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Brasil-Canadá com objetivo de promover a aproximação e incrementar 
as relações e os negócios entre brasileiros e canadenses. A programação 
traz seis apresentações, todas online, que reúnem especialistas para falar 
sobre o cacau e o chocolate brasileiro, a gastronomia nacional, as opor-
tunidades de negócios em diversos setores, com foco na área da saúde, 
internacionalização de empresas, governança corporativa e compliance. 
Para participar, basta acessar: (https://ccbc.org.br/brazilianweek/) e 
fazer a inscrição prévia para cada sessão. O festival é gratuito e aberto 
ao público em geral.

E - Construção Modular
Entre os próximos dias 15 e 18, das 13 às 20h, no Mart Center (R. 
Chico Pontes, 1500 – Vila Guilherme), acontece a Expo Construção 
OffSite (ex-Expo Container City), que apresenta as novidades do setor 
de Construção Modular. O evento mostra as inovações da construção 
off-site (processo no qual um edifício, ou parte dele, é construído fora 
do canteiro de obra de forma modular). Além dos containers transfor-
mados, a feira apresenta também empresas do setor modular, produtos 
que são utilizados na produção dos módulos, serviços de profissionais 
de legalização, além de fabricantes de containers in natura e de arqui-
tetura especializada. A entrada é grátis e o estacionamento: R$ 30,00. 
Inscrições e mais informações: (www.expoconstrucaooffsite.com.br). 

F - Compras via Smartphones
O acesso a smartphones, redes wi-fi e pacotes de dados com preços 
acessíveis transformaram o comportamento do consumidor no Brasil. 
Nos últimos anos, as visitas às lojas físicas têm sido substituídas por 
pesquisas de preço e compras via internet. E com um celular à mão, o 
brasileiro modificou a forma como são feitas as compras pela internet, e 
já é um caminho sem volta. De acordo com uma pesquisa da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas, 91% dos consumidores conectados 
realizaram alguma compra em lojas online no último ano. Desse total, 
87% utilizaram o smartphone para concluir o negócio. Diante desse 
cenário, o empreendedor começa a perceber as vantagens na criação 
ou adaptação do e-commerce voltado para o mobile. Fonte: yapay.com. 

G - Olimpíada de Matemática
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas Nível A. É destinada aos alunos de 4º 

A - Melhores Estágios
Estão abertas as inscrições para a 13º edição do Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio. A premiação é a única que permite aos estudantes 
avaliarem sua experiência no mundo do trabalho. Nesta primeira etapa, 
cabe às empresas realizarem a inscrição gratuitaa, por meio do link 
(www.ciee.org.br/premio). O levantamento anual mapeia o perfil dos 
estagiários, os gastos com a bolsa-auxílio, e, especialmente o impacto 
da pandemia. As empresas participantes ainda contam com síntese de 
avaliação personalizada, selo de reconhecimento e certificado de parti-
cipação. Dúvidas pelo o e-mail (melhorestagio@ciee.ong.br).

B - Impactos Positivos 
Está aberta a votação popular para o Prêmio Impactos Positivos 2021. 
O público em geral poderá interagir com os projetos inscritos na edição 
2021 do Prêmio Impactos Positivos. Ao acessar o site oficial (https://
impactospositivos.com/), o público tem a oportunidade de saber mais 
sobre as iniciativas que concorrem em cada uma das quatro categorias 
- Impacto Ambiental, Impacto Cultural, Impacto Econômico e Impacto 
Social -, e votar nos seus projetos favoritos. Para isso, basta fazer um 
cadastro na área do eleitor. Depois dessa etapa, os projetos finalistas 
passam por uma nova votação até o anúncio dos vencedores e o evento 
de premiação no dia 25 de novembro.

C - Tratamento para Crianças
Estão abertas as inscrições para o Curso de Especialização Online “Inter-
venção Precoce na Infância: Práticas centradas na família e nos contextos 
naturais”, oferecido pela UFSCar. Com conteúdo baseado em evidências 
científicas e um método de ensino eficaz, a pós-graduação - inédita no 
Brasil e alinhada com as demandas do mercado de trabalho - apresenta 
os estudos mais recentes desenvolvidos na Europa e Estados Unidos. 
As aulas começam no próximo dia 11. O curso ainda oferece uma visão 
ampla e global para a equipe de saúde atuar em conjunto com a família, 
em parcerias recíprocas, para obter resultados efetivos. Inscrições: (www.
ipibrasil.faiufscar.com). Informações: ipibrasil@ufscar.br. 

