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Direito Romano é elemento formador da
civilização ocidental. Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto Pinho, página 2

60% das meninas, em todo o mundo,
não são suficientemente informadas.
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

Bolsonaro abriu mão de produção,
e agora preço já subiu 2,5 vezes.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Brasileiras
que decidem
ocupam a 3ª
posição global
Pesquisa anual da Women in
Business revela que, no período de
2019 até 2021, o país passou a ocupar a terceira posição no ranking de
participação feminina em cargos de
gestão e com poder de decisão nas
empresas. Antes o Brasil ocupava
o oitavo lugar. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE)
mostram que as mulheres ocupam
26% dos cargos de presidência nas
empresas, 23% de vice-presidência
e 16% nos conselhos.
Outro levantamento, intitulado
Mulheres e Tecnologia, aponta
que 85% das mulheres de 10 anos
ou mais são usuárias de internet.
Esse percentual entre os homens
é menor, 77%. Os dados do Cetic.
br mostram que há uma série de
desigualdades no acesso à internet no Brasil, entre elas o tipo de
equipamento pelo qual se acessa a
rede. Página 3

Monsanto é
processada
por Los
Angeles
O procurador da cidade de Los
Angeles, Estados Unidos, Mike
Feuer, anunciou na última segunda-feira um processo acusando a
empresa de agroquímicos e biotecnologia Monsanto de poluir os
cursos d’água da cidade e buscar o
pagamento da empresa para limpar os cursos d’água.
O processo foi aberto na sexta-feira contra três empresas que a
Monsanto desmembrou na década de 1990: Monsanto Company,
agora de propriedade da Bayer;
Solutia Inc., agora propriedade
da Eastman Chemical Company;
e Pharmacia LLC., agora propriedade da Pfizer.
O último pedido legal alegou
que a Monsanto poluiu as vias
navegáveis em Los Angeles com
bifenilos policlorados (PCBs) até
1979, quando os PCBs foram
proibidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA.
Segundo a Xinhua, PCBs, um
produto químico tóxico que
não se decompõe facilmente,
foram usados em tintas, tintas,
produtos de papel, produtos à
prova de fogo, fluidos hidráulicos e equipamentos industriais,
de acordo com o escritório do
procurador da cidade, e cerca de
99% ou mais de todos os PCBs
usados e vendidos no país entre
1929 e 1977 foram fabricados
pela Monsanto.

Com embargo de energia Rússia é
o país mais sancionado do planeta

O

presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe
Biden, anunciou nesta
terça-feira a imposição de um embargo de energia à Rússia, proibindo as importações norte-americanas de petróleo, gás natural
liquefeito e carvão da Rússia por
causa de suas operações militares
em andamento na Ucrânia. “Isso
significa que o petróleo russo não
será mais aceitável para os portos
dos EUA”, disse na Casa Branca.
Para Biden, o embargo será um
“golpe poderoso” na capacidade
da Rússia de sustentar o financiamento para suas operações militares, ao mesmo tempo em que
admite que os EUA também sofrerão com tal medida, pois causará aumento contínuo de preços
nos postos de combustíveis.
O preço da gasolina na bomba,
disse Biden, “subiu 75 centavos”
desde que a Rússia lançou as operações militares. “Com esta ação,
vai subir ainda mais”, acrescentou.
O preço médio da gasolina dos
EUA atingiu um recorde de US$
4,173 por galão na terça-feira, segundo a American Automobile
Association, cujos dados mostraram que o preço foi 15% maior
do que na semana anterior e 21%
maior do que no mês anterior.
Com essa nova sanção, a Rússia
passou a ser oficialmente a nação
mais sancionada do mundo, de
acordo com o Castellum.ai, serviço de rastreamento de sanções.
No total, estão em vigor 5.532
medidas restritivas, segundo os
cálculos da plataforma. A quantidade agora é bem maior que as

3.616 sanções impostas ao Irã.
Na sequência, aparecem a Síria
(2.608), a Coreia do Norte (2.077),
a Venezuela (651), Mianmar (510)
e Cuba (208).
Segundo o articulista do jornal britânico The Guardian, Larry Elliott, a decisão de Biden de
proibir as importações de petróleo russo aumenta a pressão econômica sobre Vladimir Putin, porém está cercada de riscos.
Elliot explica que à primeira
vista, o anúncio de Biden parece
um sucesso, já que a Rússia responde por apenas 7% do petróleo
importado pela maior economia
do mundo. Entretanto, três quintos das exportações de petróleo da
Rússia vão para a União Europeia.
Segundo o articulista, a consultoria Rystad Energy, com sede em
Oslo, previu que uma proibição
completa do petróleo e do gás
russos poderia elevar os preços
do petróleo para US$ 200 o barril.
O marco anterior era de US$ 147,
alcançado em 2008.
Proibir as importações de petróleo, trará retaliações do outro
lado, como o corte de suprimentos. Isso agravará a crise na Europa, apesar da UE anunciar a
redução de sua dependência do
petróleo e gás russos. Segundo
Elliot, no curto prazo, a perda de
uma parcela tão grande de seu suprimento de energia resultaria em
crescimento mais fraco e inflação
mais alta.
Depois de tantas sanções, o presidente Vladimir Putin contra-ataca e também age para aumentar a
segurança da Rússia no comércio

exterior. Putin assinou, nesta terça-feira, decreto que permite que
o governo imponha restrições às
exportações e importações para
Moscou de produtos e matérias-primas em relação a determinados países, cuja lista será definida
posteriormente. “Para garantir a
segurança da Federação da Rússia
e o funcionamento ininterrupto
da indústria manufatureira, ordeno [...] aplicar medidas econômicas especiais até 31 de dezembro
de 2022, [incluindo] a proibição
da exportação e importação para a
Federação da Rússia de produtos
e [ou] matérias-primas de acordo
com a lista determinada pelo governo”, diz o documento.
O decreto também estipula
que tais medidas não se aplicarão
a produtos e matérias-primas exportados da Rússia ou importados
para o país por cidadãos russos,
cidadãos estrangeiros e apátridas
para uso pessoal.
O governo foi incumbido de
determinar as listas de Estados
estrangeiros que estarão sujeitos a
restrições às importações e exportações no prazo de dois dias.
Importante lembrar que, em
2019, Putin revelou que a Rússia havia perdido o equivalente a
cerca de US$ 50 bilhões em receitas com as sanções ocidentais
sobre a Crimeia, mas ressaltou
que as empresas europeias perderam US$ 240 bilhões como resultado das contrassanções russas durante o mesmo período.
Segundo ele, os EUA somaram
cerca de US$ 17 bilhões em lucros perdidos.

Redução do IPI não ‘alivia
bolso vazio’ do consumidor

O

anúncio de redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) não deverá ter impacto significativo nos artigos vendidos nos
shoppings. A conclusão é da Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) que analisou
os impactos da nova alíquota que
abrange boa parte dos produtos
do comércio, mas que não deverá
resultar em preços mais atrativos
para o consumidor. O impacto do
IPI é de no máximo 1,7%, caso
dos produtos da chamada “linha
branca”, o que inclui refrigeradores, lava-roupas, fogões e outros
eletrodomésticos.
“O impacto é mínimo e chega
após um aumento sucessivo de
impostos que elevaram o custo
final dos produtos para o consu-

midor. Se considerarmos só a inflação e o aumento de custos fixos
para o empresário do comércio,
estimamos que o incremento nas
vendas deve ser de no máximo
5% nos próximos meses, mas por
um efeito psicológico das promoções do IPI reduzido”, comenta
Luis Augusto Ildefonso, diretor
Institucional da Alshop.
Na avaliação da Alshop, custos
elevados como energia e aluguel
impulsionados pela inflação, interferem na redução de preços dos
itens mais vendidos nos shoppings como vestuário, calçados, acessórios, presentes e eletrônicos. “A
própria redução do dólar nos últimos meses ainda é um fator incerto por conta do conflito no Leste
Europeu que também pressiona
os insumos básicos usados nesses

produtos como os chips. Ainda
há escassez desses produtos em
vários subsegmentos”, avalia Ildefonso.
Na avaliação da entidade, segundo seus associados, as incertezas em torno do dólar e de conflitos como a da Rússia e Ucrânia
além do ano eleitoral, dificultam
as projeções de venda para este
ano. “Com o fim dos decretos
restritivos e também a tendência
de desobrigar o uso de máscaras
em locais fechados e abertos, o
consumidor ficará mais confiante em voltar normalmente aos
centros de compra e assim poderemos retomar as atividades
comerciais normalmente como já
vínhamos reivindicando ao longo
dos últimos meses”, revela Nabil
Sahyoun, presidente da Alshop.

