na sede da
Companhia, situada na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger
os administradores. Comunicamos que se encontram à disposição
dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere
o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022.
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.
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A primeira vítima

P

essoas vendem suas imagens, carregadas de
conceitos para empresas venderem suas mercadorias. Credibilidade em suas mensagens é o
que pretendem. Assim, colecionamos slogans ou
lemas, melhores os que mais fixam, os chamados
chicletes. É Friboi? Este exemplo valeu-se da imagem de bom-moço atribuída a determinado ator.
Lembra-se? Com certeza. E foi o que se viu...
Poderíamos enfileirar exemplos mais exemplos, mas
a questão é o aluguel ou a venda da imagem, inconsequentemente. Todo aquele que participa do processo
precisa ser responsabilizado, em alguma medida, pois
sobre as imagens de prestígio alugado, paira uma hipoteca de interesse público.

Verdade
“A primeira vítima da guerra é a verdade” (em poder360.com.br/opiniao/a-primeira-vitima-da-guerra-e-a-verdade-constata-paula-schmitt/), frase enunciada
por Paula Schmitt, jornalista e escritora, com mestrado
em Ciências Políticas e Estudos do Oriente Médio pela
Universidade Americana de Beirute. Bem se aplica à
invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin.
O glorioso Exército Vermelho, que, comandado
pelo general Inverno, conseguiu capturar o VI Exército
alemão de Hitler, com o marechal de campo capturado
junto, Von Paulus, o primeiro oficial desta estatura na
hierarquia militar alemã a se entregar a um inimigo, enquanto do lado russo, Ivan Konev (1897-1973) e Gueórgui Zukov (1896-1974) mediam os seus egos, para
saber qual era o maior e preferido por Stalin (?- 1953),
para entrar primeiro em Berlim, na II Grande Guerra.
Quem levou o ditador alemão ao grave erro tático
de, a uma distância de Moscou, que poderia ser
medida em horas, desviasse o ataque? A Ucrânia,
mais atraente por sua riqueza em fontes energéticas.
Quem levou o ditador alemão ao grave erro tático
de, a uma distância de Moscou, que poderia ser medida em horas, desviasse o ataque? Mais uma vez, a
Ucrânia, atraente por sua riqueza em fibras alimentares, como o trigo. Parece que a Ucrânia é irresistível
às garras dos governantes sanguinários...

Guerra
O time do Grêmio de Futebol Portoalegrense,
na chegada ao estádio da Beira Rio, para a disputa
de mais uma peleja do clássico Gre-Nal, teve o
ônibus que os transportava apedrejado, com jogadores feridos com gravidade. O meia Villasanti,
por exemplo, teve que ser internado, com traumatismo craniano. Em 26/2/2022.
Anteriormente, mais um caso, desta vez na
Bahia. O ônibus que transportava a delegação até
a arena Fonte Nova foi atingido por bomba, resultando em feridos, como o goleiro Danilo Fernandes, com cortes no rosto.
Em 26 de fevereiro, aconteceu no Paraná. O time
de futebol do Paraná Clube jogou e perdeu a partida
contra o União por 3x1, sendo, com este resultado,
rebaixado para a segunda divisão do futebol paranaense. Aos 41 minutos do segundo tempo, torcedores
invadiram o campo, agrediram jogadores do próprio
clube e tiveram que ser retirados com vigor pela
polícia militar, que utilizou bombas de efeito moral e
balas de borracha.
É o esporte dando a sua contribuição à Paz mundial...

Swift, a banca contra ataca
O sistema financeiro dispõe de armamentos comparáveis aos artefatos tradicionais, como bombas e
mísseis. Atende por uma sigla, Swift. E se converte
rapidamente em algo com efeito análogo ao de uma
bomba de nêutrons. Tem alguma diferença?
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Comsefaz e Fenafisco
criticam corte no IPI

