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COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,8040

Dólar Turismo R$ 3,9630

Euro R$ 4,3141

IGP-M 0,89% (outubro)
1,52% (setembro)

IPCA-E
RJ (set.) 0,62%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5518

Ouro (gr) R$ 158,73

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.
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Capital humano sem
saúde e educação
Guedes ameaça cortar 
gastos vinculados se 
não conseguir mexer 
na Previdência

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, destacou que pretende 
dar importância ao capital humano 
– como chama o investimento em 
capacitação do cidadão. “Os eco-
nomistas liberais sempre tiveram 
uma outra face, a do capital huma-
no, a importância de investimento 
em saúde e educação. Pretendemos 
dar dinheiro para voucher [vales 
individuais] para saúde, creche e 
educação, investir na formação da 
criança de 0 a 9 anos.”

Mas o que o ministro disse a se-

guir, durante a cerimônia de trans-
missão de cargo, foi na direção 
contrária. Guedes ameaçou acabar 
com todas as vinculações e inde-
xações de gastos do governo caso 
a Reforma da Previdência não seja 
aprovada.

Na prática, significa cortar verbas 
da educação e da saúde. A opção ofe-
recida por Paulo Guedes neste plano 
B é cortar R$ 300 bilhões em deso-
nerações fiscais e isenções. Boa parte 
destes gastos se destinam ao Simples, 
programa que estimula as pequenas 
empresas, as que mais geraram em-
prego em 2018.

O superministro arriscou que o 
mercado é o principal mecanismo 
de inclusão social, que permite re-
distribuir dinheiro de setores privi-
legiados da sociedade para a saúde 
e a educação. Uma afirmação que 
talvez nem Milton Friedman, o 

guru do neoliberalismo, ousaria fa-
zer.

Não foi a única passagem exóti-
ca. De acordo com Guedes, o Bra-
sil desperdiçou a oportunidade de 
crescer como tigres asiáticos por 
insistir numa economia concentra-
da no Estado, em vez de uma eco-
nomia de mercado. Na realidade, 
os países asiáticos cresceram com 
forte apoio do Estado.

Paulo Guedes prometeu anun-
ciar uma medida econômica a cada 
dois dias no primeiro mês de gover-
no, para reduzir a burocracia e au-
mentar a produtividade. O ministro 
adiantou que serão anunciadas nes-
ta sexta-feira medidas de combate 
à fraude e a privilégios na conces-
são de benefícios previdenciários 
que podem gerar economia de R$ 
17 bilhões a R$ 30 bilhões por ano. 
Sobre juros, nem uma palavra.

Ações da 
Eletrobras  
levam bolsa  
a recorde 

A fala do novo ministro de Mi-
nas e Energia, Bento Albuquerque, 
afirmando que dará continuidade 
ao processo de privatização da Ele-
trobras, fez com que a B3, bolsa de 
valores oficial do Brasil, iniciasse o 
ano com alta de 3,56%, totalizando 
91.012 pontos no fechamento des-
ta quarta-feira, atingindo valor re-
corde. A marca anterior, de 89.820 
pontos, havia sido registrada em 3 
de dezembro de 2018.

Reflexo da declaração do novo 
ministro, os papéis da estatal ti-
veram o melhor desempenho no 
pregão desta quarta-feira (alta de 
20,72%), seguido por Eletrobras 
PNB (alta de 14,52%) e Sabesp 
(alta de 9,11%).

A cotação do dólar fechou em que-
da no primeiro dia do governo de Jair 
Bolsonaro. A moeda norte-americana 
ficou em R$ 3,8087, uma variação 
negativa de 1,69%. Página 6

Cada cidadão do mundo
deve US$ 86 mil

A dívida global atingiu um 
recorde de US$ 184 trilhões em 
2017, o equivalente a 225% de 
tudo que o mundo produziu na-
quele ano. Em média, cada ci-
dadão devia US$ 86 mil, o que 
representava mais de duas vezes 
e meia a renda média anual.

Os dados compilados pelo FMI 
incluem os débitos dos governos 
e os privados – estes são a força 
motriz por trás da dívida global, 
com aproximadamente dois ter-
ços do total. A dívida do setor pri-
vado triplicou desde 1950.

Em comparação com 2009, o 
mundo está agora mais de 11 pon-
tos percentuais do PIB mais endi-
vidado. No entanto, em 2017, a dí-
vida global caiu perto de 1,5 ponto 
percentual em relação ao PIB na 
comparação com 2016.