UE pretende
reduzir
dependência
de gás russo
A Comissão Europeia anunciou
na terça-feira um plano para reduzir a demanda da União Europeia
(UE) por gás russo em dois terços
antes do final do ano, e espera que
seja independente do fóssil russo.
combustíveis bem antes de 2030.
Em resposta ao aumento dos
preços da energia na Europa e
à atual incerteza sobre o fornecimento, o plano REPowerEU
buscará diversificar o fornecimento de gás, disse a Comissão
em um comunicado de imprensa
na terça-feira. “É hora de enfrentarmos nossas vulnerabilidades e
rapidamente nos tornarmos mais
independentes em nossas escolhas energéticas”, disse Frans
Timmermans, vice-presidente da
Comissão Europeia responsável
pelo Green Deal, acrescentando
que “vamos correr para as energias renováveis na velocidade da
luz. Renováveis são uma fonte de
energia barata, limpa e potencialmente infinita e, em vez de financiar a indústria de combustíveis
fósseis em outro lugar, criam empregos aqui.”
O plano também descreve
uma série de medidas para responder ao aumento dos preços
da energia na Europa e para reabastecer os estoques de gás para
o próximo inverno. A presidente
da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, disse em comunicado que a Europa deve se
tornar independente do petróleo, carvão e gás russos, acrescentando que “precisamos agir
agora para mitigar o impacto do
aumento dos preços da energia,
diversificar nosso fornecimento
de gás para os próximos inverno e acelerar a transição para a
energia limpa.”

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0903
R$ 5,2230
R$ 5,5185
R$ 0,8008
R$ 317,00

ÍNDICES
IGP-M

1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)

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: os primeiros romanos
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

O

professor canadense Earle E.
Cairns
(19102003) escreve que “nenhum
império do antigo Oriente
Próximo tinha conseguido
dar aos homens um sentido
de unidade numa organização política”, como fizera
Roma (O cristianismo através
dos séculos, 1954).
Na História de Roma
(1928), o antropólogo e historiador ucraniano Mikhail
Rostovtzeff (1870–1952)
ressalta o processo de união
das tribos italianas, contrastando com o desmantelamento do mundo grego e
etrusco no século 4 antes
de Cristo, no surgimento de
Roma.
Ernest Renan (1823–
1892), pensador e historiador francês, no último dos
sete volumes que constituem a História das Origens
do Cristianismo, Marco Aurélio e o Fim do Mundo Antigo
(1881) escreve no Prefácio:
“Tudo o que depois se fizer
de bom já não é segundo os
preceitos heleno-romanos;
os sobre-excede o princípio
judeu-siríaco e, posto que
seu triunfo pleno leve ainda cem anos a produzir-se,
sente-se bem que o futuro
lhe pertence. O século 3 é
a agonia de um mundo que
ainda tinha, no século II, vida e força.”
Ainda Renan, na mesma
obra, fixa outra referência
da sociedade ocidental: a
Reforma de Martinho Lutero, no século 16, quando
Lutero fez fixar, na porta da
Igreja do Castelo de Wittenberg (1517), as 95 teses que
relacionavam suas divergências com a Igreja Católica.
Temos, portanto, dois
tempos distintos: o romano, do século 4 a.C. ao 3
d.C. e o da Igreja Católica,
do século 3 d.C. ao século
16. Iremos examinar como
se organizou a sociedade,
ou seja, que Estado acompanhou estes e os outros
períodos da História.
Antecedendo a exposição
sobre o Estado em Roma, é
oportuno deixarmos explícitos alguns entendimentos.
Por que denominamos alguns Estados nacionais, se
todo Estado, em princípio,
está relacionado a um país,

a uma nação, mesmo quando seu território não é contínuo?
Em nossa compreensão, há Estados constituídos conforme uma diretriz
filosófica, uma ideologia,
outros que decorrem do relacionamento da sociedade
com seu entorno físico, da
relação genérica do homem
com os recursos naturais
que estão ao seu redor. Os
primeiros, denominamos
Estados Coloniais, pois são
fruto de um pensamento
que se pretende universal,
aplicado a qualquer realidade social.
Estados Nacionais são
específicos, pois as realidades físicas e culturais, resultantes destas interações, são
únicas, próprias de um só
País, da nação. O Estado-nação não se resume a um
conjunto de instituições
administrativas, mas a todo
um sistema de vida comum
socialmente formada na
história e geograficamente
plasmada no território, incorporado e representado
nas instituições políticas
que lhe conferem soberania.
Marxistas, como Antonio
Gramsci (1891–1937) nos
Cadernos do Cárcere (1975,
reunidos por Valentino
Gerratana), colocam Sociedade e Estado em planos
distintos, presos à questão
das classes, que justifica um
domínio e, consequentemente, as decisões. Ou seja,
não se afastam do Estado
Leviatã, da necessidade de
defender-se, e a todos, pelo respeito, pelo medo, pela
obediência à instituição forte, violenta, e mesmo cruel.
Mas, diferentemente dos
teóricos do Estado-Leviatã,
quase sempre liberais como
Herbert Spencer ou protoliberais como Thomas
Hobbes, os marxistas, pelo
menos os clássicos, negam
qualquer autonomia do Estado, vista por eles como
ferramenta de classe, seja da
burguesia, no capitalismo,
seja do proletariado, no socialismo. O fenômeno político torna-se, assim, mera
extensão do econômico,
que constituiria a “infraestrutura” social. A realidade
nacional seria, assim, econômica em última instância.
Mesmo quando é inserida
a cultura no centro do Estado democrático, a ênfase se
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dá na “adaptação à civilização”, à moral e à “necessidade do continuado desenvolvimento produtivo”.
Sem dúvida que estudar
o Estado é também se debruçar sobre a questão do
poder, especialmente naquele que se classifica como “Estado Moderno”, ou
seja, pós-mercantilista, mas
não se reduz ao poder econômico.
António Manuel Hespanha (1845–2019), no Prefácio da versão original,
no idioma espanhol, de As
vésperas do Leviathan (1989),
comenta não ser o tema do
poder “inocente”, pois está
“sobrecarregado de subentendidos”, que foram “inculcados nos historiadores
pelas dúvidas e pelo decidir
das polêmicas”. Também
ressalta as “alianças” desde
o chorar pelo fim das liberdades até a “desfeudalização”.
Hespanha nos traz, à
questão do Estado, o sociólogo alemão Niklas Luhmann (1927–1998) quando
atenta para a “administração”, como elemento do
“estudo do poder político”,
recortado também por “outros sistemas (econômico,
simbólico etc.)”.
Acreditamos que nosso
prezado leitor já concluiu
que a questão do Estado é
bem mais complexa do que
o Estado seguir “o mercado”, como um Estado Mínimo, a quem se contrapõe,
erroneamente, o Estado
dominador, muito além
do “soviético”, “do comunista”, pois jamais poderia
abarcar todas as relações de
uma sociedade.
Concluímos esta introdução com a observação
do sociólogo francês Pierre
Bourdieu (1930–2002) que
toda sociedade encobre as
relações de dominação com
uma ilusão, a separação de
direitos pessoais dos reais e
entre as obrigações morais
e o contrato (Esquisse d’une
théorie de la pratique, 1972).
Iniciemos a análise e
compreensão do Estado
Romano, no intervalo fixado por Rostovtzeff e Renan. O jurista italiano lauro
chiazzese (1903–1957), citado pelo latinista e romanista brasileiro vandick londres
da nóbrega (1918–1996)
(Compêndio de Direito Romano, adotamos a 6ª edição, re-

vista e aumentada, em dois
volumes, de 1970), afirma
ser o Direito Romano elemento formador da civilização ocidental: “salus publica
suprema lex esto” (o interesse
comum acima do interesse
privado).