S

egundo
Fernando
Valente
Pimentel,
presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), “é oportuna e
positiva a redução de 25%
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)”,
anunciada no último dia pelo governo.
“A diminuição de tributos é sempre bem-vinda.
Trata-se de uma iniciativa
que há muito tempo não víamos no Brasil. O corte na
alíquota melhora a competitividade da indústria e amplia o poder de consumo,
pois barateia os produtos”.
Entretanto,
Pimentel
pondera que o IPI tem de
ser extinto, “porque afeta
e fere a competitividade da
manufatura, que é a única
atividade taxada por esse
tributo”. Trata-se de uma
contradição, à medida que,
ao agregar valor a tudo o
que fabrica, a indústria de
transformação não pode
ser punida por isso. “De
todo modo, a medida anunciada pelo governo está na
direção certa. Há tempos
não assistíamos no país a
uma redução estrutural do
IPI para todos os produtos
manufaturados. Já houve
medidas pontuais, mas nenhuma tão ampla como a
anunciada hoje”.
Já a Confederação Nacional
de
Municípios
(CNM) manifestou “profundo descontentamento”
com a decisão do governo
de reduzir a alíquota do IPI
para a linha branca em 25%.
Segundo a entidade, “tomada às vésperas do feriado de
Carnaval, a medida pegou
os municípios de surpresa,
com perdas estimadas em
quase R$ 5 bilhões.”
“Infelizmente, se repete
o velho hábito de fazer caridade com o chapéu alheio.
O IPI compõe a cesta de
impostos que são compartilhados com os Municípios
e é parte importante do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). Isso significa que qualquer medida
de renúncia fiscal do IPI
adotada pelo governo federal tem impacto direto nos
repasses aos municípios, o
que pode implicar em desequilíbrio orçamentário. Essa forma de reduzir impostos que são compartilhados
é usualmente utilizada por
todos os governos e sempre
causam grandes prejuízos
aos municípios. Trata-se de
uma política que fere gravemente o pacto federativo.”
Segundo o Decreto publicado pelo Ministério da
Economia, estima-se uma redução na arrecadação desse
imposto no total de R$ 19,5
bilhões em 2022. Como os

municípios detêm 24,75%
desse recurso, a perda no
FPM será de R$ 4,826 bilhões. O montante representa cerca de 40% de um mês
de FPM repassado a todos
os 5.568 municípios, recursos
que farão falta aos entes locais em ações de custeio e investimentos nas áreas sociais.
Também o Comitê Nacional dos Secretários de
Fazenda dos Estados e do
DF (Comsefaz), demonstrou, em nota, “que o corte linear de 25% do IPI
decretado pelo presidente
Jair Bolsonaro, vai piorar a
situação fiscal de estados e
municípios, pela inoportuna e descabida redução da
receita pública e, ademais
disso, vai comprometer ainda mais a prestação de serviços essenciais como educação, saúde e segurança.”
Em linha com o Comsefaz, a Federação Nacional
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) considera
falacioso o argumento do
governo federal de que essa
benesse fiscal tende a beneficiar o consumidor final e
a estimular a atividade econômica.
A promessa do ministro
Paulo Guedes de que essa
medida é a primeira de “um
movimento de reindustrialização do Brasil, mais que
delirante, é um ultraje à inteligência da sociedade brasileira, cansada das fanfarronices de quem acumula
fracassos na condução dos
negócios públicos, enquanto acumula lucros em seus
negócios privados, conforme revelaram documentos
tornados públicos na investigação jornalística do Pandora Papers, que apontaram
o ministro como dono de
offshore em refúgio fiscal,
que lhe renderam ganhos
milionários.”
Para a Fenafisco, o corte
linear e drástico do IPI não
passa de mais um “perverso
mecanismo de transferência
de renda dos mais pobres
para os mais ricos. De um
lado, retira-se pelo menos
R$ 4,5 bilhões (FPE) de
estados e R$ 5,3 bilhões
(FPM) dos municípios; do
outro, aumentam-se as margens de lucros de alguns
segmentos empresariais.”
“Em vez de tributar adequadamente os super-ricos,
os lucros exorbitantes das
grandes corporações, bancos e grandes mineradoras,
tem optado sistematicamente por atacar os cofres
públicos de estados e municípios, comprometendo o
financiamento de serviços
públicos e, com isso, castigando ainda mais a população mais pobre e mais
depende do Estado”, diz o
Comsefaz.

