AGazeta dos Municípios

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 03 DE MARÇO DE 2021 EDIÇÃO 2924 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Petrobras anuncia
reajuste de 4,8% na
gasolina e 5% no diesel

O reajuste será feito a partir desta terça-feira, 2. No
ano, a gasolina já aumentou 42%, enquanto o diesel
subiu 34% nas refinarias
A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira, 1º , novo
reajuste nas refinarias de
4,8% na gasolina e 5% no
diesel. Isso significa uma
alta de R$ 0,12 no preço
da gasolina para R$ 2,60
por litro e um acréscimo
de R$ 0,13 no diesel para
R$ 2,71 por litro. O reajuste passa a valer a partir de
hoje, 2.
Já o preço médio do gás de
cozinha (GLP) para as distribuidoras passará a ser de
R$ 3,05 por kg (equivalente a R$ 39,69 por 13kg),
refletindo um aumento
médio de R$ 0,15 por quilo (equivalente a R$ 1,90
por 13kg).
No ano, a gasolina já aumentou 42%, enquanto o
diesel subiu 34% nas refinarias. Isso significou um
avanço de 8,8% da gasolina nos postos de combustíveis no ano até esta
segunda-feira. Se a alta
anunciada nesta segunda-feira for repassada integralmente, a alta nas bombas de gasolina passará a
ser de 14%.
Com a alta anunciada nesta segunda, chega ao fim
a defasagem de 5% entre
o preço da gasolina praticado pela Petrobras e o
quanto o combustível deveria custar caso estivesse
completamente alinhado

com as cotações internacionais, segundo cálculos
da corretora Ativa.
Aliás, o avanço dos preços foi o estopim para o
presidente Jair Bolsonaro
anunciar a substituição de
Roberto Castello Branco
pelo general Joaquim Silva e Luna no comando da
Petrobras, em suas redes
sociais, um dia depois do
mais recente aumento.
A equipe do general já
entrou em contato com a
Petrobras para iniciar o
processo de transição para
a nova gestão da companhia, que deve ser iniciada
entre o final de março e o
início de abril. O Conselho de Administração da
Petrobras aprovou a realização de uma assembleia
de acionistas da para aprovar o nome de Luna como
conselheiro. O passo seguinte será elegê-lo presidente, no lugar de Castello
Branco.
Em teleconferência com
analistas para apresentar
os resultados trimestral e
anual da companhia, realizada na última quinta-feira
(25), Castello Branco defendeu a política de preços
de combustíveis da estatal,
a Política de Paridade Internacional (PPI).
“É surpreendente dedicarmos tanta atenção ao
tema da PPI no século 21.
Petróleo é commodity,
cobrada em dólar, não há
como fugir”, afirmou. “A
empresa ainda é muito en-

dividada, em dólar; como
conciliar com receita em
real?”, disse o executivo,
acrescentando que se o
Brasil quer ser uma economia de mercado, tem que
ter economia de mercado.
Por falar em resultado, a
Petrobras teve o maior lucro trimestral da história
das empresas de capital
aberto no Brasil, segundo a empresa de análises
econômicas Economatica.
O lucro líquido foi de R$
59,9 bilhões, um aumento
de mais de 634% em relação ao mesmo período de
2019, quando havia lucrado R$ 8,15 bilhões.
Política de reajustes
Desde 2016, a Petrobras,
que domina mais de 80%
da oferta de combustíveis
no país, adota uma política
pela qual ela repassa integralmente a variação da
cotação do petróleo, que
é negociado em bolsas internacionais, para o preço
da gasolina e do diesel que
ela vende aqui. Como a
cotação é em dólar, o preço também acompanha as
variações do câmbio.
No ano, o dólar já subiu
8%, enquanto o barril de
petróleo registra alta de
27,65% (em dólares).
Até 2018, essa correções
chegaram a ser quase diárias, mas, depois da greve
feita pelos caminhoneiros
naquele ano, em protesto
pelas altas do diesel, essas
correções passaram a ser
mais espaçadas.