Com as condições financeiras 
mais apertadas em muitos paí-
ses, o que inclui o aumento das 
taxas de juros, as perspectivas 

para continuar a reduzir a dívida 
permanecem incertas. “Os altos 
níveis de endividamento corpo-
rativo e do governo acumulados 
ao longo de anos de condições fi-
nanceiras globais fáceis”, alerta 
o FMI, “constituem uma poten-
cial indicação de falha”.

Os três principais tomadores de 
empréstimos do mundo – os Esta-
dos Unidos, a China e o Japão – 
respondem por mais da metade do 
débito mundial, proporção que su-
pera participação na produção glo-
bal. A dívida dos EUA representa 
256% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país, percentual quase si-
milar ao da China (254%).

No Japão, o débito representa 
395% de tudo que o país produz 
no ano, com forte concentração 
no setor público, que responde 
por 60,1% do total. No Brasil, a 
dívida representa 153% do PIB, 
sendo 45% responsabilidade do 
setor privado.

Plano B do superministro pode atingir saúde, educação e o Simples

Transferência do 
Coaf para pasta 
da Justiça divide 
especialistas

A transferência do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf) do Ministério da Fazenda 
para as mãos do ministro Sérgio 
Moro, no Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, dividiu a comu-
nidade jurídica. Alguns especialis-
tas acreditam que a mudança pode 
afetar a eficiência do órgão e atingir 
direitos fundamentais, como o sigi-
lo bancário. Outros, porém, avaliam 
que a realocação da entidade pode 
melhorar o combate à corrupção.

A alteração – oficializada com 
o novo Estatuto do Coaf (Decreto 
9.663/2019), publicado em edição 
extraordinária desta quarta-feira do 
Diário Oficial da União – repre-
senta uma concentração excessi-
va de poderes e a possibilidade de 
“abusos irreparáveis aos direitos 
individuais consagrados na Cons-
tituição”, aponta o ex-ministro da 
Justiça José Eduardo Cardozo. Em 
primeiro lugar porque a concentra-
ção excessiva de órgãos e funções 
no Ministério da Justiça dificulta 
sua gestão. Outro problema são os 
malefícios do acúmulo de poderes. 

Por outro lado, Valdir Simão, 
ex-ministro do Planejamento e da 
Transparência, afirma que o novo 
Estatuto do Coaf aperfeiçoa suas 
competências e o processo admi-
nistrativo sancionador nos ilícitos 
de lavagem de dinheiro. Com isso, 
a atuação do órgão deve ficar mais 
célere e efetiva, acredita Simão.

O Coaf é peça central do primei-
ro escândalo envolvendo membros 
da família Bolsonaro após a eleição 
presidencial de 2018. O Conselho 
identificou movimentações atípicas 
de R$ 1,2 milhão na conta bancária 
do policial militar Fabrício Quei-
roz, ex-assessor do deputado esta-
dual e senador eleito Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ), entre janeiro de 
2016 e janeiro de 2017.

Entre as operações identificadas 
pelo órgão que passará a estar sob 
o guarda-chuva de Sérgio Moro, 
está um repasse de R$ 24 mil para 
a primeira-dama Michelle Bolso-
naro – o presidente Bolsonaro se 
defendeu e disse que se tratava do 
pagamento de uma dívida antiga do 
policial militar com ele. 

Governo elimina 
conselho defensor 
de alimentação 
saudável

Origem de diversas políticas 
públicas, o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea) não resistiu ao primeiro 
dia do Governo Bolsonaro e foi 
extinto por uma canetada do novo 
presidente, o que já provocou pro-
testos generalizados. “Governan-
tes católicos e evangélicos dizem 
colocar Deus acima de tudo, mas 
ignoram Sua Palavra”, escreveu em 
rede social o bispo Mauro Morelli, 
que estava à frente do Consea ori-
ginal, criado em 1993, durante o 
Governo Itamar Franco, extinto na 
gestão FHC e reorganizado sob o 
Governo Lula.

O religioso lembra que o Con-
selho era “dedicado à defesa e pro-
moção do direito humano básico ao 
alimento e à nutrição”. Segundo a 
nova configuração do governo, a 
política nacional de segurança ali-
mentar fica sob responsabilidade do 
Ministério da Cidadania – sem par-
ticipação da sociedade. Outro item 
excluído é o que falava em “mobili-
zar e apoiar entidades da sociedade 
civil na discussão e na implementa-
ção de ações públicas de segurança 
alimentar e nutricional”.