Direito Romano é
elemento formador da civilização
ocidental
Não faremos mais uma
História de Roma, apenas
assinalaremos momentos
e, especialmente, do estado e do direito, que deixaram as marcas profundas
que levaram, por exemplo,
o filósofo francês Lucien
Lévy-Bruhl (1857–1939) a
elaborar uma “arqueologia
dos atos jurídicos romanos”
para estudar a liberdade (La
Morale et la Science des Moeurs,
1903).
O “Latium”, como “Canaan”, surgiram entre dois
grandes impérios. Usaremos a palavra império para designar civilizações que
se expandiram além dos
limites territoriais do povo ou povos fundadores e
que contêm algum sentido
de universalidade e generalidade, acima dos simples
particularismos da cultura,
conforme definido por Luís
da Câmara Cascudo (1898–
1986) em seu livro Civilização e Cultura, 1973.
Os latinos estavam entre
gregos e etruscos, Jericó
entre egípcios e sumérios.
Isaac Asimov (1920–
1992), cientista e romancista, em seus volumes da
História Universal, atribui
a importância “como comerciantes” para sobrevivência do povo de Canaã,
pois “o comércio parece
ser uma atividade pacífica
que beneficia todo mundo.
E seria, se cada um se contentasse com sua parte.
Mas isto realmente acontece? O que seria a parte
justa? Compra-se o mais
barato que pode e vende-se o mais caro possível”
(tradução livre de The land
of Canaan, 1971).
Rostovtzeff afirma que
“o Lácio não era particularmente atraente aos etruscos
e gregos do ponto de vista
comercial. A planície que
limita o Tibre inferior ao
sul era um vale pantanoso,
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cortado por sete ravinas,
que tornavam difícil a comunicação. Ao sul dessa
planície há uma estreita faixa montanhosa, propícia ao
plantio de cereais e vinhas
e à criação de animais, mas
de extensão muito limitada”
(obra citada).
Em nossa percepção, os
Estados se formam e ganham sua personalidade
única no relacionamento
com o meio onde a população se agrupa. Daí que são,
modernamente,
Estados
Nacionais. Na descrição
de Rostovtzeff podemos
inferir que os romanos foram se constituindo na luta
contra a adversidade territorial e entre duas potências
que lhes poderiam eliminar.
Além da estreita faixa montanhosa estavam os volscos, os équos e os sabinos.
Os latinos miscigenaram-se
com estes povos e com os
etruscos de tal forma que a
designação deixou de ser a
da etnia para ser a da cidadania: romanos, englobando a todos.
O pensamento de o direito romano surgir sem antecedentes nos parece bastante ingênuo. Rudolf von
Ihering (1818–1892), Ludwig Mitteis (1859–1921)
e Wilhelm Wengler (1907–
1995), para ficarmos em
alguns mestres do Direito
e, especialmente, romanistas, citados por Vandick L.
da Nóbrega, identificam no
primitivo Direito Romano
(direito das províncias) a influência grega.
Este romanista brasileiro estabelece quatro fases
na história do Direito Romano; há quem distinga
menos. Para efeito de nosso estudo, condensaremos
em duas: a do surgimento
de Roma (753 a.C.) até o
sobrinho-neto de Júlio
César, Otavio, assumir o
poder (29 a.C.), destituir
senadores e fundar o Império. E daí até a morte de
Justiniano (565 d.C.) o segundo período.
Na antiguidade ocidental,
os futuros Estados surgiam
de um grupo de famílias
com ou sem populações
vizinhas que, sob uma liderança, se uniam para defesa
de seus territórios, de suas
colheitas, dos bens naturais
desejados por outros grupos. Esta liderança, além de
conduzir a luta, orientava a

produção e, em muitos casos, desempenhava o papel
de orientador espiritual e
juiz.
Em Roma (1912), o historiador francês Albert Malet
(1864–1915) discorre sobre
as lendas e as pesquisas arqueológicas relacionadas
aos primeiros romanos. E
nos informa de situação
bastante reveladora dos romanos, futuros conquistadores na República: a miscigenação que nos chega
com a narrativa do “rapto
das sabinas”. Numa Pompílio, sucessor de Romulo, era
sabino; e rei e sacerdote que
dotou de portas o templo
de Jano. A partir do século
6 a.C., os etruscos/romanos passam a dirigir Roma,
e tem início a formação de
uma estrutura de Estado.
Neste período, denominado monárquico, o Rei
tinha dois grupos de aconselhamento: o Senado e
os Sacerdotes. O povo se
dirigia a ele pelas “cúrias”,
que eram representativas de
grupos, inclusive de nobres,
porém mais vinculadas aos
locais de habitação. Esta estrutura influenciará a República e concluirá em modelo
bastante democrático.
Esta transição para quase
totalidade dos romanistas
ocorreu de forma pacífica
e gradual. Vandick Nóbrega enumera uma dezena
de autores favoráveis a esta
interpretação. As disputas
no período da Realeza resultaram no código conhecido como “Lei das Doze
Tábuas” (“Lex Duodecim
Tabularum”), em 449/450
a.C., que logrou a laicização
da justiça, alguma igualdade
entre patrícios e plebeus,
como o matrimônio entre
eles, e foi obtida verdadeira
união de povos e de status
sociais, que será fundamental para a expansão da República.
As “Doze Tábuas” tratavam dos seguintes temas:
Organização e procedimento judicial; Normas contra
os inadimplentes; O Pátrio
poder; Sucessões e tutela; Propriedade; Servidões;
Delitos; Direito público;
Direito sagrado; e Normas
Complementares.
Felipe Maruf Quintas é doutorando
em ciência política.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Quando o fertilizante
barato sai caro

O

Brasil tem condições de ser, a curto prazo, autossuficiente na produção de fertilizantes nitrogenados
(ureia), mas as fábricas da Petrobras foram desativadas no
Governo Bolsonaro, que também paralisou investimentos
em novos projetos. A crise na Ucrânia, com a suspensão
temporária de exportações de adubos pela Rússia, mostrou que estratégia e segurança nacional não são conceitos
fora de moda. Com a porta arrombada, fala-se agora em
um Plano Nacional de Fertilizantes.
“Somente na ureia, importamos hoje 85% de nossa
necessidade. Se estivesse funcionando a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), a dependência
cairia para cerca de 65%”, afirma o petroquímico Gerson
Castellano, diretor da Federação Única dos Petroleiros
(FUP).
Além disso, se estivesse operando a unidade da Petrobras em Mato Grosso do Sul, a necessidade de importações cairia para 50%; e se fossem tocados os projetos
de Minas Gerais e Espírito Santo, o Brasil alcançaria a
autossuficiência em nitrogenados.
O Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo. A falta de navios e de seguro para que embarcações
possam carregar fertilizantes nos mares Báltico e Negro
inviabilizam as vendas russas. A Rússia é o principal país
que exporta para o Brasil. Cerca de 23% dos adubos ou
fertilizantes químicos importados em 2021 vieram de lá;
em segundo lugar, está a China, “mas o valor não chega
nem à metade do que o Brasil importa da Rússia”, diz
Rob Correa, analista de investimentos CNPI e autor do
livro Guia Do Investidor de Sucesso no Longo Prazo.
No porto de Vancouver, no Canadá, referência internacional, o preço da tonelada de cloreto de potássio saiu de
US$ 279, em maio do ano passado, para US$ 680 em dezembro, subida já influenciada pelo aumento das tensões
entre Rússia e Ucrânia. Hoje, o preço está em US$ 700.
“Adubos e fertilizantes representam entre 30% a 35% dos
custos de uma plantação, ou seja, isso vai impactar com
certeza na margem do agronegócio brasileiro. E o preço
pode subir ainda mais. No fim, quem paga a conta é o
cidadão. Fertilizantes mais caros significam alimentos mais
caros e menos dinheiro no bolso”, complementa Correa.
Castellano, da FUP, observa que as fábricas da Bahia
e de Sergipe, arrendadas para a Unigel, “estão operando
com carga baixa e priorizando a exportação de amônia,
em vez de usar esta amônia para produzir ureia para o
mercado doméstico”.

O prejuízo é seu
Estados Unidos suspendem a importação de petróleo
da Rússia e colocam a Europa no fogo. Três quintos das
exportações russas vão para a UE, apenas 8% para os
EUA. O preço vai subir, mas é pago em dólares, suportável pelos EUA, que apenas verão seu gigantesco déficit
subir mais.

Rápidas
Neste sábado (12), Guto Nobre lança, às 11h, Os
IN.F.A.M.E.S (Editora Lacre), um livro “para jovens de
todas as idades que sabem que amar o Rio é uma forma
maravilhosa de vencer o tempo!” Na Livraria Pequeno
Benjamim (Visconde de Pirajá, 595, lj 12, Ipanema) ***
O Lecadô inaugura essa semana uma loja em Botafogo,
Zona Sul do Rio de Janeiro. Até o final de 2022, a meta é
inaugurar cinco lojas franqueadas *** Kátia Brasileiro explora texturas em exposição individual que fica em cartaz
até quinta (10) na Fundação Ceperj, das 10h às 16h.