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão de foto de
1924 de mulher nua

A

mídia internacional está informando que a foto Le
Violon d’Ingres, de Man Ray, será posta em leilão.
Destaca-se que a imagem em preto e branco, tirada em
1924 pelo artista surrealista americano, transforma o
corpo nu de uma mulher em um violino, sobrepondo a
imagem de suas costas com buracos.
A impressão original da obra-prima, amplamente
considerada a obra mais famosa de Man Ray, deve
arrecadar entre US$ 5 e 7 milhões (cerca de R$ 35
milhões) quando for a leilão na Christie’s, a estimativa
mais alta para uma única fotografia na história, segundo para a casa de leilões.
Outras peças de destaque que estão sendo vendidas
incluem o Mars, da Vija Celmins, que está estimado entre US$ 1.800.000 e US$ 2.500.000. O recorde atual de
uma fotografia vendida em leilão é de Andreas Gursky’s
Rhine II, que foi vendida pela Christie’s por impressionantes US$ 4,3 milhões em 2011.

Promoção de apto no Leblon
Andrea Costa (andrealeiloeira.lel.br) está promovendo leilão do apartamento 801 na Rua Ataulfo de
Paiva, 338, no Leblon. É duplex com área edificada
de 55 metros quadrados composta no primeiro andar
por sala com piso em tacos de madeira, um quarto
com piso em taco de madeira, cozinha, área de serviço, pequeno quarto de empregada e banheiro de
serviço. No segundo andar, cujo acesso é por escada
forrada em carpete verde, há quarto com piso em carpete verde, um banheiro com banheira antiga e uma
varanda com cerâmica hexagonal vermelha. Avaliação:
R$ 784.002,00. Leilão em andamento.

Duplex com piscina em Niterói
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) organiza
leilão do apartamento duplex 406, com 177m² e
direito a 2 vagas, situado na Av. Quintino Bocaiúva,
7, São Francisco, Niterói (RJ). O imóvel é composto por sala com porta de acesso de madeira, piso
de granito quadrado, paredes pintadas, janela de
alumínio com duas partes de correr e outra parte
que abre para fora, vista para os fundos do imóvel;
escada de acesso para a cobertura. Avaliação: R$
1.583.133,00. Leilão em andamento.

Anúncio de apartamento
em Jacarepaguá
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está
anunciando leilão do apartamento 307, Bloco 01, da
Rua Alfredo Ceschiatti, 380, em Jacarepaguá. Trata-se de
apartamento residencial em condomínio de dois blocos,
em prédio com elevador e garagem subterrânea, além
de piscina e portaria 24 horas por dia. Avaliação: R$ R$
495.000,00. Leilão em andamento.

Prédios em São João do Meriti
Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/
leilao) está realizando leilão do imóvel localizado
na Rua Campos, s/nº, lote 12, quadra 19, Vila São
João, São João de Meriti (RJ), com frentes para a
Av. Alberto de Oliveira e R. Itaperuna (atual Ernesto de Melo). Conjunto de prédios e galpões de
natureza comercial/industrial e áreas livres, área de
6.939,50m², com testada de 104,00m² para a Rua
Campos, composto por 7 edificações de natureza
comercial/industrial, com área total construída de
3.427,50m², com avaliação de R$ 1.300,00 o m²,
perfazendo um total de R$ 9.021.350,00. Leilão em
andamento.
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Seguros 5

Corretores debatem realidade e perspectivas

C

omeça nesta quinta-feira e se estende até o domingo,
no Royal Palm Hall, em
Campinas (SP), o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que será
realizado pela Fenacor, em
parceria com o Sincor-SP.
O evento terá 10 grandes
painéis sobre os assuntos
mais relevantes de interesse direto dos corretores de
seguros.
Tendo como base o tema
central “O Setor de Seguros e o Corretor, Realidade
e Perspectivas”, os painéis
tratarão de questões como a
inovação, englobando a importância de se adotar novas ferramentas tecnológicas, os desdobramentos do
Open Insurance, as novas
fronteiras de negócios que
se abrem para o Corretor
através das redes sociais, da
internet e do foco no digital, a necessidade de estar