A Medida Provisória (MP) 870, 
assinada na terça-feira por Jair Bol-
sonaro e pelo ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, revo-
ga dispositivos da Lei 11.346, de 
2006, que criou o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal (Sisan), cujo objetivo anuncia-
do era “assegurar o direito humano 
à alimentação adequada”. Entre os 
incisos revogados, está aquele que 
inclui a Consea como parte inte-
grante do Sisan.

Em nota, os representantes da 
sociedade que integram o Consea 
afirmam que receberam “com sur-
presa e grande pesar” a decisão, que 
segundo eles busca esvaziar as atri-
buições do órgão. 

Balança fecha 
2018 com 2º maior 
saldo em três 
décadas

O saldo da balança comercial em 
2018 foi de US$ 58,3 bilhões. De 
acordo, com o Ministério da Econo-
mia, esse é o “segundo melhor de-
sempenho registrado desde 1989”. 
O saldo contabiliza a diferença 
entre as exportações (US$ 239,5 
bilhões) e as importações (US$ 
181,2 bilhões). O recorde ainda é o 
de 2017, quando o superávit foi de 
US$ 67 bilhões, em relação ao qual 
o saldo de 2018 recuou 13%.

No ano passado, tanto as ex-
portações (9,6%) e as importações 
(19,7%) aumentaram em valor mo-
netário. A corrente de comércio, 
que soma os totais de exportação 
e de importação, foi de US$ 420,7 
bilhões, US$ 52 bilhões acima do 
resultado alcançado em 2017. Con-
forme o ministério, esse é o maior 
valor em cinco anos – desde 2014, 
“quando somou US$ 454 bilhões”. 
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Empreender e manter 
um negócio no Brasil não 
é tarefa fácil, seja qual for 
o porte da empresa. Temos 
um ambiente de negócios 
inseguro e pouco estimu-
lante. Uma pesquisa da 
Fiesp realizada com exe-
cutivos paulistas aponta 
que o principal entrave 
para o crescimento e au-
mento de competitividade 
das empresas é a comple-
xidade da legislação tri-
butária, com 83%, seguida 
pela burocracia excessiva 
com 56%.

Mergulhados na pesada 
rotina de vencer a burocracia 
e a sangria tributária, os exe-
cutivos ouvidos relegaram 
aos últimos lugares de seu 
interesse questões como In-

dústria 4.0, que aparece com 
4%, e Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D), com 13%.

São os menos votados 
entre os temas de maior des-
taque para estimular o cres-
cimento, justamente quan-
do inovação e tecnologia 
mostram-se imprescindíveis 
em qualquer estratégia para 
levar a nossa indústria aos 
níveis de empresas globais.

No cenário brasileiro, os 
instrumentos voltados para 
a questão tributária indus-
trial têm sido utilizados para 
compensar deficiências do 
ambiente de negócios. Não 
é à toa que os departamentos 
financeiros acabam sendo 
maiores do que os de ma-
rketing e vendas em muitas 
empresas. Segundo a Fiesp, 

as indústrias gastam 1,2% de 
suas receitas só para admi-
nistrar o sistema tributário, 
fiscal e contábil.

É animadora a intenção 
manifestada pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
de trabalhar para diminuir a 
carga tributária em 25% nos 
próximos dez anos. Mas só 
vontade não basta, e o go-

verno não conseguirá avan-
çar sozinho. A discussão so-
bre a Reforma Tributária ou 
sobre o IVA, o imposto úni-
co, devem entrar na pauta da 
sociedade, se quisermos re-
dução paulatina de impostos 
diante de nosso brutal déficit 
fiscal.

Para promover a reflexão 
produtiva sobre esse cenário 
e possibilidades de mudança 
a médio prazo, o World Tra-
de Center Curitiba, filial de 
um dos maiores clubes de 
negócios do mundo, lançou 
o Grupo de Tributos e Des-
burocratização, que nasce 
com a participação de pro-
fissionais da área tributária 
de cerca de 30 grandes em-
presas do Sul do país.

Uma forte agenda de de-

bates tem início em 17 de ja-
neiro, em Curitiba, em torno 
de boas práticas tributárias, 
cases, riscos e dificuldades, 
alterações legislativas per-
tinentes e oportunidades de 
melhoria. O grande objeti-
vo é conceber propostas que 
possam ser levadas ao Con-
gresso Nacional para dimi-
nuir a burocracia e estimular 
um ambiente de negócios 
mais competitivo.

Essa é uma iniciativa iné-
dita para articular empresá-
rios e executivos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul e inicia sob coordena-
ção da Volvo do Brasil. Suas 
propostas se somarão a de 
outros grupos de profissio-
nais da área pelo país.

