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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
08 DE ABRIL DE 2021 
 

Aeroportos rendem R$ 3,3 bilhões em leilão (08/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Com ágio médio superior a 1.600%, o leilão de concessão de 22 aeroportos em 

12 Estados renderá R$ 3,3 bilhões à União, além de R$ 6 bilhões em investimentos. O 

resultado foi comemorado pelo governo, que fará mais leilões hoje e amanhã. A CCR 

arrematou os blocos no Sul e no Centro-oeste. Um terceiro, no Norte, foi concedido à 

Vinci Airports. 

O primeiro leilão da chamada Infra Week, como foi batizada a sequência de três 

dias de leilões de concessões em infraestrutura, vai render ao governo R$ 3,3 bilhões 

em pagamentos de outorga. A licitação dos três blocos de aeroportos teve um ágio 

médio superior a 1.600% em relação ao lance mínimo de R$ 185 milhões – resultado 

considerado positivo pelos especialistas, sobretudo por causa do atual cenário 

pandêmico e das incertezas no front econômico e político. 

Realizado na B3, na capital paulista, o leilão vai transferir para a iniciativa 

privada a administração de 22 terminais em 12 Estados brasileiros. Os contratos vão 

valer por 30 anos e exigirão uma contrapartida de R$ 6 bilhões de investimentos nesse 

período. Além disso, a outorga oferecida na licitação terá de ser paga ao governo 15 

dias após a assinatura dos contratos de concessão. A disputa na B3 contou com sete 

consórcios diferentes, nacionais e estrangeiros. Mas a grande atração do leilão foi a 

CCR, que arrematou dois dos três blocos ofertados pelo governo. Por meio da 

subsidiária Companhia de Participação em Concessões, a empresa deu um lance de R$ 

2,1 bilhões no bloco Sul, com ágio de 1.534%. Esse lote é composto pelos aeroportos 

de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC), Londrina (PR), Joinville (SC), 

Bacacheri (PR), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS). 

O outro lote vencido pela CCR foi o Central, que inclui os terminais de Goiânia 

(GO), São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO), Petrolina (PE) e Imperatriz (MA). Nesse 

bloco, a proposta da empresa foi de R$ 754 milhões – um ágio de 9.156% ante o lance 
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mínimo de R$ 8,1 milhões. O grupo já detém a concessão do Aeroporto de Confins, em 

Minas Gerais, e administra terminais no Equador, Costa Rica e Curaçau, além de ter 

uma operação de serviços aeroportuários nos Estados Unidos. Os lances da empresa 

ficaram muito acima das propostas feitas pelos concorrentes. No Bloco Sul, a diferença 

entre a maior e a menor oferta foi de R$ 1,8 bilhão; e no Bloco Central, R$ 744 

milhões. Isso despertou a curiosidade sobre as estratégias da CCR para arrematar os 

dois lotes. Um dos pontos avaliados pela CCR foram as sinergias dos aeroportos e o 

crescimento do comércio eletrônico, que permitiria a criação de hubs logísticos. 

O outro bloco leiloado ontem ficou com a francesa Vinci Airports, que 

administra o aeroporto de Salvador. A empresa deu lance de R$ 420 milhões, com ágio 

de 777%, e vai administrar os terminais de Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco 

(AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) e Boa Vista (RR). “Estamos 

satisfeitos com o resultado do leilão. Temos ambições claras”, diz o presidente da Vinci 

Airports, Nicolas Notebaert. A empresa pretende avaliar ativos também na área de 

rodovias no Brasil. 

Além de CCR e Vinci Airport, participaram da disputa em consórcios separados 

a gestora Pátria; a espanhola Aena; a Inframerica, que administra o aeroporto de 

Brasília; a Socicam; e a francesa ADP. Questionado se o número de participantes não 

era pequeno, o ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas afirmou que o resultado 

superou todas as expectativas.  