adequado aos dispositivos
da LGPD e o atendimento
remoto ao cliente, entre outros.
O futuro da carteira de
Automóveis e dos Ramos
Elementares também será
discutido em um painel no
qual lideranças do mercado e especialistas debaterão aspectos relacionados à
proteção veicular, ao seguro popular, às vantagens e
desvantagens dos produtos
com coberturas intermitentes e as plataformas de
precificação que usam programas analíticos e a usabilidade.   
Já no painel sobre o seguro saúde haverá amplo
debate sobre critérios para
reajustes, coberturas, telemedicina, franquias e o papel do Corretor na orientação aos segurados.
Também está confirmado o painel sobre o cenário atual e as perspectivas

da economia brasileira para
2022 e os possíveis reflexos no mercado de seguros,
com a participação de renomado economista.
Entre as novidades nesta edição do Congresso
está o painel dedicado às
mulheres do mercado de
seguros, reunindo executivas que assumiram o
comando ou atuam como
líderes de grandes empresas do setor, que debaterão questões relacionadas
à equidade e ao empoderamento.
Para proteger a saúde e o
bem estar dos congressistas,
em decorrência da pandemia, foi definido um limite
para inscrições correspondentes a 40% de lotação do
local do evento, que é de
cinco mil pessoas. A organização do evento adotou
também algumas medidas
para preservar a proteção
dos congressistas, que vão

além dos protocolos estabelecidos pelas autoridades
públicas. Assim, todos os
participantes devem enviar,
com antecedência, a certidão de vacina com ciclo
completo.
Além disso, no momento do credenciamento, será
exigida a apresentação de
comprovante de teste, seja
o PCR (realizado com até
48 horas de antecedência)
ou antígeno (24 horas).
Adicionalmente, será preciso usar máscaras. Haverá
álcool gel por todo o local.
Após o credenciamento,
a organização disponibilizará testes gratuitos nas
dependências do evento,
para quem sentir qualquer
desconforto durante os três
dias do congresso.
Os congressistas poderão participar de três eventos simultâneos: o congresso técnico, contemplando
debates, a atualização e

o aperfeiçoamento profissional, a 21ª Exposeg,
reunindo as grandes empresas do setor, que irão
apresentar seus produtos
e campanhas, oferecendo
grande oportunidade de
relacionamento, parcerias
e negócios; e a programação cultural, com shows
de grandes artistas.
O CEO da Icatu (uma
das patrocinadoras oficiais
do evento), Luciano Snel,
participará do painel “Benefícios: Vida e Previdência”, nesta sexta-feira, às 15
horas e 25 minutos, ao lado
de outros representantes do
mercado segurador.
O painel abordará os
benefícios da previdência
e do seguro de vida para o
consumidor, colocando em
evidência como esses produtos atuam na proteção e
no planejamento financeiro
das famílias brasileiras. A
seguradora constatou, em

pesquisa realizada internamente, que 66% de seus
corretores parceiros tiveram maior venda de produtos de vida nos últimos 12
meses junto à companhia,
sendo 41% de seguro de vida individual.
A HDI Seguros, também patrocinadora do
congresso, terá à frente
o CEO da companhia,
Eduardo Dal Ri, que participará do painel “Seguro
Auto: O Futuro do Mercado e o Mercado do Futuro”, no qual abordará
expectativas para o setor
oferecendo insights para
os participantes. Além do
patrocínio, a HDI também
estará presente no evento por meio da distribuição do tradicional sorvete
Haagen Daz, realização
de jogos com entrega de
brindes, além de um espaço dedicado para carregar
celulares.

personalizados para todas
as empresas que desejem
fidelizar e proteger seus
clientes.
Furck explica que a SEGUROCLIC foi lançada
para atender a uma demanda de desenvolvimento e construção de experiências e oferta de serviços
de seguros personalizados,
na forma digital, através
de canais de distribuição
B2B2C. “Uma das principais vantagens desse
modelo, que já possui em
teste operações junto a
fintechs, é tornar o acesso
a seguros mais orgânico e
democrático, com a oportunidade das mais diferentes empresas passarem a

oferecer soluções em seguros como uma extensão
do relacionamento com
seus clientes, com marca e
produtos próprios.
“Estamos muito otimistas, e totalmente preparados para o enorme
crescimento do mercado
de seguros nos próximos
10 anos”, afirma Richard
Hessler Furck, que vem
analisando propostas de
investimento e de joint
ventures junto a ecossistemas de fintechs e outros canais de vendas, para alavancar seus projetos
e atingir metas agressivas
de crescimento exponencial, para os próximos dois
anos.