Um ambiente de negócios 

mais aberto e sem entraves 
também estimula a chegada 
de novos investimentos es-
trangeiros, que certamente 
vão colaborar para aumentar 
a oferta de empregos e esti-
mular o crescimento da eco-
nomia brasileira.

Leis ou decretos governa-
mentais elaborados às pres-
sas não mudarão nossa reali-
dade. O setor produtivo deve 
exibir as boas iniciativas e 
debater propostas para que 
a vontade de mudar alavan-
que as mudanças necessárias 
e coloque o país no rumo do 
crescimento consistente.

q  Josias Cordeiro
da Silva

Presidente do World Trade 
Center Curitiba.

As crises do petróleo, na 
segunda metade do século 
XX, propiciaram a tomada 
do poder econômico mun-
dial pelo sistema financeiro 
(a banca). Na última década 
do século passado, uma série 
de crises, distribuídas por 
todos os continentes, conso-
lidou o poder da banca, não 
restrito apenas à economia, 
mas dominando o mundo da 
comunicação de massa, da 
política, do psicossocial e 
diversos governos nacionais.

A banca chega ao século 
XXI como o grande fantas-
ma, assustando povos e Es-
tados Nacionais. Não estará 
mais subordinada a cerca de 
40 famílias detentoras de tri-
lhões de dólares, mas a em-
presas financeiras que parti-
cipam do capital de todas as 
grandes organizações, com 
ou sem ações em bolsas de 
valores e de diversas nacio-
nalidades.

Estas empresas, como 
BlackRock, Vanguard, State 
Street, Fidelity, Wellington, 
têm patrimônios superio-
res ao Produto Interno Bru-
to (PIB) brasileiro. As três 
maiores superam o PIB esta-
dunidense.

Elas podem e efetivamen-
te provocam devastações em 
economias industrializadas, 
como as do Atlântico Nor-
te, e, com grande facilidade, 
dos países colônias, exporta-
dores de produtos primários, 
de nenhum ou pouco valor 
agregado, dependentes dos 
câmbios manipulados pela 
própria banca.

Com as crises, a banca 
otimiza seus dois objetivos:

1) promover a transferên-
cia de todos os ganhos, se-
jam dos lucros, dos aluguéis, 
dos salários, dos tributos 
para o sistema financeiro; e

2) concentrar cada vez 
mais a riqueza em pouquís-
simas mãos, hoje de Chiefs 
Executive Office (CEOs) 
das empresas financeiras, 
como as já citadas.

A última crise – do sub-
prime – nos Estados Unidos 
da América (EUA), além das 
transferências ocorridas em 
todo mundo, trouxe para a 

banca recursos do Tesouro 
Estadunidense e de outros 
países desenvolvidos. A tal 
ponto que, neste final da 
segunda década do século 
XXI, a situação é mais gra-
ve do que a provocada pela 
banca ao final da primeira 
década.

Ao lado de um enorme 
volume de dinheiro “investi-
do” pela banca, uma dívida 
impagável ronda todo Atlân-
tico Norte – EUA, Reino 
Unido e Europa Continental.

Os EUA, após despejar 
trilhões de dólares no siste-
ma financeiro, com os Quan-
titative Easing (QE) – alívio 
quantitativo, um dinheiro 
criado para compra de títu-
los podres – está mais pobre, 
necessitando com urgência 
de incorporar novos bens re-
ais. O mesmo ocorre com o 
Reino Unido e toda Europa.

O grande ativo real que 
surgiu neste século foi o 
pré-sal, descoberto pela Pe-
trobras. Estimativas conser-
vadoras atribuem ao pré-sal 
reservas de 120 a 150 bi-
lhões de barris de petróleo. 
Tomemos a mais baixa e o 
barril a US$ 70. O pré-sal re-
presenta US$ 8,400 trilhões.

O que este valor significa 
para a banca? Confrontemos 
com as desregulações dos 
anos 1980, que a banca ob-
teve de Margaret Thatcher 
e Ronald Reagan; o sistema 
financeiro incorporou das 
atividades ilícitas (tráfico de 
drogas, de armas e de órgãos 
humanos), na década de 
1990, US$ 4 trilhões.

Com o governo de Dilma 
Rousseff, o Brasil já fica-
ra com 60% do pré-sal. Os 
40% restantes estavam com 
empresas e Estados estran-
geiros.