Para o ministro, é preciso celebrar a ousadia. “Muitas pessoas disseram que 

éramos loucos de fazer um leilão no meio da pandemia e num dos setores mais 

afetados (aeroportos)”, afirmou ele. “Mas tínhamos de aproveitar o excesso de 

liquidez que existe no mundo. No futuro, teremos de disputar esses recursos (porque 

outros países também vão apostar em infraestrutura). Então decidimos sair na frente.” 
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 A francesa Vinci avalia novas oportunidades no Brasil e está de 

olho em concessões de rodovias. (08/04/2021) 
Broadcast 

Uma das vencedoras do leilão de aeroportos de ontem, a francesa Vinci está 

avaliando novas oportunidades no Brasil. Com forte presença global no setor de 

infraestrutura, o grupo também está de olho nas concessões em rodovias previstas 

para acontecer no País. Somente em aeroportos, a Vinci administra 45 terminais em 

países como Portugal, Camboja, Chile, Japão, EUA e Reino Unido. No Brasil, o 

aeroporto de Salvador, na Bahia, está sob sua gestão. O grupo também atua em 

energia e tem importante expertise em rodovias. Em 2020, tinha 4.443 quilômetros de 

vias administradas na Europa. Apesar de já ter tentado avançar nessa área no Brasil no 

passado, o grupo entendeu que não era o momento – diferentemente de agora. Por 

enquanto, terá o desafio de administrar sete aeroportos no Norte do Brasil, além do 

de Salvador. A Vinci ofereceu R$ 420 milhões pelo bloco ontem, com ágio de 777%. 

Nicolas Notebaert, presidente da Vinci Airports, fez questão de falar do compromisso 

com a agenda ambiental na região, em entrevista a jornalistas.  

 

Cenário Adverso (08/04/2021) 
Broadcast 

 A primeira semana de ofertas de ações em Bolsa, na segunda oportunidade de 

lançamentos do ano, mostrou o cenário adverso se consolidando. São dois 

adiamentos: LG Informática e Blau. A nova oferta da Diagnósticos de América, que se 

esperava enorme sucesso, foi negociada abaixo do menor valor esperado aos papéis.  

 

Expansão de Crédito de Home Equity (08/04/2021) 
Broadcast 

A Credimorar, braço de crédito da imobiliária Brasil Brokers, teve o melhor 

desempenho da sua história no primeiro trimestre. No fechamento prévio de março, a 

empresa emitiu 1 mil contratos e gerou R$ 350 milhões em operações de crédito. Foi 
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recorde. No trimestre, foram 2,7 mil contratos e R$ 1 bilhão em empréstimos. A 

Credimorar atua como correspondente bancária de Bradesco, Itaú e Santander e 

representa 45% da receita de toda a Brasil Brokers. O crescimento tem acompanhado 

a queda na taxa de juros e a popularização do empréstimo pessoal com imóvel como 

garantia (home equity). 

 

Mudanças no mercado de financiamentos com Lastro em 

Imóveis (08/04/2021) 
Broadcast 

A plataforma de investimentos alternativos Grupo Leste está criando a Leste 

Read-real State Advisors, braço de operações financeiras estruturadas para 

investidores de fundos de investimento imobiliários (FII) e estruturas afins. O negócio é 

fruto da incorporação das operações da READ – Real Estate Advisor, especializada em 

operações de mercado de capitais com lastro em imóveis. A estimativa do grupo é 

atingir R$ 600 milhões em ativos sob gestão na área até o fim do ano.  A incorporação 

foi selada com o lançamento de um FII em parceria com a Riva Incorporadora, do 

grupo Direcional. Condomínio fechado, voltado a investidores profissionais e com ciclo 

de retorno em quatro anos, já captou R$ 40 milhões. O recurso será usado no 

desenvolvimento de um residencial no Ipiranga. Com valor geral de vendas de R$ 180 

milhões, o projeto tem a previsão de entrega para 2024. 

 

Inovação na Pandemia (08/04/2021) 
Broadcast 

O esforço para encontrar soluções voltadas ao combate da pandemia gerou 

uma corrida de inovação. Em cerca de um ano, o número de projetos aprovados sobre 

o tema pela agência de fomento Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial) já é de 34% do total das novas tecnologias apoiadas na área da saúde desde 

a sua criação, em 2013. Foram 178 projetos e R$ 150 milhões em recursos, para 141 

empresas. As regras para uso da verba foram flexibilizadas diante da urgência da 

pandemia. Um dos projetos apoiados e concluídos foi a produção nacional de um 
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pulmão artificial para pacientes de covid-19, a chamada Ecmo (oxigenação por 

membrana extracorpórea). A técnica ganhou visibilidade ao ser usada no tratamento 

do ator Paulo Gustavo. 