Governo reabre programa
de renegociação de
dívidas com a União

Serão contemplados débitos que vierem a ser inscritos até 31 de agosto
A
Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional
(PGFN), do Ministério da
Economia, reabriu o Programa de Retomada Fiscal
permitindo a negociação
de todos os débitos que
vierem a ser inscritos em
dívida ativa da União até
31 de agosto de 2021. O
período de adesão é de 15
de março até 30 de setembro pelo portal Regularize.
A Portaria PGFN nº
2.381/2021, que traz as
regras, foi publicada nesta
segunda-feira, 1º, no Diário Oficial da União.
O programa prevê o alongamento dos prazos de pagamento em até 145 meses
e concessão de descontos
de até 70%. Estão contemplados com a medida pessoas físicas, pessoas jurídicas e micro e pequenas
empresas, incluindo aquelas que possuem débitos
relacionados ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) e Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
A expectativa do governo
com a reabertura é de, ao
menos, alcançar o resultado obtido com o programa
em 2020, quando foram
negociadas dívidas da or-

dem de R$ 81 bilhões, em
aproximadamente 270 mil
acordos. De acordo com o
texto, o objetivo é permitir a retomada da atividade produtiva em razão dos
efeitos causados na economia pela pandemia de covid-19.
Atualmente, a PGFN oferece seis modalidades
diferentes de acordos de
transação. Para conhecê-las e fazer simulações,
basta acessar o portal Regularize.
Pelo Programa de Retomada Fiscal, os contribuintes poderão negociar
as dívidas nas modalidades transação extraordinária, prevista na Portaria
PGFN nº 9.924/20, transação excepcional (Portaria
PGFN nº 14.402/20); transação no contencioso tributário de pequeno valor
(Edital PGFN nº 16/20);
e transação excepcional
para débitos do Simples
Nacional (Portaria PGFN
nº 18.731/20).
As modalidades de transação excepcional abrangem
também os débitos de pequenos produtores rurais
e agricultores familiares,
previsto na Portaria PGFN
nº 21.561/20. De acordo
com o ministério, essas
transações de dívidas idas
rurais, realizadas ano pas-

sado, geraram cerca de 1,8
mil acordos, com valor total negociado de mais de
R$ 1 bilhão.
Recuperação judicial
Para as empresas em processo de recuperação judicial, a PGFN também regulamentou a negociação
de débitos inscritos em
dívida ativa e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que permite,
entre outros, fazer acordos para a regularização
do passivo fiscal, envolvendo prazos alongados
e descontos. A Portaria nº
2.382/21, com essa medida, também foi publicada
nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.
O texto regulamenta as
alterações feitas pela Lei
14.112/20, que reforma a
Lei de Recuperação Judicial e Falências. Dentre os
dispositivos da portaria, o
Ministério da Economia
destaca a regulamentação
da transação tributária
prevista no Art. 10-C da
Lei 10.522/02. Essas transações são aplicáveis aos
empresários ou sociedades
empresariais que tiverem a
recuperação judicial aprovada, com limite máximo
de redução de débitos de
até 70% e prazo máximo
de parcelamento entre 120
e 145 meses.
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Miscelânea
Curiosidades
Dieta elaborada
Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado.
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate,
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconforto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.
Humor
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...
Mensagens
Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente,
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras.
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual.
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas
não se acomodam com inércia em momento algum.
Pensamentos, provérbios e citações
Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
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Suzano e Spinnova
construirão fábrica de
fibra têxtil na Finlândia

Parceria prevê criação de
uma joint venture e investimento conjunto de 22
milhões de euros
A Suzano, referência na
fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e a startup finlandesa
de inovação de materiais
Spinnova investirão 22
milhões de euros na construção da primeira unidade
da produção da SPINNOVA® em escala comercial.
A fábrica será localizada
em Jyväskylä, na Finlândia, onde fica o centro de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Spinnova
e a planta piloto. A fibra
sustentável da Spinnova,
criada a partir de madeira
e resíduos sem o uso de
produtos químicos nocivos, estará disponível para
marcas têxteis globais em
2022.
O investimento total, considerando todas as infraestruturas necessárias, como
o imobiliário, é de aproximadamente 50 milhões de
euros. O imóvel será construído e alugado para a
joint venture pela empresa
de incorporação imobiliária Jyväskylä Jykia.
A produção será gerenciada e operada pela joint
venture entre a Spinnova
e a Suzano, sócia investidora da finlandesa, com
participação equivalente à
proporção de 50% de cada
empresa na parceria.
“Cada marca têxtil líder
está procurando maneiras
de minimizar suas emissões e pegada ecológica e
construir uma base circular de material para seus
produtos”, afirma o CEO
e cofundador da Spinnova,
Janne Poranen. “Nos sentimos orgulhosos de que
em breve seremos capazes
de fornecer às marcas nossa nova, disruptiva e sustentável fibra e tecidos”,
completa o executivo.
A Suzano é líder mundial
na produção de celulose
de eucalipto e tem ampliado sua atuação para
criar soluções sustentáveis e inovadoras a partir
das árvores para os desa-