Com Michel Temer, pas-
samos ao inverso, o Brasil 
detém 41% e os estrangei-
ros 59%. E há um projeto, 
no Senado, que torna ainda 
menor nossa participação: 
trata-se da distribuição com 
terceiros de um contrato do 
Governo Federal com a Pe-
trobras que gerou a modali-
dade de produção denomi-
nada cessão onerosa. Esta 

ação de lesa-pátria reduziria 
a 28% a parcela nacional no 
petróleo do pré-sal. Estados 
e empresas estrangeiras fica-
riam com 72% de todo esse 
nosso petróleo.

Porém, a banca está con-
tinuamente especulando, jo-
gando neste colossal cassino 
que é o mercado. Os Estados 
mais ricos estão com dívidas 
impagáveis. Os EUA, emis-
sores da moeda das tran-
sações internacionais, vêm 
sendo cada vez mais acossa-
do pelas emergentes potên-
cias: China e Rússia, além 
de países que procuram se 
defender da banca com me-
didas nacionalistas.

Eu me pergunto: por que a 
banca, paradoxalmente, sem 
poder receber as dívidas, 
com um enorme buraco em 
suas contas, ainda não pro-
vocou outra crise?

Certamente a resposta não 
é simples nem aponta para 
um único fator. A eleição de 
Donald Trump, no lugar da 
candidata da banca, Hillary 
Clinton, o empoderamen-
to econômico e tecnológico 
da Rússia (um tiro no pé da 
banca, com os embargos e 
sanções contra aquela Fede-
ração), os insucessos bélicos 
no Oriente Médio alargado, 
tudo influi para a decisão da 
banca.

Também a possível trans-
formação da China na maior 
potência do planeta deve 
ter colocado a banca diante 
de nova estratégia de crise. 
Penso que teremos esta crise 
no entorno de 2019/2021.

Ela começará pela trans-
ferência dos ganhos nas ex-
portações de commodities, 
prejudicando países depen-
dentes de exportações, como 
o Brasil. Se observarmos 
dois importantes produtos de 
nossa pauta de exportação – 

soja e ferro – veremos que 
em 2018 já sofreram queda 
de 5,5% e 5,9%, respectiva-
mente. E as trading nacionais 
estão sendo absorvidas pelas 
estrangeiras, neste estúpido 
processo de “privatizações” 
e “austeridade”.

Apenas governos corrom-
pidos pela banca e com “as-
sessores” por ela indicados 
podem cometer os desatinos 
de Dilma e Temer.

Outro indicador da crise é 
o aumento da taxa de juros 
dos títulos de curto prazo do 
Tesouro Estadunidense, que 
passou de 1,3% a.a., em ja-
neiro de 2018, para 2,42% 
a.a., neste Natal.

Assim, no meu entender, 
a banca fará a nova crise em 
capítulos, até ter se apropria-
do dos recursos para conti-
nuar sua trajetória de espe-
culação.

Quais medidas ela impo-
rá ao Brasil? É óbvia a total 
transferência do pré-sal e ou-
tras reservas de petróleo para 
as empresas e Estados que 
ela controla. Também a “re-
forma da previdência”, que 
nada mais é do que colocar 
nos bancos o enorme volume 
da poupança compulsória de 
todos trabalhadores para hi-
potética aposentadoria. Não 
se trata de ideologia, mas de 
realismo, como demonstra o 
desastre provocado no Chile.

Outras medidas da ban-
ca podem ser a “reforma 
tributária”, que eliminará, 
praticamente, toda tributa-
ção sobre as rendas que não 
sejam dos salários e onerará 
o consumo, além de um tiro 
nas receitas públicas com os 
“contratos de securitização”, 
assinados por municípios e 
Estados brasileiros.

Feito isso no Brasil, o fu-
turo governo e os que lhe se-
guirem não terão receita nem 
bens para poder administrar 
o país. A banca será a verda-
deira dona do Brasil, como 
já é da Grécia, do Reino 
Unido, tenta ser da França e 
tomar o que resta dos EUA 
retirando, de algum modo, 
Donald Trump do governo. 
Irá concentrar seus esforços 
para destruição da Federa-

ção Russa e da República da 
China. E adeus humanidade.

Creio que esta próxima 
crise deve selar o poder da 
banca ou transformar o mun-
do num enorme exército 
de coletes amarelos (gilets 
jaunes) de consequências 
imprevisíveis. Brasileiro e 
nacionalista, espero que as 
Forças Armadas, o poder 
ainda não dominado pela 
banca, assuma o controle da 
Nação e promova a constru-
ção do Estado Nacional Bra-
sileiro Soberano.