 

Licenciamento ‘robotizado’ (08/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Uma medida provisória (MP) editada pelo presidente Bolsonaro, com o objetivo 

de “favorecer o ambiente de negócios” no Brasil, passou a permitir a emissão de 

licenças “sem análise humana”, ou seja, de forma automática, assim que for feita 

solicitação do interessado. 

A MP 1.040 alterou a lei de 2007 que trata da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O 

licenciamento robotizado, porém, foi incluído no texto, que faz referência a licenças 

que envolvam temas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra 

incêndio. “O alvará de funcionamento e as licenças serão emitidos automaticamente, 

sem análise humana, por intermédio de sistema responsável pela integração dos 

órgãos e das entidades de registro, nos termos estabelecidos em resolução do Comitê 

Gestor da Redesim”, afirma o texto da MP. 

Segundo a medida provisória, o alvará de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais “será emitido com a assinatura de termo de ciência e responsabilidade do 

empresário, sócio ou responsável legal pela sociedade”. Caberá ao empreendedor 

“observar os requisitos exigidos para o funcionamento e o exercício das atividades 

econômicas constantes do objeto social” de sua empresa, de forma que atenda as 

“normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio”. 

O prazo de vigência de uma MP é de 60 dias, prorrogável uma vez por igual 

período. Como a MP é instrumento com força de lei que pode ser adotado pelo 

presidente da República, ela passa a ter efeito imediato, ou seja, ela já vale, enquanto 

tramita no Congresso, embora dependa da aprovação da Câmara e do Senado para 

que seja transformada definitivamente em lei, com sanção presidencial. Teoricamente, 

MPS deveriam ser usadas apenas em casos de relevância e de urgência para o País, 

mas não é o que se vê, na prática. 
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recorde. No trimestre, foram 2,7 mil contratos e R$ 1 bilhão em empréstimos. A 

Credimorar atua como correspondente bancária de Bradesco, Itaú e Santander e 

representa 45% da receita de toda a Brasil Brokers. O crescimento tem acompanhado 

a queda na taxa de juros e a popularização do empréstimo pessoal com imóvel como 

garantia (home equity). 

 

Mudanças no mercado de financiamentos com Lastro em 

Imóveis (08/04/2021) 
Broadcast 

A plataforma de investimentos alternativos Grupo Leste está criando a Leste 

Read-real State Advisors, braço de operações financeiras estruturadas para 

investidores de fundos de investimento imobiliários (FII) e estruturas afins. O negócio é 

fruto da incorporação das operações da READ – Real Estate Advisor, especializada em 

operações de mercado de capitais com lastro em imóveis. A estimativa do grupo é 

atingir R$ 600 milhões em ativos sob gestão na área até o fim do ano.  A incorporação 

foi selada com o lançamento de um FII em parceria com a Riva Incorporadora, do 

grupo Direcional. Condomínio fechado, voltado a investidores profissionais e com ciclo 

de retorno em quatro anos, já captou R$ 40 milhões. O recurso será usado no 

desenvolvimento de um residencial no Ipiranga. Com valor geral de vendas de R$ 180 

milhões, o projeto tem a previsão de entrega para 2024. 

 

Inovação na Pandemia (08/04/2021) 
Broadcast 

O esforço para encontrar soluções voltadas ao combate da pandemia gerou 

uma corrida de inovação. Em cerca de um ano, o número de projetos aprovados sobre 

o tema pela agência de fomento Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial) já é de 34% do total das novas tecnologias apoiadas na área da saúde desde 

a sua criação, em 2013. Foram 178 projetos e R$ 150 milhões em recursos, para 141 

empresas. As regras para uso da verba foram flexibilizadas diante da urgência da 

pandemia. Um dos projetos apoiados e concluídos foi a produção nacional de um 

5 
 

pulmão artificial para pacientes de covid-19, a chamada Ecmo (oxigenação por 

membrana extracorpórea). A técnica ganhou visibilidade ao ser usada no tratamento 

do ator Paulo Gustavo. 

 

Licenciamento ‘robotizado’ (08/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Uma medida provisória (MP) editada pelo presidente Bolsonaro, com o objetivo 

de “favorecer o ambiente de negócios” no Brasil, passou a permitir a emissão de 

licenças “sem análise humana”, ou seja, de forma automática, assim que for feita 

solicitação do interessado. 