P

elo segundo ano
consecutivo, o Brasil registrou alta na
participação de mulheres
em cargos de gestão e com
poder de decisão nas empresas, segundo pesquisa do
Women in Business, realizada anualmente pela Grant
Thornton.
De 2019 até 2021 a alta
foi de 10 pontos percentuais, o que elevou o país da
oitava para a terceira colocação no ranking com
participação das mulheres
em lideranças empresariais.
Segundo o IBGE, elas já
ocupam 26% dos cargos de
presidência nas empresas,
23% de vice-presidência e
16% nos conselhos.
A pesquisa Mulheres e
Tecnologia – Dados sobre
o acesso feminino a Tecnologias da Informação e Comunicação, da plataforma
Melhor Plano, mostra que
85% das mulheres de 10
anos ou mais são usuárias
de internet. Esse percentual
entre os homens é menor,
77%.
Apesar disso, elas usam
menos a internet para trabalhar. Em 2020, em meio
ao isolamento por conta
pandemia, 32,47%, praticamente uma em cada três
mulheres, usou a internet
para realizar atividades
relacionadas ao trabalho.
Entre os homens, 44,16%
fizeram esse uso. O estudo
foi feito a partir dos dados do Centro Regional de
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação.
Segundo a pesquisa, a
baixa proporção de mulheres que trabalham na rede
pode estar relacionada à alta
concentração da popula-

ção feminina em trabalhos
convencionais, que exigem
pouco contato com os espaços online.
“Talvez uma parte da
população feminina ainda esteja concentrada em
atividades que não exigem trabalho virtual, e sim
mais presencial, físico, como domésticas ou mesmo
cuidando da própria casa”,
diz uma das sócias do Melhor Plano, Mariah Julia
Alves.
“Grande parte das mulheres tem acesso à internet e isso é bem positivo”,
assinala ela, “mas, esses
acessos têm sido usados
em funções cotidianas –
usam mensagens, chamadas de voz, para assistir vídeos, acessar redes sociais,
coisas muito pessoais e
que não são relacionadas
à educação, ao desenvolvimento profissional”.
A desigualdade está também na formação. O estudo
mostra que apenas 19,81%
das mulheres entrevistadas
revelaram ter feito cursos
à distância em 2020. Entre
os homens, o percentual foi
22,68%.
“Isso traduz muitas das
desigualdades, em todos
os aspectos, que nos atingem”, analisa a professora
da Universidade de Brasília (UnB) Catarina de Almeida Santos.
Os dados do Cetic.br
mostram que há uma série
de desigualdades no acesso
à internet no Brasil, entre
elas o tipo de equipamento
pelo qual se acessa a rede.
Homens têm mais acesso a
múltiplos dispositivos, enquanto mulheres acessam
mais a internet pelo celular,
equipamento que tende a

limitar algumas funções da
rede.
A pesquisa Uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação nos Domicílios Brasileiros (TIC Domicílios) revela que mulheres
negras acessaram a internet
exclusivamente pelo telefone celular (67%) em maio-

res proporções que homens
brancos (42%). Por outro
lado, elas realizaram transações financeiras (37%),
serviços públicos (31%) e
cursos (18%) pela internet
em proporções bastante inferiores às de homens brancos (51%, 49% e 30%, respectivamente).

À frente de seu tempo

N

o ano de 1917
milhares de mulheres se reuniram na Rússia em prol de
uma causa maior: lutar por
direitos iguais. A reivindicação foi por melhores condições de trabalho e de vida,
em um contexto de fome,
tendo a Primeira Guerra Mundial como pano de
fundo. No dia 8 de março,
comemora-se o Dia Internacional da Mulher, uma
data que legitima a relevância feminina na sociedade e
a luta por seus direitos.
Em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, foi
iniciada em parceria com o
FGV CPDOC, a Série Especial: Mulheres do Acervo. O objetivo é contar, um
pouco, sobre a vida e atuação de Mulheres Notáveis
da História do Brasil que
integram o acervo do FGV
CPDOC.
Advogada,
jornalista, sindicalista, escrevente juramentada, tradutora,
Almerinda Farias Gama
(1899-1999) reuniu seus
talentos em prol de uma
causa maior. Integrou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e lutou,
junto de outras mulheres,
pelo direito ao voto femi-

nino no Brasil. Foi uma das
primeiras mulheres negras
a atuar na política do início
do século XX.
Fundou o Sindicato dos
Datilógrafos e Taquígrafos
do Distrito Federal e foi,
como representante desse
sindicato, a única mulher
a participar como delegada classista na Assembleia
Nacional Constituinte, em
1933.
Atuou até a promulgação da Constituição, em
outubro de 1934. No ano
seguinte, candidatou-se para a Câmara Federal pela
legenda “Decreto do Direito ao Trabalho, Congresso
Master”. Não foi eleita deputada, mas permaneceu na
política enquanto presidente do Partido Socialista Proletário do Brasil até 1937
quando o Partido foi extinto com o golpe do Estado
Novo (1937-1945).
Colaborou em periódicos
paraenses e cariocas e foi
autora de “Zumbi” (1942)
e “O dedo de Luciano”
(1964). Em 1984, concedeu
ao FGV CPDOC uma longa entrevista para o projeto
Velhos Militantes, publicado em livro em 1988, pela
Editora Zahar, com o mesmo título.

Empréstimo: 50% dos jovens usariam para empreender

E

studo da Datafolha
encomendado pelo
C6 Bank apontou
que 50% dos meninos e meninas de 12 a 17 anos usariam o dinheiro de um empréstimo para empreender.
Já pesquisa da plataforma de
estratégias online HeroSpark
mostrou que três a cada cinco jovens brasileiros querem
ser empreendedores.
A pesquisa foi realizada com
pessoas de até 30 anos, das classes A, B e C, que apresentaram
desejos em comum. Em destaque: a independência financeira
sobressaiu com 67%, seguido
por autonomia no trabalho com
39% e tempo flexível com 33%.
Para alcançar essa independência financeira, os jovens apostam no empréstimo como um
primeiro suporte no qual acreditam que vale a pena arriscar.
Segundo uma pesquisa do
Datafolha, investir no próprio
negócio seria a principal razão
para assumirem uma dívida.
Além disso, para se tornar um profissional bemsucedido, é preciso ressaltar
que não basta somente investir em empréstimos para
a conquista de um negó-

cio, mas também ter força
de vontade para o próprio
aperfeiçoamento em busca
de novas especializações e
cursos profissionalizantes.
Diante de um cenário pandêmico, muito se discute sobre o endividamento das famílias brasileiras. De acordo
com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), 76,1% das famílias
relataram estar endividadas
neste começo de ano.
A crise econômica freou
o planejamento financeiro
do brasileiro e o fez rever
seus gastos e prioridades de
consumo. As dívidas feitas
no período do final de ano
se fazem presentes nas faturas do primeiro trimestre
de 2022. Somado a isso, os
boletos do IPTU, IPVA,
material escolar e as necessidades básicas de casa.
Uma parcela da população
sempre teve um déficit de
educação financeira e isso
reflete no crescimento da
taxa de pessoas endividadas.
Segundo a edição de janeiro do Índice FinanZero de Empréstimos (IFE),

somente no primeiro mês
deste ano, as solicitações
de empréstimos tiveram
um aumento de 40% em
comparação a dezembro
de 2021, subindo de 124
para 174 pontos (base janeiro/2021=100), e um
crescimento de 74% quando comparado ao mesmo
período do ano passado.
Com base no levantamento, um dado chama atenção:
as razões de empréstimo para pagamento de dívidas ficou em primeiro lugar, com
32,16%, enquanto a abertura de negócio próprio apareceu em seguida e chegou
a 15,71%. Neste último, os
números estão atrelados
também ao crescimento de
MEIs cadastrados no Brasil.
Só em 2022, de acordo com a Receita Federal,
houve um crescimento de
quase 2 milhões de microempreendedores individuais. Somado a isso, está o
crescimento do empreendedorismo por necessidade,
em que os brasileiros viram
na abertura do negócio próprio uma alternativa para
saírem do endividamento.

As pesquisas do Google
também revelam esse crescimento. Segundo o índice,
que avaliou 4,87 milhões de
consultas no buscador, em janeiro de 2022, aponta que as
pesquisas sobre “simulação de
empréstimo” cresceram 450%
em comparação com o mês
anterior. O dado reafirma a
necessidade do brasileiro em
encontrar a melhor alternativa
para quitar as dívidas.
Além disso, a procura por
empréstimo teve um crescimento de 8,2% no mês passado em relação a janeiro de
2021 e cresceu 29,5%, quando comparado com o mês de
dezembro do ano passado.
Ainda segundo o IFE,
após oito meses consecutivos
em alta, janeiro registrou queda de 12% nos pedidos de
empréstimo para viagem na
comparação com dezembro
de 2021, caindo de 251 para
221 pontos. Já no comparativo anual, o primeiro mês de
2022 mostrou crescimento
de mais de 120% em relação
a janeiro do ano passado nas
solicitações de crédito para
viagens, subindo de 100 para
221 pontos.
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Pobreza menstrual

N

o final do ano passado, o presidente da República vetou projeto encaminhado pelo Congresso que previa
a distribuição gratuita de absorventes íntimos. Dois dias
depois do veto presidencial, foram distribuídos absorventes para a população em vulnerabilidade do Centro de São
Paulo. Iniciativa do incansável padre Julio Lancelotti, da
Pastoral do Povo de Rua e do grupo feminista Juntas, como
forma de manifestação sobre os riscos para a saúde e para a
dignidade da mulher na improvisação de soluções.
O conceito de pobreza menstrual voltou com o veto.
Significa “a situação vivenciada por meninas e mulheres devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento para que tenham plena capacidade de cuidar da sua
menstruação” (Unicef).
Faltam absorventes e informação. Segundo relatório da
Unicef, mais de 60% das meninas, em todo o mundo, não
são suficientemente informadas sobre a menstruação, o
que pode tornar traumatizante os primeiros ciclos.
Pelo projeto, deveriam receber o benefício estudantes de
baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino;
pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade
social extrema; pessoas apreendidas e presidiárias, recolhidas
em unidades do sistema penal; e pessoas internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa.
O presidente tentou justificar o seu veto, argumentando
que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio,
mas o texto aprovado pelo Congresso previa que os recursos viriam dos que foram destinados pela União ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e, no caso das presidiárias, do Fundo
Penitenciário Nacional.