E como iniciar esta mu-
dança? Pela auditoria da 
dívida. Examinemos o sen-
tido da dívida. Não é aquele 
descrito em manuais econô-
micos, administrativos ou 
contábeis. A dívida tem um 
sentido político, cratológico. 
Ela não pretende favorecer o 
desenvolvimento, aumentar 
o patrimônio, ela objetiva 
submeter, escravizar, pesso-
as, instituições, Estados Na-
cionais.

Podemos fixar a ação 
do Visconde Castlereagh, 
no Congresso de Viena, 
em 1815, como início des-
te novo conceito da dívida. 
Como se recordam meus ca-
ros leitores, a passagem de 
Napoleão destruiu famílias, 
reinos e poderes europeus. 
O encontro de diplomatas, 
personalidades como Met-
ternich, Talleyrand, o Czar 
Alexandre I, em Viena, bus-
cava reorganizar a Europa, 
numa restauração de fron-
teiras e dos impérios pré-na-
poliônicos. O que já não era 
possível.

A Inglaterra projetava 
seu poder marítimo para 
construir o “Império onde 
o sol nunca se punha”. Não 
podia ter concorrentes na 
Europa. Castlereagh for-
mulou o princípio das po-
tências que nem se tornas-
sem excessivamente fortes 
nem muito fracas, manten-
do, assim, um imobilismo 
continental. Deixava a In-
glaterra livre para a colo-
nização do resto do mundo. 
E como se daria esta colo-
nização? Pelo controle co-
mercial e pelas dívidas.

E, dois séculos depois, 
não mais um Estado Nacio-
nal, mas um sistema adota as 
mesmas armas para, igual-
mente, dominar o mundo. 
Submetendo inclusive aque-
le Estado que iria, por pouco 
mais de meio século, suplan-
tar o modelo financista-
comercial – os EUA. O que 
assistimos hoje, nos EUA, é 
a luta de Trump pelo Estado 
Nacional contra a banca, que 
o aparelha desde Reagan.

A dívida, com a banca, é 
a implementação da corrup-
ção nos sistemas e nos pro-
cedimentos dos Estados. No 
Brasil, corrompeu todos os 
governos, desde Fernando 
Collor, para estabelecer sua 
prioridade nas ações econô-
micas.

Elaborou “teorias” esd-
rúxulas, como o “tripé ma-
croeconômico”, promoveu o 
desmonte do Estado, retiran-
do-lhe recursos para as ativi-
dades que lhe são próprias e 
depois o acusando de inefi-
ciência, criou fantasias como 
da Petrobras quebrada, da 
falência da Previdência So-
cial, sempre para abocanhar 
maiores patrimônios, maio-
res lucros.

A dívida brasileira é o ápi-
ce do processo de corrupção 
do Estado pela banca. Um 
governo que pretende acabar 
com a corrupção precisa co-
meçar no seu cerne: a cons-
trução de uma inexistente 
dívida para aprisioná-lo. E 
precisa agir com firmeza, 
pois esta corrupção envol-
ve decisões do Judiciário e 
promulgação de leis e regu-
lamentos contrários ao inte-
resse nacional e à lisura da 
administração pública.

A auditoria da dívida re-
velará os inimigos da Pátria 
e os maiores agentes da cor-
rupção e da insegurança. Ou 
os tráficos não transitam pe-
las finanças? Quem se opu-
ser à auditoria já está confes-
sando-se criminoso. O Brasil 
acima de tudo e a verdade 
para todos devem orientar as 
ações do governo.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Empresas criam 
grupo para 
propor mudanças 
na lei a partir de 
boas práticas

A banca será a 
verdadeira dona 
do Brasil, como já 
é do Reino Unido

A Petrobras e a próxima crise

Só a vontade não reduzirá imposto e burocracia no Brasil
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Os muitos furos da amizade 
Bolsonaro/Queiroz

Na entrevista/pronunciamento que fez na Record, o 
agora presidente Jair Bolsonaro alegou que a origem 
dos cheques depositados pelo amigo faz-tudo Fabrício 
Queiroz na conta da agora primeira-dama seriam paga-
mento de um empréstimo antigo, que foi se acumulando 
até chegar a R$ 40 mil. Longe de encerrar a história 
para o lado do chefe da Família Bolsonaro, a alegação 
traz furos robustos:

1) Em primeiro lugar, deixa a porta aberta para qualquer 
comandado, pego em falcatrua, alegar que é uma dívida 
antiga. Por muito menos que isso, o então juiz rigoroso 
Sérgio Moro colocou muita gente boa na cadeia.