A MP 1.040 alterou a lei de 2007 que trata da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O 

licenciamento robotizado, porém, foi incluído no texto, que faz referência a licenças 

que envolvam temas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra 

incêndio. “O alvará de funcionamento e as licenças serão emitidos automaticamente, 

sem análise humana, por intermédio de sistema responsável pela integração dos 

órgãos e das entidades de registro, nos termos estabelecidos em resolução do Comitê 

Gestor da Redesim”, afirma o texto da MP. 

Segundo a medida provisória, o alvará de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais “será emitido com a assinatura de termo de ciência e responsabilidade do 

empresário, sócio ou responsável legal pela sociedade”. Caberá ao empreendedor 

“observar os requisitos exigidos para o funcionamento e o exercício das atividades 

econômicas constantes do objeto social” de sua empresa, de forma que atenda as 

“normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio”. 

O prazo de vigência de uma MP é de 60 dias, prorrogável uma vez por igual 

período. Como a MP é instrumento com força de lei que pode ser adotado pelo 

presidente da República, ela passa a ter efeito imediato, ou seja, ela já vale, enquanto 

tramita no Congresso, embora dependa da aprovação da Câmara e do Senado para 

que seja transformada definitivamente em lei, com sanção presidencial. Teoricamente, 

MPS deveriam ser usadas apenas em casos de relevância e de urgência para o País, 

mas não é o que se vê, na prática. 
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Para a especialista sênior em políticas públicas da organização Observatório do 

Clima, Suely Araújo, a MP impõe uma “aberração jurídica” ao processo de 

licenciamento ambiental nacional: “O governo acaba de editar mais uma aberração 

jurídica, ao prever uma MP que libera alvarás de funcionamento e licenças emitidas 

automaticamente, sem análise humana. Não fica claro o que isso significa nem a 

amplitude de aplicação, mas o texto faz referência expressa a normas de segurança 

sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio”. 

Em 2019, o governo tentou aprovar, também por MP, um dispositivo que 

permitia aprovação automática de licenças ambientais. O item constava no texto 

original da MP da Liberdade Econômica, que acabou se tornando lei (13.874/2019). O 

trecho que fazia referência à aprovação automática de licenças, porém, acabou sendo 

vetado pelo próprio Bolsonaro.  

O PSB ajuizou, no STF, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.528) 

contra dispositivos da Lei, sob alegação de que um de seus artigos estabelece que, 

“transcorrido o prazo máximo definido e apresentados os elementos necessários, será 

concedida aprovação tácita do pedido de liberação da atividade econômica, mesmo no 

caso de haver impacto socioambiental”. 

 

WhatsApp na mira (08/04/2021) 
Folha de São Paulo 

Mais uma frente foi aberta nesta terça (6) contra o aplicativo WhatsApp. Desta 

vez foi o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), que enviou ao Ministério da Justiça 

e à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) pedido de suspensão da 

mudança dos termos de uso do aplicativo. Desde 2016, Instagram e Facebook recebem 

informações de uso do WhatsApp, como tipo de aparelho, frequência de uso, perfil de 

contatos etc, que ajudam a segmentar anúncios publicitários nas redes. A partir de 15 

de maio, quem não aceitar o compartilhamento das informações entre as plataformas 

não poderá usar o aplicativo.  

O que quer o Idec. que o WhatsApp mantenha envio e leitura de mensagens 

a quem rejeitar os termos de uso, e que os dados não sejam compartilhados com as 
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demais plataformas do grupo. A preocupação aumenta com a recente liberação de 

transferências de dinheiro, pelo Banco Central, para usuários do aplicativo.   

O que diz o WhatsApp. Em nota, afirmou estar à disposição das autoridades 

para prestar os esclarecimentos necessários, que atende às legislações de proteção de 

dados, e que está comprometido com a proteção da privacidade dos usuários.  