D - Oportunidades de Negócios
Começa na terça-feira (7) e vai até sexta-feira (10), o Brazilian Week 
CCBC Online Festival, evento promovido pela Câmara de Comércio 

e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados em escolas 
públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. Estudantes de 
outras modalidades, como EJA, estão aptos a participar, desde que sua 
série escolar corresponda ao 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental. As 
inscrições vão até 29 de setembro e devem ser feitas, exclusivamente, 
pelas Secretarias de Educação Municipais e Estaduais, e pelos repre-
sentantes das escolas federais. Confira o regulamento completo em 
(https://www.obmep.org.br/).

H - Transformação Digital  
O feriado de 7 de setembro será diferente para o Instituto da Transfor-
mação Digital (ITD). Na data, a partir das 14h, a entidade irá promover 
um evento online especial para debater os negócios do futuro. A apre-
sentação será comandada pelo presidente do ITD, Paulo Kendzerski.  
Especialista em ecossistemas de negócios, ele afirma que a dinâmica 
irá surpreender os participantes. “Quem ainda pensa que sua empresa 
é apenas uma indústria, um comércio ou um serviço, é bom abrir os 
dois olhos, pois os modelos de negócios mudaram e o que funcionava 
no passado não dá mais resultado hoje. É indispensável pensar e atuar 
como uma empresa digital”, concluiu. Inscrições são gratuitas em: 
(https://www.sympla.com.br/palestra-novos-modelos-para-negocios-
tradicionais---2-edicao__1246277).

I - Jogos Online
A China anunciou uma série de novas regras para regulamentar a indústria 
de jogos eletrônicos e online do país, limitando a três horas semanais o 
tempo que menores de idade podem passar jogando. Segundo o decreto, 
publicado pela National Press and Publication Administration, a medida 
objetiva “uma eficaz prevenção da dependência dos menores nos jogos 
online” e quer “proteger mais eficazmente a saúde física e mental” deles. 
Com isso, os provedores de games online podem oferecer o serviço para 
os menores apenas por uma hora, entre 20h e 21h, nas sextas-feiras, 
sábados e domingos, bem como em dias de feriados oficiais.

J - Operações Aéreas 
A chegada da vacina e o aumento da flexibilização nas cidades brasilei-
ras acarretou o aquecimento do setor de transporte de cargas aéreas. 
Segundo dados da IATA, o mercado apresentou um crescimento de 8% 
neste primeiro semestre de 2021, se comparado ao mesmo período do 
ano passado, o melhor resultado desde 2017. Na Asia Shipping, multina-
cional brasileira integradora de cargas aéreas, marítimas e rodoviárias, 
os números são bem mais expressivos, o que mostra toda a expertise 
e eficiência da companhia em suas operações e captações de clientes. 
No primeiro semestre, a multinacional registrou um incremento de 
aproximadamente 30% em suas operações de exportação aérea, em 
comparação com o ano anterior. O aumento foi o mesmo alcançado em 
2019, ano em que o mercado teve uma queda de 3,3%. Saiba mais em: 
(www.asiashipping.co).

O meteoro dos precatórios 
e a precária situação 

brasileira

O Ministério da 
Economia apresentou 
a proposta de 
orçamento para o ano 
de 2022, mas não deu 
uma solução para o 
complexo problema 
dos precatórios

Embora seja um as-
sunto recorrente no 
debate público, nem 

todas as pessoas sabem o 
que são os precatórios e 
como eles afetam a econo-
mia e a vida do brasileiro. 

De modo mais técnico, 
podemos dizer que os pre-
catórios são requisições 
de pagamento expedidas 
pelo judiciário para cobrar 
de municípios, estados ou 
da União, assim como de 
autarquias e fundações, 
valores devidos após con-
denação judicial transitada 
em julgado. 

Para definir de forma mais 
prática e deixando de lado 
o famigerado “juridiquês”, 
podemos dizer que um pre-
catório surge, por exemplo, 
quando uma pessoa que 
teve um terreno desapro-
priado pelo governo e não 
concorda com o valor pago 
decide ingressar com uma 
ação judicial. Da mesma 
forma, uma dívida resul-
tante de ação trabalhista de 
um ministério ou secretária 
também pode virar um pre-
catório desde que, é claro, o 
postulante vença a ação de 
forma definitiva. 