2) Se era tão amigo de Queiroz, por que Bolsonaro 
foi cobrar uma dívida antiga quando o assessor estava 
na pior, separado e morando em uma comunidade, ale-
gadamente juntando dinheiro para comprar um aparta-
mento e sair de lá?

3) Se estava precisando de grana para mudar de imóvel, 
por que Queiroz deixou o cargo de assessor parlamentar, 
no qual recebia R$ 10 mil? Alega que precisava tratar de 
grave doença. Mas, com a compreensão do chefe Flávio 
Bolsonaro, com certeza poderia continuar na Alerj e cui-
dar da saúde, como qualquer pessoa normal, ainda mais 
com a flexibilidade de horário de que gozava a Família 
Queiroz.

4) Se precisava de dinheiro, mas não admitia con-
tinuar como assessor enquanto era submetido ao trata-
mento, por que a mulher e a filha igualmente saíram da 
assessoria da Família Bolsonaro? Afinal, Queiroz ale-
gou que concentrava em sua conta 100% do vencimento 
líquido das duas para comprar um imóvel. Desistiu da 
mudança?

A Operação Uruguai, tramada por Collor para explicar 
seus gastos muito acima dos rendimentos, foi mais bem 
elaborada. E demolida em menos de um mês.

Estratégia dimensional combinada
A publicação original foi na Newsweek, reproduzida 

pelo Jornal do Brasil em 9 de outubro de 1982, na coluna 
do Zózimo. Tivesse sido publicada ontem, seria tão atual 
quanto. Vale como um manual para quem for conversar 
com Paulo Guedes:

Três anos fora
Na mesma sentença em que a justiça de São Paulo con-

denou o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
em 19 de dezembro, a Fiesp foi igualmente condenada a 
pagar multa e proibida de contratar com o setor público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios por 
três anos.

Apropriado
Depois do outubro rosa, veio o novembro azul e o 

dezembro laranja.

Rápidas
A primeira Feira do Lavradio de 2019 será neste 

sábado. Na programação, às 16h30, o cantor Marcos 
Novatto apresentará uma leitura de vários clássicos 
do samba, ao som do Sambalanço *** Estilistas que 
participaram das turmas do espaço Ateliarte em 2018 
apresentarão o desfile “Encantu’s Fashion Kids” neste 
domingo, no Caxias Shopping, a partir das 16h *** Fla-
vio Henrique Sakai (Harman) e Edson Orikassa (Toyo-
ta) iniciaram nesta quarta os mandatos de presidente e 
vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva (AEA).

BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.

CNPJ 07.219.145/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA., nova denominação e natureza jurídica
de CIA. BANDEIRANTE DE PRODUTOS PLÁSTICOS - CBPP, representada 
por seus Sócios-Administradores, Andreza Coutinho de Mattos e Flávio Cezar 
Asayama Lopes, inscrita no CNPJ sob o nº 07.219.145/0001-27 na condição 
de Acionista Majoritária da CIA. BANDEIRANTE DE ELETRODOMÉSTICOS 
- CBE, convida os Srs. Acionistas desta, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, na sede da empresa, na Rua Barão de
Petrópolis 347, RJ, no dia 11 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, em primeira
convocação, havendo quórum; ou, às 10:00 horas, em segunda convocação,
com qualquer número de Acionistas presentes, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: I) Destituição do Sr. PAULO RICARDO PEREIRA
FERREIRA, do cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, permanecendo,
somente, como Diretor-Técnico; II) Eleição do novo Diretor-Presidente e
fixação dos novos mandatos; III) Alteração do Artigo 4º e do Artigo 25, do
Estatuto Social; IV) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 
16 de janeiro de 2019, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária 
n.º 65, 10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:

1. Eleição de membro do Conselho de Administração – Membro Independente.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018
Antônio Varejão de Godoy

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ (MF) 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “ALPOLI”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – AGO

Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª. 
Síndica, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral 
Ordinária, que se fará realizar em 22 de janeiro de 2019, às 20:00 horas
em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio (Hall da 
entrada social), a fim de tratar dos seguintes assuntos constantes da 
ordem do dia: 1) Prestação de Contas; 2) Previsão Orçamentária; 3) 
Eleição de Síndico, 4) Subsíndico e Conselho Consultivo; 5) Assuntos 
Gerais. Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores, 
devidamente credenciados por procurações, que atendam a todas as 
formalidades legais.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018.
Agnaldo Teixeira - Unidade de Negócios Condomínio Gerente