 

Dívida Armada (08/04/2021) 
Folha de São Paulo 

A União fechou 2020 com patrimônio líquido negativo recorde de R$ 4,4 

trilhões -alta de 49% em relação a 2019, e equivalente a 59,4% do PIB . Os vilões. Além 

dos gastos no combate à pandemia de Covid-19, que demandou R$ 520 bilhões , os 

benefícios a militares foram um dos principais fatores que engordaram essa conta, 

com despesas de R$ 703 bilhões, R$ 563 mais que em 2019.  Patrimônio líquido 

negativo. Também chamado de passivo a descoberto, é a diferença entre ativos e 

direitos do país (dinheiro em caixa, receitas a receber, ações de estatais e imóveis), e 

as contas a pagar (dívidas, aposentadorias e passivos de decisões judiciais).  Ou seja: 

o país é obrigado a gastar mais do que tem.  

Com os benefícios assegurados aos militares pelo presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido), o valor registrado no ano passado deverá ser desembolsado até 2090, a 

integrantes das Forças Armadas e seus familiares, na ativa ou na reserva.  

 

Investidor estrangeiro deve voltar ao Brasil com recuo da 

pandemia, diz FMI (08/04/2021) 
Folha de São Paulo 

O FMI afirma que o investidor estrangeiro deve voltar ao Brasil com o recuo da 

pandemia e que o país precisa garantir um clima de negócios favorável se quiser 

recuperar o investimento privado. Nas últimas semanas, o Brasil tem vivido sua pior 

fase da crise sanitária, com recorde de mortes diárias, colapso no sistema de saúde e 

lentidão no processo de vacinação, o que intensificou um movimento de fuga de 

capital externo do país. 
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"Quando falamos do clima para os negócios, esta é uma área em que a 

melhoria virá com o recuo da pandemia", afirmou Petya Koeva Brooks, vice-diretora 

do departamento de pesquisa do FMI. Em entrevista coletiva, a economista foi 

questionada sobre o impacto da saída ou diminuição da presença de grandes empresas 

no Brasil, como LG, Sony e Ford, na retomada econômica e na perda de 

competitividade do país. "Esta é uma área em que garantir que o clima seja favorável é 

particularmente importante para a recuperação do investimento privado, e isso é algo 

que esperamos que aconteça." 

Os investidores estrangeiros já estavam bastante cautelosos quanto a fazer 

aportes no Brasil, que tem perdido relevância global por causa da piora de seus 

indicadores econômicos e não possui grau de investimento há algum tempo. A piora 

da pandemia e a repercussão negativa do quadro brasileiro, visto por autoridades 

políticas e de saúde em todo o mundo como uma ameaça global, acelerou essa fuga de 

capital, inclusive com empresas, como a Ford, que encerrou a produção de veículos no 

Brasil. 

O FMI divulgou o relatório Panorama Econômico Mundial, que revisou a 

projeção de crescimento da economia global em 2021 de 5,5% para 6%, e ajustou a 

estimativa para o Brasil de 3,6% para 3,7%. Segundo o Fundo, medidas como o auxílio 

emergencial impediram uma contração mais grave no Brasil em 2020, mas é preciso 

priorizar a vacinação para acelerar essa retomada econômica em 2021. "A expectativa 

é de que, no primeiro trimestre, teremos crescimento negativo, mas, no segundo 

trimestre, o impacto do novo auxílio emergencial aprovado em forma de transferência 

renda, vai começar a ajudar", afirmou Brooks. 

Em outubro do ano passado, o FMI estimava crescimento de 2,8% para o Brasil 

e 5,2% para a economia mundial. As projeções do Fundo para o Brasil hoje são mais 

otimistas que a dos economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central 

(3,17%), e do próprio Banco Central, que estima crescimento de 3,6%. 

 

 

 

 



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  
DADOS DEMOGRÁFICOS 

 INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Área Km2 148.894 - 8.510.295   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76   22,43   

 Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942 - 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68 - 0,765 2010 

 Fonte: IBGE 

DADOS ECONÔMICOS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE      BRASIL        PERÍODO 

PIB        R$ 156,1 BI -     R$ 6,90 TRI      2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$) -131,3 -           -1.125,5        Jan/2021 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287  1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741  1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546        34.689     142.690 Jan-Dez/2020 
          
Desocupação (%) 14,1         17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7         38,9 47,1 3 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 3 TRI 2020 

 Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790 3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 

 Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 

Especificação Quantidade Investimentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto 
Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 
                   Fonte: CIPP 

(08/04/2021)