Margarida Maria
Silveira Barreto
No Dia Internacional dedicado à Mulher haverá uma ausência a lamentar. A Dra. Margarida Barreto, pioneira na
denúncia da gravidade das consequências do assédio moral
no trabalho.
A morte da médica, doutora em Psicologia Social, pesquisadora ligada ao Núcleo de Estudos Psicossociais de
Exclusão e Inclusão Social da PUC-SP, professora da Pós-graduação em Medicina do Trabalho da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pioneira em
estudos sobre o impacto do assédio moral na vida dos trabalhadores, ocorreu em 3 de março passado. A Dra. Margarida Barreto travou mais de ano de luta contra um câncer
no estômago; no entanto, imunodepressiva, foi mais uma
das mais de 652 mil vítimas fatais da pandemia da Covid no
Brasil, após contrair o vírus no início de 2022.
Entre a sua produção, constam os livros Do Assédio Moral
à Morte de Si – Significados Sociais do Suicídio no Trabalho (com
Lourival Batista Pereira, ex-coordenador da Secretaria de
Saúde e Meio Ambiente do Sindicato dos Químicos de São
Paulo, e com o psicólogo Nilson Berenchtein Netto, mestre em Psicologia Social pela PUC-SP); Assédio Moral – Gestão por Humilhação, com Roberto Heloani (Ed. Juruá, 2018).
Seu trabalho precursor na área é Violência, Saúde e Trabalho.
Uma Jornada de Humilhações (2003).

Outra perda
grandiosa a lamentar
A morte de Luiz Pinguelli Rosa, em 3 de março passado, priva a ciência brasileira de alguém que conquistou uma
grande expressão entre os seus pares. Foi presidente da
Eletrobras, no primeiro Governo Lula, e liderou o Instituto
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/
UFRJ), durante quatro mandatos. Ele também participou da
elaboração de projetos tecnológicos para a usina nuclear de
Angra 1. Orientador de dezenas de dissertações de mestrado e
teses de doutorado, recebeu diversos prêmios, entre eles o de
Personalidade do Ano da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP).
A diversidade de contribuições de Pinguelli merece um
memorial, depositário de sua produção pro ciência e pro
democracia, onde possam ser vistas e consultadas. Um museu dinâmico e generoso, como ele foi.
Conheci pinguelli quando ele coordenou o grupo de trabalho criado com a participação de luiz alberto coimbra e
darci de almeida (eu representava a Uerj neste GT), para
redigir o ante projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro, por solicitação do então eleito
vice-governador do Estado, Darcy Ribeiro.
Guardo, ainda hoje, o material produzido então, que disponibilizo com prazer para o possível memorial. Depois
disso, generoso, pinguelli compartilhou o seu tempo em
várias oportunidades em que o recepcionamos na associação de docentes da Uerj (Asduerj), por causas outras.
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Produção de veículos
caiu 15,8% em fevereiro
A produção de veículos
teve queda de 15,8% em
fevereiro na comparação
com o mesmo mês de 2021.
Segundo o balanço divulgado hoje pela Associação
Nacional de Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea), foram montadas em
fevereiro deste ano 165,9
mil unidades. Em comparação com janeiro, no entanto, o número representa
uma alta de 14,1%.
As vendas de veículos
novos em fevereiro também
sofreram retração de 22,8%
em relação ao mesmo mês
do ano passado. Foram emplacadas 129,3 mil unidades
no segundo mês de 2022.
Segundo o presidente da
Anfavea, Luis Carlos Moraes, neste início de ano a
indústria ainda passa pelas

dificuldades que traziam
problemas no ano passado.
A produção de automóveis
e veículos leves teve recuo
de 16,9% em fevereiro na
comparação com o mesmo
mês de 2021, com a fabricação de 152,6 mil unidades.
As vendas da categoria
evidenciaram retração de
24% em relação a fevereiro
do ano passado, com a comercialização de 120,4 mil
unidades. A fabricação de
caminhões teve redução de
3,5% em fevereiro em comparação com o mesmo mês
de 2022, com a produção de
11,4 mil unidades. As vendas, entretanto, tiveram alta
de 2,1%, com a comercialização de 7,9 mil unidades.
As exportações tiveram
alta de 25,4% em fevereiro em comparação com o

mesmo mês de 2021, com a
venda de 41,4 mil unidades
para o exterior. De acordo
com Moraes, parte da elevação no mês se deve a cargas
que não conseguiram ser
embarcadas em janeiro e só
puderam seguir para seus
destinos no mês seguinte.
No acumulado de janeiro
e fevereiro em relação aos
dois primeiros meses de
2021, o resultado ainda é de
alta de 17,3%, com a exportação de 69,1 mil veículos.
A quantidade de postos
de trabalho na indústria em
fevereiro é 3,2% menor do
que no mesmo mês do ano
passado, com 101,3 mil pessoas empregadas.
Moraes avaliou que ainda
é difícil estimar os impactos
da guerra na Ucrânia na indústria automobilística bra-

sileira, porém listou alguns
riscos que o conflito armado traz aos mercados como
a alta no preço de commodities e o aumento da escassez de semicondutores
produzidos pela Ucrânia e
Rússia, importantes produtores de paládio e gás neônio. Também acredita que
a guerra pode inflacionar
o valor dos fretes aéreos e
marítimos.
A previsão da Anfavea é
que a redução nas alíquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
anunciada pelo Governo
Federal no fim do mês passado, possa diminuir entre
1,7% e 4,1% o preço final
de algumas categorias de
veículos.

Indicador Antecedente de Emprego
piora pelo quarto mês seguido

O

Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp)
piorou pelo quarto mês
consecutivo, recuando 1,4
ponto em fevereiro, para
75,1 pontos, menor nível
desde agosto de 2020 (74,8
pontos). Em médias móveis trimestrais, o indicador
também caiu, desta vez, 2,6
pontos, para 77,8 pontos.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação
Getulio Vargas (FGV).
“O IAEmp voltou a cair
em fevereiro, seguindo a
tendência negativa dos últimos meses. Os últimos
resultados sugerem que a
recuperação do mercado de
trabalho deve ser mais lenta
do que a ocorrida em 2021.
O ambiente macroeconô-

mico difícil e potenciais
riscos de aumento da incerteza global não permitem
vislumbrar uma mudança
na trajetória do indicador
no curto prazo”, afirmou,
em nota, o economista do
Ibre, Rodolpho Tobler.
Em fevereiro, todos os
componentes do IAEmp
contribuíram negativamente para o resultado, exceto o
indicador que mede a situação atual dos negócios no
setor de serviços, cuja contribuição foi de 0,5 ponto.
Segundo o Ibre, o principal destaque negativo foi o
indicador de situação atual
dos negócios da indústria,
que reduziu 1,0 ponto a variação do IAEmp no mês.
Além disso, os indicadores
que medem a tendência
dos negócios nos próximos
seis meses e as intenções

Preços na saída das
fábricas sobem 1,18%

O

Índice de Preços ao Produtor
(IPP), que mede
a variação de preços de produtos na saída das fábricas,
registrou inflação de 1,18%
em janeiro deste ano. Em
dezembro de 2021, o IPP
havia apurado deflação de
0,08%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o IPP
acumula taxa de inflação de
25,51% em 12 meses, abaixo da inflação acumulada
em dezembro (28,45%).
Em janeiro, 18 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta de preços,
com destaque para indústrias extrativas (9,54%), petróleo e biocombustíveis

(2,26%) e veículos automotores (2,27%).
Vestuário não teve variação de preços. Entre os
cinco segmentos com deflação, o destaque ficou com
metalurgia (menos 1,48%).
Analisando-se as quatro
grandes categorias econômicas da indústria, três delas tiveram inflação: bens
de capital, isto é, máquinas
e equipamentos usados no
setor produtivo (2,56%),
bens intermediários, isto é,
insumos industrializados
usados no setor produtivo
(1,73%) e bens de consumo duráveis (1,20%). Bens
de consumo semiduráveis e
não duráveis tiveram deflação de 0,27%.

de contratação nos próximos três meses (emprego
previsto), ambos no setor
de serviços, contribuíram
com menos 0,3 e menos 0,3
ponto, respectivamente para a variação do indicador.
Já segundo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), os indicadores industriais mostram que o emprego industrial e o faturamento
real das empresas iniciaram
2022 em alta. Esses dois indicadores sobem desde novembro de 2021. O emprego
industrial aumentou 0,1%
em janeiro de 2022 frente a
dezembro de 2021, na série
dessazonalizada. Com a revisão para cima dos resultados
de novembro de 2021 e de
dezembro de 2021, o emprego passa a acumular alta de
0,5% nos últimos três meses.
“Trata-se de uma nova

tendência de alta após ter
mostrado estabilidade nos
três meses anteriores (de
agosto a outubro de 2021).
O emprego havia mostrado
forte alta na primeira metade de 2021; com isso, o emprego industrial mostra alta
de 3,7% em janeiro de 2022
na comparação com janeiro
de 2021”, explica o gerente de Análise Econômica,
Marcelo Azevedo.
O faturamento, por sua
vez, acumula crescimento
de 6,6% entre novembro de
2021 e janeiro de 2022. No
entanto, segue abaixo do registrado em todo o primeiro semestre de 2021 e 5,2%
abaixo do registrado em janeiro de 2021. Apesar disso,
a Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) completou
sete meses consecutivos de
queda.