Os dois casos menciona-
dos são apenas para exem-
plificar duas situações que 
podem gerar um precatório, 
mas a lista de possibilidades 
é extensa, uma vez que 
basta que o governo perca 
uma ação e que seja emiti-
do um comando judicial de 
pagamento. Além de ser o 
correto a ser feito, honrar os 
compromissos financeiros 
é fundamental para a cre-
dibilidade internacional e 
estabilidade interna do país, 
mas apesar disso, nenhum 
governo até então conse-
guiu solucionar a delicada 
questão dos precatórios 
que se torna cada vez mais 
urgente. 

Apenas para ilustrar o ta-
manho do monstro gestado, 
o governo brasileiro já havia 
gastado 30 bilhões de reais 
em precatórios até 2014, 
passando para 55 bilhões 
em 2020 e já contando com 
uma projeção de 89 bilhões 
para 2022 - o equivalente a 
aproximadamente três ve-
zes o valor do bolsa família. 

Existem diversas razões 
para o efeito bola de neve 
nos precatórios, mas a prin-
cipal delas se deve ao fato do 
governo brasileiro ser histo-
ricamente um mal pagador e 
só cumprir suas obrigações 
depois de perder as ações. 
Essa postura litigante aca-
ba por não permitir que se 
negocie com os credores e 
se chegue a valores mais 
razoáveis. 

Em segundo está o próprio 
peso do estado brasileiro. 

A Constituição de 1988 foi 
generosa em elencar direitos 
e garantias que ultrapassa-
ram os limites de um Bill 
of Rights clássico, desse 
modo, ela constitucionalizou 
questões que (na melhor das 
hipóteses) deveriam figurar 
entre as leis ordinárias. As-
sim, por exemplo, mudanças 
na legislação previdenciária 
feitas há mais de 20 anos 
atrás resultaram na judicia-
lização dos conflitos, fizeram 
sentir seus efeitos apenas 
agora quando a conta dos 
precatórios chegou. 

Até o momento nenhum 
governo conseguiu resolver 
a questão dos precatórios, 
pois trata-se de uma matéria 
de natureza institucional para 
a qual não há desejo político 
de mudança. Será preciso um 
esforço extra do Ministério da 
Economia, para acomodar a 
chuva de meteoros que serão 
os precatórios no orçamento 
de 2022. 

Nessa altura do campeo-
nato, é preciso ter clareza 
que qualquer proposta que 
não objetive uma profunda 
e drástica mudança institu-
cional será apenas paliativa. 

O presente já se foi, mas 
ainda é tempo de construir 
o futuro. 

(*) - Formado em Direito e Mestre 
em Economia e Mercados, é analista 

do Centro Mackenzie de Liberdade 
Econômica.

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

A previsão foi mantida 
pela Secretaria de 
Política Econômica 

do Ministério da Economia, 
na Nota Informativa sobre o 
resultado do PIB, divulgado 
pelo IBGE. O PIB registrou 
variação negativa de 0,1%, 
no segundo trimestre de 
2021, na comparação com 
o primeiro trimestre. Essa 
variação é considerada es-
tabilidade pelo IBGE. 

A economia brasileira 
avançou 6,4% no primeiro 
semestre. Nos últimos qua-
tro trimestres, acumula alta 
de 1,8%, e na comparação 
com o segundo trimestre do 
ano passado, cresceu 12,4%. 
A previsão do ministério, 
divulgada em julho, é que 
o PIB crescerá 5,3% neste 
ano. A secretaria diz que 
as maiores contribuições 

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, 
manteve estimativa de expansão.

Um novo alerta foi emitido recentemente 
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) 
sobre a grave escassez de água nos reserva-
tórios de hidrelétricas brasileiras. Segundo a 
entidade responsável pela operação da matriz 
elétrica do Brasil, a falta de chuvas poderá 
levar o país ao seu limite já em novembro, 
prejudicando a geração de energia elétrica. 

A situação crítica reforça o papel estraté-
gico da energia solar como parte da solução 
para diversificar e fortalecer o suprimento 
de eletricidade no país, fundamental para a 
retomada do crescimento econômico nacional. 
A avaliação é do presidente do Conselho de 
Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk, 
para quem é mais barato para o governo incen-
tivar a energia solar, seja das grandes usinas 
contratadas em leilão ou pela geração própria 
em telhados e pequenos terrenos, do que pedir 
para a população economizar energia. 

“As usinas solares de grande porte geram 
eletricidade a preços até dez vezes menores 
do que as termelétricas fósseis emergenciais 
ou a energia elétrica importada de países 
vizinhos atualmente, duas das principais 
responsáveis pelo aumento tarifário sobre os 
consumidores”, aponta.

