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Ufic (2021) ................R$ 3,7886
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Salário Mínimo federal:R$1.100,00
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(*) Os valores variam
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http://www.emprego.sp.gov.br/
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TAXA BÁSICA DA ECONOMIA

BC eleva juros ao nível
da pré-pandemia: 4,25%
É o terceiro aumento consecutivo do ano, motivado pela inflação
Guilherme Santos/Sul21.com.br

De Brasília

Em meio à pressão inflacionária mais recente no Brasil,
o Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu ontem elevar a Selic (a taxa básica da economia) em
0,75 ponto porcentual, de
3,50% para 4,25% ao ano. Este
foi o terceiro aumento consecutivo dos juros, na esteira da alta
recente da inflação.

Banco Central subiu a
taxa Selic em 0,75
ponto porcentual
Com a decisão de ontem, a
Selic retorna ao patamar verificado em fevereiro de 2020 – an-

tes da pandemia de covid-19.
Com a pandemia, o BC fez um
primeiro movimento no sentido de acelerar os cortes da taxa, que se manteve no mínimo
histórico de 2% ao ano de agosto de 2020 a março deste ano.
Em um segundo movimento,
iniciado em março, o BC recomeçou a elevar a Selic, na tentativa de controlar a inflação.
O aumento do juro básico
da economia reflete em taxas
bancárias mais elevadas, embora haja uma defasagem entre a
decisão do BC e o encarecimento do crédito (entre seis meses
e nove meses). A elevação da taxa de juros também influencia
negativamente o consumo da
população e os investimentos
produtivos. (EC)
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Juros
Ao longo dos anos, somos habituados a lidar com taxas de
juros durante a nossa vida econômica.
Desde a taxa de juros do financiamento da casa, do
crediário, do cheque especial, até a da poupança, as
diferentes taxas de juros oferecidas nas aplicações
financeiras e, acima de tudo isso, a taxa básica de juros da
economia, a taxa Selic.

Por que existem os juros?
Apesar de inseridos na
lógica capitalista, os juros
não são uma criação que
tem como objetivo único
atrair renda para quem já
detém o capital. A
existência de juros é uma

Aumento do juro básico reflete em taxas bancárias mais elevadas

consequência lógica de
uma sociedade que se
organiza economicamente
em torno da atividade de
produção, como forma de
geração de valor.
Explicamos.

Um
investimento
em conhecimento
paga o melhor dos
juros.”
Benjamin Franklin

NO AMAZONAS

Governo estuda concessão de florestas
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) assinou ontem
acordo com o Ministério da
Agricultura para estudos de
concessão à iniciativa privada de
cinco florestas no Estado do
Amazonas, num total de 2,2
milhões de hectares. As florestas
em estudos são Balata-Tufari (1
milhão de hectares), Iquiri (1,47
milhão de hectares), Jatuarana
(574 mil hectares), Pau-Rosa
(988 mil hectares) e a gleba
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Castanho (132 mil hectares).
Essas áreas abrangem nove
municípios com grande
potencial para produtos
madeireiros, não madeireiros e
serviços. De acordo com o
BNDES, a ideia é realizar o
manejo sustentável das florestas,
com a exploração de baixo
impacto ambiental, envolvendo
técnicas que respeitam o ciclo
natural da floresta, contribuindo
para a biodiversidade,
produtividade e capacidade de

regeneração. “O que estamos
fazendo é um piloto com 2
milhões de hectares, um piloto
grande. É o início de uma
jornada maior. Podem
multiplicar por 100, 200 vezes”,
disse Gustavo Montezano,
presidente do BNDES.
Os investimentos previstos para
as cinco áreas foram estimados
em R$ 304 milhões nos
primeiros cinco anos. Os
projetos preveem instrumentos
de controle, com rastreabilidade
da madeira ofertada. Também
prevê desenvolvimento local,
com geração de emprego e renda
no entorno das florestas. Fábio
Abrahão, diretor do BNDES,
explicou que o banco

desenvolveu uma modelagem de
concessão escalável, ou seja, que
pode ser replicado em diversos
parques e unidades de
conservação. “Antes, levava um
ano a um ano e meio para
modelar um parque nacional.
Estamos hoje simultaneamente
modelando 36 unidades de
conservação. É um ganho de
escala expressivo”, disse. A
expectativa é que a modelagem
dos projetos esteja concluída no
4˚ trimestre do ano, de forma a
entrar em consulta pública no
início de 2022. O primeiro edital
de licitação de floresta seria
lançado no 2˚ trimestre de 2022.
O último edital seria lançado no
fim do ano que vem. (EC)