Inscrições do primeiro
Fies vão até sexta-feira

A

s inscrições para o
Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) do primeiro semestre
de 2022 começaram nesta
terça-feira e terminam na
sexta-feira. A inscrição pode ser feita no Portal Único
de Acesso ao Ensino Superior. O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 15 de março.
Nesta edição foram disponibilizadas 66,55 mil vagas. Poderão pleitear as vagas aqueles estudantes que
realizaram o Enem a partir
da edição de 2010 e obtiveram média mínima de 450
pontos e nota superior a zero na redação.
Para se inscrever no Fies,
os candidatos precisam fazer

o cadastro no Portal Único.
O acesso é feito por meio de
login no portal Gov.br. Os
estudantes precisam informar o CPF e a senha. Caso
não tenham conta no portal, é possível cadastrar uma
nova. No momento da inscrição, o concorrente pode
escolher até três opções de
cursos de graduação dentre
aqueles disponíveis no grupo de preferência. Os cursos
poderão ser alterados até o
final do prazo de cadastro.
Pelo cronograma do Fies
O resultado dos pré-selecionados em chamada
única: dia 15 de março, a
complementação das informações em 16 a 18 de março e a lista de espera vai de
16 de março a 28 de abril.
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Alta do petróleo pode se prolongar
se não houver trégua na guerra

N

esta terça-feira a
alta das commodities continuou
influenciando negativamente os mercados internacionais. O níquel, por exemplo,
após uma alta de 69% nesta
segunda-feira (7), chegou a
subir mais de 20% hoje e
teve as negociações suspensas.
“Rumores indicam que
houve stops compulsórios
de uma grande posição short
(vendida) por chamada de
margem e algumas negociações tiveram de ser canceladas. Estima-se perdas de até
US$ 12 bilhões numa posição grande e que três bancos
e dois corretores, London
Metal Exchanges, são as
contrapartes”, relata Marcelo Oliveira, CFA e fundador
da Quantzed, empresa de
tecnologia e educação para
investidores.
Segundo ele, outro fato
que chamou atenção no

dia foi a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden,
de cortar as importações
de Petróleo da Rússia. Hoje, 8% do petróleo importado pelos EUA vem daquele país. “O que a gente
está vendo é uma guerra
de sanções. Num primeiro
momento isso impacta o
preço dos barris no curto
prazo. Mas se não houver
uma melhora no cenário
de conflito entre Rússia e
Ucrânia, a alta do petróleo
pode se prolongar”, explica.
Bolsa brasileira
Sobre a bolsa brasileira,
ele diz que até o momento
vem performando melhor
que os mercados lá fora.
Pela manhã desta terça-feira, foi impulsionada justamente por empresas exportadoras de commodities,
mas com o anúncio de uma

possível trégua para quartafeira por parte da Rússia, o
mercado de varejo e aéreas
ganharam força.
Perguntado pela reportagem do Monitor Mercantil a
razão de a Bolsa de Valores
brasileira estar menos impactada que as demais, Marcelo
Oliveira respondeu: “O nosso índice principal da bolsa
brasileira, o Ibovespa, assim
como de outros países emergentes, ainda possui maioria
do peso em empresas exportadoras de commodities, que
vem tendo seus preços renovados para cima com a extensão do período de guerra
e aumento de sansões”.
Insegurança financeira
Ele explica que que com a
insegurança financeira atual
vivida pela Rússia, o fluxo
de investimentos vindo para o Brasil que já vinha bom
em 2022, recebe mais esse

incentivo, já que a Rússia
tem uma característica muito parecida com o Brasil em
termos de investimentos.
“Grandes índices mundiais
de mercados emergentes
como MSCI e FTSE já
anunciaram que irão tirar
os ativos Russos de suas
composições e redistribuído para os outros emergentes incluindo o Brasil. Este
evento ainda não aconteceu
por conta de a bolsa lá estar
fechada, portanto acredito
que esse fluxo ainda vai vir
para o país”, mencionou o
analista financeiro.
Ele citou que o assunto
inflação continua incomodando e freando a melhora nos mercados. Os DIs
chegaram a subir bem nesta
terça-feira, o vencimento de
janeiro 2027 chegou a subir mais de 2% no intraday,
mas arrefeceram após uma
suposta trégua Russa para
quarta-feira.

Medidas de apoio a empreendedorismo feminino

N

esta terça-feira,
Dia Internacional da Mulher,
o Banco do Brasil (BB) e
a Caixa Econômica Federal anunciaram medidas de
apoio ao empreendedorismo feminino. O BB criou
uma plataforma de ações diretas para o público feminino. A Caixa anunciou juros
diferenciados e facilidades
de contratação de crédito
durante este mês. Com 38
milhões de mulheres como
clientes, o Banco do Brasil
lançou a plataforma BB pra
Elas, com benefícios exclusivos para o público feminino. Apenas nesta semana,
serão mais de 20 ofertas
distribuídas em três eixos:
soluções financeiras, educação empreendedora e saúde
e bem-estar.
Segundo a Agência Brasil, no primeiro eixo o Banco do Brasil oferecerá R$
85 bilhões em crédito, com
juros promocionais, para

mais de 3 milhões de mulheres empreendedoras. A
taxa de administração de
grupos de consórcio terá
desconto de 57%. O banco
também oferecerá mais de
R$ 90 bilhões em linhas de
crédito para o agronegócio
voltadas para as mulheres.
Na educação empreendedora, o BB promoverá mais
de 1,3 mil cursos profissionalizantes, com três meses
de treinamento gratuito,
para todas as clientes que se
cadastrarem na semana de
lançamento do BB pra Elas.
Na área de saúde e bemestar, quem se inscrever na
plataforma terá 30 dias de
consultas médicas online
gratuitas, com orientações
sobre saúde da mulher e da
família.

cios em produtos específicos e vantagens exclusivas
ao longo de todo este mês.
Empréstimos, seguros e
serviços do banco terão
condições especiais. As empresas de todos os tamanhos com sócias majoritárias ou dirigentes mulheres
terão facilidades na contratação de crédito.
O benefício vale para
as linhas de capital de giro
Crédito Especial Empresa,
GiroCaixa Fampe e para a
contratação de capital de giro por grandes empresas. A
Caixa também oferece condições especiais para linha
de crédito para investimento com valor mínimo de R$
100 mil por empresas dirigidas por mulheres ou com
mulheres como sócias.

Juros

Outros benefícios

A Caixa oferece taxas diferenciadas para mulheres
empreendedoras, benefí-

As clientes que comprarem o Seguro Vida Mulher
da Caixa neste mês terão

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL REGIONAL
DO MÉIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído
da Ação Sumária (0026722-10.2012.8.19.0208) proposta por
Condomínio do Edifício Leogarden contra Martha da Conceição
Faria Marzano.- O DR. LUIZ CLÁUDIO SILVA JARDIM MARINHO,
Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presente edital INTIMA
MARTHA DA CONCEIÇÃO FARIA MARZANO, para ciência das
datas de 05.04.2022 e 12.04.2022, às 12:00 horas, através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira
Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, designadas para a venda
em 1º., e 2º. Leilão Online, respectivamente, do Apartamento 402
– Bloco A, do edifício situado na Rua Fabio Luz, nº 301, Méier,
RJ, penhorado no supramencionado autos.- RJ, 25/11/2021.- Eu,
Ana Cristina Silva, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(as.) Luiz Cláudio Silva Jardim Marinho - Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL DOS
BANCÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CNPJ
16.606.817/0001-48, no uso das suas atribuições que lhe confere o
Estatuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se à rua Fonte da Saudade, 247/504, Lagoa,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22471-211, por não haver acomodação
suficiente na sede social, no dia 30/03/2022, às 18:00 horas, com a
presença de 2/3 dos cooperados em 1ª convocação, às 19:00 horas,
com a presença de metade mais um dos cooperados, em 2ª convocação;
ou às 20:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10(dez) cooperados,
em 3ª e última convocação. Assuntos: AGO – 1. Discussão do Balanço
Patrimonial, DRE, Parecer do conselho fiscal, Destinação de Sobras/
Perdas, leitura, discussão e julgamento do relatório de administração,
GEFIPS e RAIS negativa do exercício de 2021, prestação de contas
do exercício social encerrado em 2021; 2-Eleição/Posse do Conselho
Fiscal; 3- Assuntos Gerais. RIO DE JANEIRO, 9 DE MARÇO DE 2022.
ANTONIO CARLOS TUCUMÃ DA SILVA – PRESIDENTE