Mercado de Insurtechs avança no Brasil

O

Grupo H&H Seguros aposta no
ambiente digital e
com isso, lança a mais nova
insurtech brasileira, SEGURO 10, que já inicia suas atividades como a maior plataforma independente de
seguros de automóveis online no país. Após dez anos
de pesquisas e dois anos
de operação em regime de
testes, a nova startup inicia
seu ciclo com uma carteira
de mais de R$ 30 milhões
em prêmios anuais e 20 mil
segurados. Em 2021, em
plena pandemia, a operação
cresceu 85% em prêmios líquidos, dobrando a geração
de receitas e incrementando
117% o volume de clientes.

Para solucionar as dificuldades do mercado de
seguros em encontrar um
formato sustentável na
oferta de seguros on line, a
SEGURO10 desenvolveu
processos
diferenciados,
criando sinergia entre diferentes soluções e ferramentas digitais, gerando uma redução significativa no CAC,
e uma performance inédita
que apresenta ROI imediato, com tração e escalabilidade.
De acordo com o CEO
da SEGURO 10, Richard
Furck, um dos diferenciais
foi investir em conhecimento no comportamento
do segurado, fator decisivo para construir a jorna-

da do projeto. “Chegamos
na hora certa, estudamos a
fundo o comportamento
do consumidor de seguros,
para identificar suas necessidades e desenvolver um
modelo de negócios imbatível, que pudesse ser
atrativo, replicável, escalável, e ao mesmo tempo,
lucrativo”,explicou.
A nova insurtech promete solucionar muitas dores
e desafios identificados em
ambos os lados da cadeia
de seguros online. “O consumidor nos deixou claro
que alguns seguros como
automóvel, são vistos como muito complexos, e por
mais que se prometa uma
jornada de compra digital,

sempre vai haver quem prefira uma jornada de compra
com orientação personalizada, e por um preço mais
baixo. Prova disso, é que
alguns modelos de venda
direta online consagrados
internacionalmente, como
Metromile, estão repensando seus negócios e implementando a venda consultiva”.
Com seu DNA de inovação, além da SEGURO10, o Grupo H&H Seguros lançou também em
2021 a SEGUROCLIC,
outra insurtech criada para
tornar produtos e serviços
de seguros mais acessíveis
através do desenvolvimento de canais de vendas

Segbox dá dicas para o corretor ter
uma landing page de excelência

A

tenta às necessidades do corretor,
ao comportamento
do cliente e ao mercado segurador, a Segbox elaborou
um artigo com dicas para
uma melhor performance
da landing page (página de
conversão), tão importante
na aquisição de novos leads
(potenciais clientes). Com o
título “Landing page: 3 erros que você deve sempre
evitar”, a empresa especializada em Marketing Digital

mostra aos corretores o que
pode estar dando errado e
diminuindo os seus resultados.
“A criação de uma boa
landing page (página de
destino) é fundamental.
Quando a sua página possui
qualidade isso irá refletir diretamente nos resultados e
você verá benefícios como
mais leads captados, crescimento da corretora, autoridade digital e público mais
cativado com os seus ser-

viços”, comenta o CEO da
Segbox, João Arthur Baeta
Neves.
De acordo com a Segbox, a venda de seguros
pela internet já é uma realidade para a maioria dos
corretores, com ela é possível alcançar uma quantidade muito maior de
clientes em todo o Brasil.
Por isso, é de grande relevância utilizar ferramentas
e estratégias da forma correta.

“As landing pages são
uma das ferramentas do
Marketing Digital. Elas são
páginas únicas, que são alcançadas através de cliques
em anúncios, promoções,
pesquisas específicas e outros. Nelas, o cliente terá
acesso a mais informações
sobre o produto e será direcionado para realizar uma
possível contratação, contribuindo diretamente para
a aquisição de leads”, explica João Athur.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA HIGICLEAN
- COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ 30.483.859/0001-60 / NIRE 33400056566
O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA HIGICLEAN - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca todos os Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no
dia 19 de Março de 2022, em primeira convocação às 09h00min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 11:00h Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída de Cooperados. Ordinária:
1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou
Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 5. Destinação das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição para o Novo Mandato da
Diretoria. Rio de Janeiro/RJ, 03 de Março de 2022.
JOÃO LUIZ COSTA
DIRETOR PRESIDENTE