“Graças à versatilidade e agilidade da tec-
nologia solar, basta um dia de instalação para 
transformar uma residência ou empresa em 
uma pequena usina geradora de eletricidade 
limpa, renovável e acessível. Já para uma 
usina solar de grande porte, são menos de 18 
meses desde o leilão até o início da geração de 
energia elétrica. Assim, a solar é reconheci-
damente campeã na rapidez de novas usinas 
de geração”, acrescenta Koloszuk.

Cédulas de R$ 200 
completaram um ano

A circulação das notas de 
R$ 200 completou ontem (2) 
com cerca de 80 milhões de 
cédulas em circulação no 
país. Em valor, são R$ 16 
bilhões, de acordo com da-
dos do Banco Central (BC). 
Ao lançar a nota no passado, 
o BC informou que seriam 
produzidas 450 milhões de 
cédulas. Ou seja, desse to-
tal produzido, 17,8% estão 
em circulação. As demais 
cédulas produzidas estão 
armazenadas no BC.

Em relação às outras cé-
dulas de real, as de R$ 200 
representam 1,03% do total 
de notas em circulação (7,75 
bilhões). A maioria das notas 
nas mãos dos brasileiros é 
de R$ 50, com mais de 2,1 
bilhões de cédulas. As de R$ 
100 são mais de 1,8 bilhão e 
em terceiro lugar estão as de 
R$ 2, com 1,5 bilhão.

O BC informou que a cir-
culação de novas cédulas 
é gradual. “A entrada em 
circulação da cédula de R$ 
200 ocorre de forma gradual 
e de acordo com a demanda 
da sociedade. O ritmo de 
utilização da cédula de 200 
reais vem evoluindo em linha 
com o esperado, e seguirá 
em emissão ao longo dos 
próximos exercícios”, disse 
o BC, em nota (ABr).
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PIB deve crescer acima de 5% este 
ano, diz Ministério da Economia

O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve apresentar 
crescimento acima de 5% este ano

dos agentes”, diz a nota. A 
economia está em recupera-
ção e a continuidade desse 
processo continuará a ser 
“impulsionada pelo setor 
privado”, com aumento da 
poupança e impulso do setor 
de serviços. 

“Observa-se que a recu-
peração da atividade econô-
mica acumulada em quatro 
trimestres, quando compa-
rada a outros países, está 
diretamente relacionada à 
implementação da agenda 
de consolidação fiscal e 
reformas pró-mercado”, diz 
a nota. A secretaria espera 
pela “continuidade do bom 
desempenho do setor de 
serviços ao longo deste ano 
e que o setor industrial volte 
a contribuir positivamente”, 
a partir do terceiro trimestre 
(ABr).

para o resultado do PIB do 
segundo trimestre vieram da 
queda da indústria de trans-
formação e da redução da 
Formação Bruta de Capital 
Fixa (FBCF), investimentos.

“A escassez de insumos, 
apesar da melhora da con-
fiança dos empresários, teve 

efeitos negativos relevantes. 
O segundo trimestre foi o 
período com o maior número 
de mortes pela Covid-19, 
devido ao agravamento da 
pandemia. Além do efeito 
devastador nas famílias, 
houve impacto relevante 
nas decisões econômicas 

É mais barato incentivar a fonte solar 
do que pedir para economizar energia

O Brasil possui cerca de 10 gigawatts 
(GW) de potência operacional da fonte solar 
fotovoltaica em usinas de grande porte e em 
pequenos e médios sistemas instalados pelos 
próprios consumidores. Somados, os sistemas 
fotovoltaicos representam mais de 70% da po-
tência da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda 
maior do mundo e maior da América Latina. 
De acordo com a entidade, a fonte solar já 
trouxe ao Brasil mais de R$ 52,7 bilhões em 
novos investimentos e gerou mais de 300 mil 
empregos acumulados desde 2012. 

Com isso, evitou a emissão de 10,7 milhões de 
toneladas de CO2 na geração de eletricidade. 
Ao somar as capacidades instaladas das grandes 
usinas e da geração própria de energia solar, a 
fonte solar ocupa o quinto lugar na matriz elétri-
ca brasileira. Recentemente, a solar ultrapassou 
a potência instalada de termelétricas movidas a 
petróleo e outros fósseis, que representam 9,1 
GW da matriz elétrica brasileira. - Fonte e mais 
informações: (www.absolar.org.br).

Com financiamento do BNDES, a Powertis S.A. 
vai construir três usinas fotovoltaicas, com 
capacidade instalada de 90 megawatts em 

Pedranópolis/SP.