direito a consultas médicas eletivas e exames laboratoriais e de imagem em
rede particular com preços
reduzidos. As microempreendedoras individuais
cadastradas como MEI
Mulher que faturarem pelo menos R$ 100 por mês
terão isenção no aluguel
da maquininha continuamente, desde que este
faturamento mínimo seja
atingido todo mês.
O valor é dez vezes mais
baixo que os R$ 10 mensais exigidos dos demais
microempreendedores.
Para as micro e pequenas
empresas com sócias majoritariamente mulheres,
o valor para a isenção do
aluguel da maquininha
caiu de R$ 20 mil para R$
10 mil por mês. Para as
clientes pessoas físicas, a
Caixa reduzirá, neste mês,
as taxas do Crédito Direto
Caixa (CDC) em até 0,08
ponto percentual ao mês.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGE - TIPO: Presencial
AEROSDUMONT COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COMUM DO AEROPORTO SANTOS DUMONT - CNPJ 01.298.772/0001-14
O Diretor Presidente da cooperativa acima convoca todos os cooperados em pleno gozo com suas obrigações estatutárias para participarem da AGO, a realizar-se no dia 19 de Março de 2022. Que
será realizada na RUA ANDRÉ CAVALCANTI, N. 108A – CENTRO
– RJ – RJ, por falta de espaço na sede. Iniciará às 08:30 em 1a convocação C/presença mínima de 2/3, às 09:30 em 2ª C/metade +1 e
às 10:30 em 3a e última convocação C/presença mínima de 10(dez)
cooperados para a deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA:
1)-PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021. Edilson dos Santos Costa-Diretor-Presidente, e MAIQUE CASTRO – CRCRJ. RJ, 08.03.2021.

AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA
CNPJ nº 02.719.937/0001-47 / NIRE nº 33.4.000.3050-8
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA, na forma do Art.
45 e 46da Lei nº 5764/71, convoca os seus 98 cooperados em dia com
suas obrigações sociais a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ser realizada em 19 de março de 2022, em sua sede social, situada
na Av. das Américas, nº 19019, Sala 399 A – Recreio dos Bandeirantes
- Rio de Janeiro/RJ, com 1ª convocação às 12:00h, com quorum mínimo
de instalação de 2/3 do Quadro Social; 2ª convocação às 13:00h com
quorum mínimo de instalação de ½ mais um do Quadro Social; 3ª e última
convocação às 14:00h com quórum mínimo de instalação de 10(dez) cooperados presentes e em dia com suas obrigações sociais para analisarem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Reforma estatutária com
retorno do cargo de Diretor Operacional. 2) Reforma do Regimento Interno – Capítulo 06 – Penalidades Disciplinares. 3) Reforma do FAABCOOP.
4) Aprovação do retorno ao Quadro Social do Sr. Mauro Jorge Cordeiro de
Medeiros. 5) Aprovação do retorno ao Quadro Social do Sr. Luiz Alberto
Cury, antigo cooperado vtr-009. 6) Aprovação venda de camisa / uniforme.
7) Aprovação da permissão para viagem de qualquer veículo que apresente condições até 150km. 8) Análise e deliberação sobre o PRO-LABORE
dos membros da Diretoria e conselhos (Fiscal X Ética). 9) Assuntos referentes aos descontos aos clientes nas corridas saindo e retornando barra
inclusive contratos empresas. Rio de Janeiro, 08 de março de 2022.
Weber Alves Brandão
Diretor Presidente

Cotas do ETF
mulheres começam
a ser negociadas na B3

U

m novo fundo de
investimento, o
Safra ETF Mulheres na Liderança Fundo
de Índice de Ações, direcionado a investidores em geral, passou a ter suas cotas
negociadas no mercado de
bolsa nesta terça-feira. Com
nome de ETF MULHERES, e código de negociação ELAS11, o lote-padrão
é de 1 (uma) cota e a cotação é em R$ por unidade.
O administrador: do
fundo é o Safra Serviços
de Administração Fiduciária Ltda. O escriturador é

o Banco Safra S.A. O fundo possui exposição a uma
carteira teórica de ativos
que reflete uma média do
percentual de presença feminina nos Conselhos de
Administração, Conselhos
Fiscais, Diretorias Executivas, Comitês de Gestão e
outros Comitês, ponderada por pesos para cada um
dos colegiados, através do
Índice Teva ESG Mulheres na Liderança, calculado pela Kjerag Índices de
Mercado – Desenvolvedora de Índices de Mercado
Ltda.

IGP-DI de fevereiro
fica em 1,5%

O

Índice Geral de
Preços-Disponibilidade Interna
(IGP-DI) teve inflação de
1,5% em fevereiro deste
ano, taxa menor que a de janeiro último (2,01%) e fevereiro de 2021 (2,71%). A informação foi divulgada hoje
(8), no Rio de Janeiro, pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV). Com o resultado, o
indicador registra inflação
de 3,55% no ano. Em 12
meses, o acumulado chega a
15,35%, abaixo dos 29,95%
registrados em 12 meses em

fevereiro de 2021.
A queda de janeiro para
fevereiro foi puxada por
três subíndices que compõem o IGP-DI. A inflação do Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA),
que mede o atacado, caiu
de 2,57% em janeiro para
1,94%. O Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) passou de 0,49% em janeiro
para 0,28% em fevereiro.
Já a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) recuou de
0,71% para 0,38%.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34,
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da
Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações
financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APAS-RJ, cumprindo atribuições estatutárias, conforme os artigos 16º a 18º, convoca os senhores Associados
para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 9:30 horas do dia 30
de março de 2022, em primeira chamada, e às 10:00 horas, em segunda
e última chamada, com qualquer número de associados, na Av. Nilo Peçanha, 50 – sl. 717 - Centro – Rio de Janeiro – RJ, com o fim de deliberarem
sobre a Ordem do Dia: a) Relatório da Diretoria; b) Prestação de Contas
de 2021; c) Orçamento 2022; d) Eleição Diretoria Executiva, Membros
do Conselho Fiscal; Presidente do Conselho Consultivo; e e) Assuntos
Gerais. Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.
Nominando Martins da Silva
Presidente

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 18/03/2022, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp
nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre eleição/reeleição
de Diretoria. Petrópolis, 07/03/2022. Marcio Salles Gomes - Diretor; André
Lermontov - Diretor.

Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro – FEBERJ
Fundada em 27 de outubro de 1991
CNPJ nº 03.665.448/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO A Federação de Bicicross do Estado do Rio de
Janeiro – FEBERJ, com sede na Av. Treze de Maio, nº 13 sala 607/609
– Centro – RJ – Cep: 20.031-000, através de sua diretoria executiva,
devidamente representada por seu Presidente o Sr. SÉRGIO CÂNDIDO
BASÍLIO, CONVOCA através do presente edital, todos os representantes legais, atletas e demais interessados, para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10.04.2022, as 09h em primeira
chamada e 10h em segunda e ultima chamada, na Sede de Veraneio da
Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro – FEBERJ, localizado na Rua das Camélias, nº 08 – Chácara Mariléia - Rio das Ostras
– RJ – CEP: 28896-150, a ser realizada no formato hibrido (virtual e
presencial), tendo em vista a Pandemia Covid 19, estaremos realizando
uma Assembléia totalmente atípica, com transmissão via WhatsApp, em
tempo. As chapas candidatas a Diretoria Executiva deverão apresentar
Obrigatoriamente os nomes completos e qualificação dos candidatos, na
seguinte ordem: DIRETORIA: PRESIDENTE VICE PRESIDENTE VICE
PRESIDENTE DE PROJETOS ESPECIAIS TESOUREIRO: CONSELHO
FISCAL: Com o nome de 3 (três) indicações Fica estipulado que o prazo
para inscrições de chapas deverão se inicia em 28.03.2022 e se encerra
no dia 10.04.2022, as 09:horas. As inscrições das chapas deverão ser
feitas por escrito e, entregue a um dos membros da Comissão Eleitoral, de
segunda a sexta feira, em horário comercial na sede da FEBERJ. PAUTA
DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 1 - Realizar eleição de Diretoria
Executiva, para o mandato de 4 (quatro) anos; 2 - Alterar o endereço da
sede para Av. Marechal Câmara, 160/1130 – parte – Centro - Rio de janeiro – RJ – CEP 20.020-907. Rio das Ostras, 25 de Fevereiro de 2022.
SÉRGIO CÂNDIDO BASÍLIO
PRESIDENTE
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Taxas de Fiscalização da CVM terão valores reduzidos
Congresso aprova MP elaborada a partir de estudo da autarquia