Forbrasa S.A. Comércio e Importação
CNPJ nº 46.047.338/0001-08 - NIRE nº 35300044312
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2021
I) - Data e Hora: 30/04/2021, às 10:00 horas; II) - Local: Rua Alfredo da Costa Figo, nº 61, Bairro Jardim Santa
Cândida, CEP 13087-534, Campinas/SP; III) - Quorum de Instalação: Presença dos acionistas que representam
a maioria absoluta do Capital Social; IV) - Mesa: Dr. Sócrates Penteado de Camargo - Presidente e a Advogada,
Victória de Arruda Guerreiro Figuinha - Secretária. V) - Publicações: (V-1-) - Aviso aos Acionistas através de
cartas registradas e enviadas aos acionistas com aviso de recebimento; (V-2-) - Edital de Convocação: (a) através
de cartas registradas e enviadas aos acionistas com aviso de recebimentos, e publicação no Jornal Diário Oficial
do Estado de São Paulo e Jornal Correio Popular de Campinas, dias: 20, 21 e 23/04/2021; (V-3-) - Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício encerrado
em 31/12/2020, publicado no jornal: Diário Oficial do Estado de São Paulo; e Jornal Correio Popular de Campinas
no dia 20/03/2021; (VI) - Ordem do Dia: Ordinariamente: (A) - Leitura, discussão e votação do Relatório da
Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício Social encerrado em
31/12/2020; (B) - Ratificar sobre os atos praticados pelos atuais Diretores e Administradores até a data da referida
AGO inclusive no tocante as deliberações tomadas em Atas de Reunião de Diretoria; (C) - Deliberar sobre a
destinação do Resultado do Exercício; (D) - Eleger os Administradores e Membros do Conselho Fiscal para o
exercício 2021/2022; (E) - Atualização de honorários da diretoria. VII) - Deliberações Tomadas: Pelo presidente da
mesa, inicialmente, foram recebidas procurações outorgadas pelos acionistas; a) Socrates Potyguara Imóveis e
Mineração Ltda., CNPJ nº 50.095.413/0001-75, representada por sua Diretora e procuradora Rosana Aparecida
Penteado de Camargo Naday, Ansi Participação e Investimento Ltda., CNPJ Nº 44.760.510/0001-32,
representada pela Dra. Victória de Arruda Guerreiro Figuinha, com poderes para participar da Assembleia e
requerer o que de direito, que ficam arquivadas em pasta própria na sede da empresa. Pelo presidente foram dados
inícios dos Trabalhos, colhidas as assinaturas no livro de presença. Em seguida determinou a leitura da ordem do
dia. Ato “A” da ordem do dia relativo ao Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações
financeiras, relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020; procedida à leitura e discussão do item “A”
aos presentes, colocado em votação foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes, sendo a
contagem de votos a seguinte: votos a favor da aprovação pela acionista Socrates Potyguara Imóveis e
Mineração Ltda., com 70,135% das ações com direito a voto, Ansi Participação e Investimento S/C Ltda., com
7,844% das ações com direito a voto; “B”, após sua leitura, foi posto em discussão os atos praticados pelos atuais
Diretores e Administradores da empresa e, em fase de votação, foram aprovados pela unanimidade dos presentes,
bem como os atos tomados nas atas de Reunião de Diretoria dos dias: 24/07/2020; 21/08/2020; 28/08/2020;
09/10/2020 e 20/10/2020 assim votou favoravelmente, aprovando: A acionista Socrates Potyguara Imóveis e
Mineração Ltda., com 70,135% das ações com direito a voto; e pela Ansi Participação e Investimento S/C Ltda.,
com 7,844% das ações; “C” da pauta, procedendo a sua leitura, após deliberação foi colocado em votação o
referido item, com a proposta de que a destinação do Resultado do Exercício de 2020 deverá ser incorporado ao
Patrimônio Líquido, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes e votado pelos acionistas Socrates
Potyguara Imóveis e Mineração Ltda. e Ansi Participação e Investimento S/C Ltda.; Em discussão o “D”
colocado pelo presidente da mesa se haveria algum candidato a presidente da empresa e Diretores. Que a
acionista Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda., indicou, ante a ausência de outro, como candidato o
Presidente, o Dr. Sócrates Penteado de Camargo, brasileiro, casado, advogado, CPF 025.074.348-56,
RG 6.308.141 e OAB/SP 71.762, funcionário da empresa, e para o cargo de Diretor Comercial o Sr. Potyguara
Penteado de Camargo, brasileiro, Divorciado, CPF 119.176.478-83, RG nº 15.656.900-0 SSP/SP; colocado em
votação, foi eleito para Presidente Dr. Sócrates Penteado de Camargo, pela unanimidade de votos compostos
pela Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda., e Ansi Participações Investimentos SC Ltda.; o Diretor
comercial Sr. Potyguara Penteado de Camargo, foi eleito também pela unanimidade dos acionistas presentes
acima. Em seguida foi colocada em discussão a eleição dos demais administradores da Empresa. Colocado em
votação, a unanimidade dos presentes dispensou a eleição dos demais membros da Diretoria ficando vagos
referidos cargos. Em seguida colocou em discussão a instalação do Conselho Fiscal; colocado em votação, foi
aprovado pela unanimidade de votos, a indicação de 02 (dois) conselheiros pela acionista Socrates Potyguara
Imóveis e Mineração e 01 (um) conselheiro pelo acionista Ansi Participações Investimentos S/C Ltda.,
assim, foram eleitos como membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes: Conselho Fiscal: Membros eleitos e
indicados pelo acionista Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.; Membros Efetivos: A) Dr. Fabio
Cabral Silva de Oliveira Monteiro, Advogado, portador do CPF nº 299.610.358-01 e RG nº 27.753.218-8, OAB
nº 261.844-SP; B) Marina Paranhos Mantovani Gobbo, Turismóloga (PUCC), portador do CPF 295.011.458-55
e cédula de identidade RG 348.33218-x SSP/SP; Membro eleito e indicado pelo acionista Ansi Participação e
Investimento S/C Ltda.; C) Antonio Simoni, advogado, RG 2219.560-9 e CPF 015.776.628-49. Membros
Suplentes: a) Dr. Otaviano Luiz Pavarini de Camargo, advogado, CPF nº 310.949.008-00, RG nº 44.076.439-7
e OAB 262.729-SP; b) Luiz Fernando Bernardi Pellin, economista, CPF 287.859.578-52 e RG 29.032.371-x
SSP/SP; c) Luiz Antonio Monteiro Simoni, empresário, CPF: 078.670.608-20, RG: 16.511.522-1 SSP/SP;
“E” da pauta, atualização de honorário da Diretoria, procedendo a sua leitura, após deliberação foi colocado em
discussão e votação o reajuste dos honorários do presidente. Que foi deliberado pela unanimidade que os
honorários do Presidente será de R$ 20.001,00, pelo que foi aprovado pela unanimidade dos presentes, votando
favoravelmente a acionista Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda., com 70,135% das ações com direito
a voto e Ansi Participações Investimentos S/C Ltda., com 7,844% das ações com direito a voto, em relação
aos honorários do diretor comercial, será mantido o valor atual, pelo que foi aprovado pela unanimidade dos
presentes. VIII) - Encerramento: Lavratura desta Ata, lida, aprovada e assinada. Campinas, 30/04/2021.
Socrates Penteado de Camargo - Presidente; Victória de Arruda Guerreiro Figuinha - Secretária.
JUCESP nº 230.799/21-8 em 18/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Criação de valor
A criação de valor acontece quando transformamos
algo e o resultado dessa
transformação é mais valioso do que aquilo que foi
transformado. Por exemplo, uma indústria que
transforma matérias-primas em produtos comercializáveis cria valor. Da
mesma forma, um cozinheiro que transforma diversos ingredientes em um
prato saboroso cria valor.