Quinta-feira, 3 de março de 2022 l Monitor Mercantil

6 Financeiro

Fundo Garantidor de Créditos
divulga primeiro censo de 2022

Ibovespa começa
a semana no azul

U

O

Fundo Garantidor de Créditos
(FGC), entidade
que administra o mecanismo de proteção aos depositantes e investidores de
instituições financeiras associadas, divulgou o Censo
Mensal de janeiro, primeiro
levantamento do ano. O
material, que é resultado
da consolidação de informações enviadas todos os
meses pelas 214 instituições financeiras associadas
ao FGC, apresenta dados
consolidados por produto
coberto pela garantia.
De acordo com as estatísticas, em janeiro os depósitos elegíveis à garantia
totalizavam R 3,3 trilhões.
Com a limitação da garantia
ordinária em até R 250 mil,
a cobertura do FGC alcançava, no mesmo período, R
1,7 trilhão, sendo aproximadamente R 106,5 bilhões de
produtos totalmente garantidos distribuídos via corretoras.
Os depósitos a prazo como CDB, RDB entre outros tiveram um aumento
de 1,33% em janeiro em
comparação com dezembro
de 2021. Em comparação
com o mesmo período do
ano anterior, o incremento

foi de 9,93%. Entretanto,
o volume total de depósitos cobertos pela garantia ordinária fechou o mês
com variação mensal negativa de 1,48%, o que representa uma redução de R 25
bilhões em depósitos e investimentos cobertos pela
garantia - ordinária e especial -.
Ao fazer uma comparação anual, o volume total
de depósitos cobertos teve
um aumento de 5,91% em
janeiro de 2022, com um
incremento de mais de R
97,7 bilhões em depósitos e
investimentos cobertos pela

garantia, frente ao mesmo
período de 2021.
As instituições financeiras identificam seus clientes
pelo Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e, as empresas, pelo Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ),
sendo este código utilizado
para abertura de contas de
depósitos ou investimentos.
Para o Censo, cada instituição associada consolida
os dados de seus clientes por
meio do CPF e do CNPJ, e
enviam ao FGC sem a identificação do cliente. O FGC
agrupa as informações de
todas as instituições, assim,

se uma pessoa possuir mais
de uma conta corrente ou
investimentos em mais de
uma instituição financeira,
ela pode ser contada mais
de uma vez. Neste cenário,
em números absolutos, 421
milhões de contas se encontravam 100% cobertas, correspondentes a 99,7% do
total de quase 423 milhões
de contas existentes.
No material estão disponíveis dados por produto
garantido, faixa de valor e
quantidade de clientes que
correspondem aos dados
enviados pelas 214 instituições financeiras associadas.

Ferramenta ajuda na elaboração
das escrituras de debêntures

A

Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) tem uma ferramenta
para auxiliar o mercado
no processo de elaboração
de alguns dos documentos obrigatórios de ofertas
públicas. O acesso está liberado aos coordenadores
e assessores jurídicos das
ofertas e é totalmente gratuito.
“Agora, as escrituras
e o sumário de debêntures poderão ser gerados
automaticamente, com o
preenchimento de um formulário fácil, padronizado

e customizado de acordo
com as respostas fornecidas pelo usuário. O acesso é gratuito (é necessário
apenas solicitar o cadastro
no site da associação.
Na opinião da associação, além de promover
mais agilidade na criação
dos materiais, o uso da
ferramenta ajudará as instituições na inclusão das
informações mínimas necessárias aos documentos,
auxiliando no cumprimento de regras regulatórias,
do Código de Ofertas e
respectivos normativos.
“Essa padronização também contribuirá à celeri-

dade do nosso trabalho de
supervisão do mercado”,
afirma Priscila Sorrentino,
gerente de Supervisão de
Intermediação e Certificação.
Entre os próximos passos do projeto está a disponibilização de modelos
de outros documentos das
ofertas públicas, o aprimoramento dos modelos que
serão
disponibilizados,
bem como a melhoria das
funcionalidades do sistema. “É importante que as
casas utilizem a ferramenta nesta primeira etapa e
reportem suas percepções.
Assim, poderemos apri-

F I Q U E A T E N T O,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O C O R O N A V Í R U S.