A

Medida Provisória 1072/21, que
reduz substancialmente os valores das Taxas
de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores
Mobiliários (TFCVM) para
regulados pessoas físicas,
aprimorando o regime da
taxa aplicável aos regulados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi
aprovada pelo Senado Federal nesta terça-feira.
A autarquia disse em nota
que o texto aprovado teve
como princípios norteadores “a neutralidade tributária das receitas periódicas
(recorrentes) e a capacidade contributiva dos participantes do mercado, trazendo maior justiça tributária
ao mercado de capitais”.
Ressaltou também que o
normativo onera menos
os participantes de menor
capacidade contributiva, e
incorpora alguns regulados

não elencados originalmente na Lei 7.940/89.
A MP já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 23.
Agora, o texto seguirá para
sanção do Presidente da República. A proposta tomou
por base estudo elaborado
pela CVM e apresentado ao
Ministério da Economia.
Antes da edição da Medida Provisória, o trabalho foi
recebido pela Secretaria de
Política Econômica (SPE),
que debateu com a CVM
extensamente a proposta
inicial de texto até encaminhar a versão final para a
Presidência da República.
O estudo foi iniciado
em meados de 2018 após a
conclusão de dois projetos
estratégicos da CVM (Redução dos Custos de Observância e Aprimoramento
dos Processos de Arrecadação) que apontaram a necessidade de aperfeiçoamentos

na estrutura e valores das
taxas de fiscalização.
Para a autarquia, o texto
aprovado promove melhor
atendimento ao princípio
da capacidade contributiva com redução das taxas
e cargas tributárias para os
regulados e participantes de
menor porte e aumento para aqueles de maior porte.
Benefícios do novo texto,
segundo a CVM:
- Redução da taxa para
prestadores de serviço (pessoa física) de até 79%, com
destaque para os agentes
autônomos de investimento
(AAIs) que agora passam a
ser denominados “assessores de investimento”;
- Redução da taxa para
assessores de investimento
(pessoa jurídica), prestadores de serviços de administração de carteiras (pessoa
jurídica) e consultores de
valores mobiliários (pessoa
jurídica) de até 50%;

- Redução da carga tributária para Companhias
Abertas, Fundos de Investimento e outros participantes de menor porte, estimulando a entrada de novos
agentes e o aumento da
competição e eficiência no
mercado de capitais;
- Unificação e redução
da alíquota sobre ofertas
de valores mobiliários, que
passou a ser de 0,03% sobre
o valor da oferta, representando uma redução de até
95% na alíquota nominal da
taxa;
- Atualização da estrutura da lei com a inclusão de
novas categorias de contribuintes que surgiram com a
evolução do mercado;
- Tributação reduzida e
diferenciada para agentes
de inovação no mercado,
tais como plataformas de
crowdfunding e pessoas jurídicas autorizadas a participar do ambiente regulatório

experimental (sandbox);
- Periodicidade da cobrança da taxa passa de
trimestral para anual, reduzindo custos transacionais
e operacionais tanto para
os regulados quanto para a
CVM.
“Trata-se de medida resultante de um profundo
estudo, que identificou desequilíbrios existentes no
regime há muito vigente e
resultou em proposta de
ajuste nas proporções entre as alíquotas aplicáveis.
Além disso, a realidade do
mercado difere bastante
daquela existente à época
da criação da taxa, inclusive
com a admissão de novos
agentes regulados.”, disse
Marcelo Barbosa, presidente da CVM.
Novas categorias
Para promover as reduções das taxas de pesso-

as físicas e regulados de
menor porte, a MP inclui
na lista de contribuintes
participantes que são beneficiados pela higidez
promovida pela regulação
do mercado e que, quando da edição da Lei 7.940,
em 1989, não existiam,
não atuavam ou eram muito pouco expressivos no
mercado brasileiro.
São eles: companhias estrangeiras; intermediáriolíder de ofertas; representante de INR; agências de
classificação de risco (rating); agentes fiduciários;
entidades de mercado de
balcão organizado; centrais
depositárias de valores mobiliários; demais instituições
operadoras de infraestruturas de Mercado; plataforma
eletrônica de investimento
coletivo; e pessoa jurídica
autorizada a participar de
ambiente regulatório (sandbox).

Diversidade e inclusão estão no radar de 50% das empresas do mercado de capitais

M

etade das instituições financeiras brasileiras já firmou compromissos
com a promoção da diversidade e da inclusão. É o
que mostra a pesquisa Diversidade e Inclusão nos
Mercados Financeiros e
de Capitais realizada pela
Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais
(Anbima), que mapeou a
maturidade do setor em relação à pauta.
O levantamento mostrou que 52% das instituições financeiras têm políticas para tratar do tema.
O número é relevante, mas
não se reflete em ações
práticas: apenas 24% definiram metas e 35% têm
indicadores e dashboards para acompanhamento
dos avanços – dois elementos estratégicos para
obtenção de resultados
mais robustos.

“A experiência do mercado tem sido de começar
a trabalhar com diversidade e inclusão de forma
mais espontânea e só depois que esse esforço é
formalizado em políticas e
trabalhado de forma mais
estruturada,”
comenta
Marcelo Billi, superintendente de Comunicação,
Educação e Certificação
da Anbima. “É preciso
aproveitar a percepção de
importância do assunto e
o engajamento da liderança para que a pauta saia do
campo do discurso e se
traduzo em algo estruturado com objetivos e metas
bem definidos.”
A pesquisa analisou as
práticas do mercado com
base em dimensões que,
integradas, sistematizam
a atuação corporativa em
diversidade e inclusão. As
ações partem de como a
gestão e a governança se
posicionam em relação a

compromissos e formulação de políticas institucionais, como isso se desdobra em metas e objetivos
e os indicadores definidos
para acompanhar o desempenho das ações e se
desdobra em oito ações
práticas aplicadas internamente e em suas redes de
relacionamento.
Isonomia salarial e ações
desenvolvimento interno
são práticas mais desenvolvidas na maioria das empresas. Essas ações são adotadas, respectivamente, por
80% e 82% das instituições
financeiras com foco na
diversidade de gênero e de
cor, raça e etnia. Na outra
ponta estão as ações de mobilização de colaboradores
e da cadeia de valor. Apenas 30% possuem grupos
de afinidade para públicos
diversos e 20% têm medidas para garantir diversidade em seus fornecedores e
parceiros.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

A falta de maturidade em
lidar com o tema é percebida pelo mercado: apenas
16% das instituições consideram ter uma atuação
estruturada e regular no
campo da diversidade e inclusão. Por outro lado, 26%
admitem não ter atuação,
mas têm interesse em começar.
De acordo com o levantamento, os conglomerados são o tipo de instituição que mais tem avançado
na pauta: 50% declaram
ter uma atuação estruturada e regular. “Esse avanço
é esperado na medida em
que essas instituições têm
mais relacionamento com
as diversas comunidades
em que estão incluídas,
têm as portas abertas para participação em fóruns
que debatem essas pautas,
além de uma relação muito
próxima com órgãos governamentais e de classe
que tratam desses assun-

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

tos,” explica Gilberto Costa, coordenador do Grupo
de Trabalho de Diversidade e Inclusão da Anbima.
“Essas conexões aliadas a
uma grande estrutura permitem que esse tema entre
mais fácil nas casas e se
transformem em políticas
e iniciativas mais concretas.”
Segundo ele, a Anbima
estuda criar uma rede de
promoção da diversidade
e inclusão entre seus associados. “Essas empresas já
mudaram paradigmas, testaram iniciativas e podem
compartilhar experiências
com quem ainda não teve
essa oportunidade,” completa Gilberto.
A associação acrescentou
que a pesquisa Diversidade
e Inclusão nos Mercados
Financeiro e de Capitais é
pioneira no mercado e embasará o plano de ação para fomentar a diversidade e
inclusão no mercado de ca-

pitais, uma das prioridades
estratégicas da Anbima para
o ano de 2022. A pauta já
fazia parte da agenda ESG
(ambiental, social e governança), mas ganha mais
atenção a “partir de agora”.
“Diversidade e inclusão é
um tema que não se colocava na mesa do mercado financeiro a até poucos anos
atrás,” comenta Gilberto.
“Essa pesquisa marca um
avanço gigante na indústria
e traz um sinal de que todo
o mercado está se mobilizando para reconhecer a
importância desses temas.”
Percepção. O levantamento foi feito com instituições
associadas à Anbima em julho de 2021. O relatório com
os resultados traça um panorama sobre como o mercado
de capitais percebe os temas
da diversidade e da inclusão,
qual o seu nível de maturidade e quais ações e políticas
adotadas para promoção do
tema.

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