Criação de valor 2
Toda atividade econômica
se baseia na criação de valor. O raciocínio vale tanto
para a produção de bens como também para a prestação de serviços. Por exemplo, um médico que recebe
do paciente uma série de
sintomas esparsos e usando seus conhecimentos,
transforma aquelas informações brutas em um diagnóstico, determinando um
tratamento e um prognóstico. Criação de valor.

Insumos da produção
O que é preciso para produzir e gerar valor? De maneira geral, são necessários insumos, matérias-primas,
força de trabalho e ferramentas. Os insumos, matérias-primas e ferramentas
precisam ser comprados.
Então, precisa-se de capital
também. Muitos modelos
econômicos, inclusive, reduzem todos os fatores de
produção a apenas dois: capital e trabalho.

Remuneração dos
fatores de produção
Para que possam ser empregados na produção, os fatores de produção precisam
ser remunerados. Cada tipo de fator de produção
tem um tipo de remuneração própria. Matérias-primas e insumos precisam
ser comprados, têm um valor de venda. Ferramentas
e locais de trabalho (galpões, lojas, etc.) podem ser
comprados ou alugados,
sendo remunerados por
um preço de venda ou por
um aluguel.

Remuneração dos
fatores de produção 2
Por sua vez, a força de trabalho é remunerada pelo
pagamento de salários. E o
capital, utilizado para a produção, que permitiu a compra ou aluguel das ferramentas, máquinas e locais
utilizados na produção? O
capital também precisa ser
remunerado e a remuneração do capital se dá através
do pagamento de juros.

Aluguel do dinheiro
Os juros são uma espécie
de aluguel do dinheiro. Para poder utilizar o dinheiro
no desenvolvimento de
uma determinada atividade, bancando os custos de
produção dessa atividade,
é preciso pagar um aluguel
pelo uso do dinheiro. E esse aluguel é pago através
do pagamento de juros.
Mesmo quando uma atividade é desenvolvida inteiramente com capital próprio,
os juros têm que ser levados em consideração.

Custo de
oportunidade
Se eu abrir uma empresa
utilizando apenas o meu
dinheiro poupado, sem recorrer a nenhum tipo de
empréstimo, essa minha
atividade também estará
sujeita a uma taxa de juros. Essa taxa de juros, implícita, se refere às oportunidades de ganho que estou deixando de ter por investir o meu dinheiro em
um negócio. São os juros
que eu deixei de ganhar,
chamados aqui de custo
de oportunidade.

Taxa de juros
Os juros fazem parte da vida econômica e estão presentes mesmo quando não
são pagos de maneira explícita. O capital tem um potencial produtivo, pois pode ser empregado no desenvolvimento de diversas atividades produtivas, que
precisa ser remunerado.
Nada mais justo. O que pode estar desajustado é o valor cobrado na taxa de juros e não a sua existência.