fios da sociedade. Na joint
venture, a Spinnova será
a fornecedora exclusiva
de tecnologia, enquanto a
Suzano garantirá o fornecimento de celulose microfibrilar produzida de
forma sustentável a partir
do eucalipto plantado pela
companhia no Brasil. A
fibra produzida será comercializada com a marca
SPINNOVA®.
“A Suzano utiliza apenas
árvores plantadas em seus
processos produtivos. Essa
matéria-prima renovável
está sendo combinada com
a tecnologia da Spinnova
para a produção de fibras
mais sustentáveis do que
as atualmente disponíveis
na indústria têxtil, o que
está em linha com as exigências da sociedade contemporânea”, afirma Fernando Bertolucci, Diretor
Executivo de Tecnologia e
Inovação da Suzano.
Com um processo que não
utiliza produtos químicos
nocivos ao meio ambiente e consome um volume
significativamente menor
de água do que a cadeia
do algodão, a fibra têxtil
SPINNOVA® pode ser
considerada a mais sustentável existente. A maneira
como a fibra é produzida
gera emissões mínimas de
CO2, é rapidamente biodegradável e não contém
microplásticos. O fato de
que essas fibras podem ser
recicladas em uma nova fibra de forma repetida torna a fibra SPINNOVA®
disruptiva e circular. Além
disso, a tecnologia Spinnova permite a produção
de fibra têxtil de madeira, bem como de resíduos
têxteis ou agrícolas, como
palha de trigo ou cevada.
Grupo H&M em colaboração com a Spinnova
Os materiais da Spinnova
foram desenvolvidos em
colaboração com marcas
líderes de moda, como
a empresa de roupas dinamarquesa Bestseller, a
empresa de moda finlandesa Marimekko e a norueguesa Bergans. Hoje, o
Grupo H&M anuncia que
se juntou a este grupo de

marcas em uma parceria
com a Spinnova.
“O Grupo H&M ambiciona ser totalmente circular,
e estamos continuamente testando e ativamente
procurando integrar ainda
mais o uso de materiais
sustentáveis por meio das
marcas do nosso grupo.
Vemos a Spinnova com
grande potencial para lidar
com os diversos desafios
de sustentabilidade que
enfrentamos atualmente”,
comenta Mattias Bodin, líder do Laboratório de Inovação Circular do Grupo
H&M.
As marcas de vestuário
mais importantes estão
comprometidas em se tornarem ainda mais climate
positive. Uma vez que as
emissões dos materiais
Spinnova são consideravelmente menores do que
as do algodão do começo
ao fim da cadeia, haverá
uma melhoria radical para
as fibras têxteis existentes. A fibra da Spinnova já
funciona bem em misturas
com outras fibras naturais,
especialmente o algodão.
Em maiores volumes, as
misturas de Spinnova sozinhas podem ter um grande e positivo impacto ambiental.
A Spinnova anunciará uma
série de novas colaborações e produtos de marca
neste ano e tem a expectativa de ter a capacidade
de produção da nova fábrica preenchida ainda em
2021. “Acreditamos que
a fibra SPINNOVA® será
o avanço que a indústria
têxtil e da moda estavam
esperando”, salienta Poranen. “Temos todos os
componentes necessários
no local: um produto de
boa qualidade que pode
substituir o algodão nos
produtos finais, prova de
conceito de nosso piloto
de produção, tecnologia
escalonável e amplo suprimento de matéria-prima
sustentável”. Para acelerar
o crescimento da empresa, a Spinnova agora está
explorando ativamente várias alternativas substanciais de financiamento.