MINOTAURO, LUTADOR

morá-la, tanto com a inclusão de novos documentos, quanto na melhoria
das funcionalidades, para
melhor atender às demandas do mercado”, conclui
Priscila.
O acesso à ferramenta
está liberado aos coordenadores das ofertas e seus
assessores jurídicos pelo
seguinte link: https://
anbi.ma/26a, sendo necessário informar nome,
e-mail e qual instituição
ou escritório jurídico que
trabalha.
As orientações sobre login e senha serão enviadas
para o e-mail cadastrado.

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

m olho no peixe,
outro olho no
gato. Assim foi
a bolsa brasileira na volta
do feriadão de Carnaval.
Nesta quarta-feira, o investidor brasileiro dividiu sua
atenção entre as cotações
subindo na B3 e o desenrolar dos conflitos entre
Ucrânia e Rússia. A análise
é de Rob Correa, analista
de investimentos CNPI e
autor do Guia Do Investidor de Sucesso no Longo
Prazo. O Ibovespa fechou
a 115.175,39 pontos, após
abrir a 113.143,06 pontos.
O analista destacou
que não foi apenas a bolsa brasileira que acordou
de bom humor. As outras
bolsas mundo afora também subiram e o Brasil
acabou pegando uma carona. Dia de notícias positivas para investidores
brasileiros foi mesclada
com a preocupação sobre
a inflação brasileira. “Por
exemplo, se o preço do
barril de petróleo está aumentando tanto, onde vai
parar o preço da gasolina
no Brasil? O combustível
é o maior componente da
inflação oficial brasileira
(IPCA)”, cita o analista.
Nesta quinta-feira tem
outra rodada de negociação
entre os representantes de
Ucrânia e Rússia. “Vale cruzar os dedos para torcer que
ambos cheguem a um acordo e encerrem de uma vez
por todas esse conflito. A
guerra em si, até o momento, está restrita apenas no
território ucraniano, mas as
consequências econômicas
como o aumento do preço
do petróleo e commodities
já começam a ser sentidas
no mundo todo. E estamos
inclusos nessa lista”, destaca Correa.
Segundo ele, olhando
apenas para a superfície,
tudo parece bem: Ibovespa subindo quase 2%. Mas
quando cavamos um pouquinho mais fundo, descobrimos o motivo dessa subida: “Petrobras (PETR4)
engatando uma alta superior a 2% e, principalmente, Vale (VALE3) subindo
impressionantes 7% foram

os verdadeiros motores por
trás dessa alta em meio ao
clima tenso na Europa”, relatou.
Petro e Vale são as empresas com maior peso no
índice Ibovespa, e estão
no negócio de petróleo e
minério de ferro respectivamente. “Todas as principais commodities do
mundo estão subindo de
preço devido ao conflito, e
como a Rússia e a Ucrânia
são dois países importantes para produção e exportação de commodities,
surgem diversas preocupações entre empresários
e investidores que se perguntam: como será daqui
para frente? Como esses
insumos vão chegar até os
países consumidores? Será
que eles vão chegar? E se
chegar, e em que preço?”,
destaca o analista.
Segundo Correa, o mundo das commodities nada
mais é que oferta (produtores) e demanda (consumidores). “Se dois grandes
países ofertantes de commodities estão em guerra, a
demanda dos consumidores
não é atendida. Eles precisam buscar outros fornecedores. E toda vez que tem
muita procura por um determinado bem, o resultado
é um só: preço subindo. É
exatamente o que o mundo
está vivenciando hoje”, analisa.
O preço do petróleo
WTI para entrega em abril
chegou a bater US$ 111,80
por barril, enquanto o barril
Brent para entrega em maio
alcançou US$ 113,50. Mesmo a OPEP declarando o
aumento de produção em
mais 400 mil barris diários,
não foi o suficiente para arrefecer as cotações do petróleo.
“Vale lembrar que o petróleo WTI, no início deste ano, estava sendo negociado a módicos US$ 75/
barril, enquanto o Brent
estava US$ 79 por barril.
O minério de ferro, que
começou 2022 sendo negociado na casa dos US$
119 por tonelada, chegou
a US$ 143 por tonelada”,
lembra.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