FLUXO DE COMÉRCIO CRESCE 13,7% PARA US$ 420,7 BILHÕES

Exportações: maior valor dos últimos 5 anos
Com as exportações al-

cançando US$ 239,5 bilhões 
e importações US$ 181,2 bi-
lhões, a corrente de comér-
cio brasileira, que é a soma 
das duas, cresceu 13,7% 
em 2018.  O saldo comer-
cial, que é a diferença entre 
as operações, ficou em US$ 
58,3 bilhões, segundo me-
lhor desempenho registrado 
desde 1989, segundo os da-
dos publicados, nesta quar-
ta-feira, pelo Ministério da 
Economia, órgão que segui-
rá com a divulgação periódi-
ca das estatísticas oficiais do 
comércio exterior brasileiro.

No ano de 2018, as ex-
portações cresceram 9,6% 
e registraram a maior cifra 
dos últimos cinco anos. As 
importações aumentaram 
19,7% e atingiram o maior 
valor desde 2014. A corren-
te de comércio foi de US$ 
420,7 bilhões, superando em 
US$ 52 bilhões o resultado 
de 2017 e atingindo o maior 
valor desde 2014, quando 
somou US$ 454 bilhões.

O aumento das exporta-
ções se deu pelo segundo 
ano consecutivo após suces-
sivas quedas entre 2012 e 
2016. O valor de US$ 239,5 

bilhões exportado em 2018 
retoma os níveis de 2013, 
quando foram exportados 
US$ 242 bilhões.

Por fator agregado, houve 
crescimento das exportações 
de produtos básicos (17,2%, 
para US$ 118,9 bilhões) e ma-
nufaturados (7,4%, para US$ 
86,6 bilhões), enquanto os 
produtos semimanufaturados 
registraram redução de 3,1% 
(para US$ 30,6 bilhões).

Os principais mercados de 
destino das exportações bra-
sileiras tiveram desempenho 
positivo: China (US$ 66,6 
bilhões, com alta de 32,2%); 
União Europeia (US$ 42,1 
bilhões, +20,1%); e Estados 
Unidos (US$ 28,8 bilhões, 
+6,6%). A Argentina segue 
como principal parceiro co-
mercial do Brasil na América 
Latina, mas as exportações 
para o país (US$ 14,9 bilhões 
em 2018) caíram 15,5% na 
comparação com 2017. A re-
dução nas exportações de pro-
dutos do setor automotivo foi 
a que mais impactou a queda 
geral nas exportações para a 
Argentina.

As vendas externas brasi-
leiras no total de US$ 181,2 
bilhões em 2018 represen-

taram incremento de 19,7% 
em relação a 2017. O aumen-
to se deu pelo segundo ano 
consecutivo, após quedas 
acentuadas de mais de 20% 
em 2015 e 2016, decorren-
tes da contração da deman-
da interna, principalmente 
da indústria. Em relação ao 
desempenho dos anos ante-
riores, o resultado de 2018 
supera o registrado em 2015, 
quando foram importados 
US$ 171,5 bilhões.

Os principais parceiros 
comerciais brasileiros nas 
importações correspondem 
aos das exportações: China 
(US$ 35,5 bilhões, +26,6%); 
União Europeia (US$ 34,8 
bilhões, +7,9%); Estados 
Unidos (US$ 28,9 bilhões, 
+16,1%); e Argentina (US$ 
11,1 bilhões, +16,7%).

O desempenho favorável 
das exportações em 2018 re-
presentou recorde, em quan-
tidade e valor, dos seguintes 
produtos: soja (83,8 milhões 
de tonelada e US$ 33,3 bi-
lhões), óleos brutos de pe-
tróleo (58,7 milhões de tone-
ladas e US$ 24,7 bilhões) e 
celulose (15,3 milhões de to-
neladas e US$ 8,4 bilhões). 
Destacam-se, ainda, os re-

cordes em quantidades ex-
portadas de: minério de ferro 
(389,8 milhões de toneladas 
e US$ 20,1 bilhões), farelo 
de soja (16,8 milhões de to-
neladas e US$ 6,7 bilhões), e 
suco de laranja (2 milhões de 
toneladas e US$ 1,3 bilhão).

Na chamada conta pe-
tróleo, que reflete o desem-
penho das exportações e 
importações de petróleo e 
derivados, observou-se em 
2018 um superávit recorde 
de US$ 9,3 bilhões. Trata-
se de crescimento significa-
tivo na comparação com o 
resultado de 2017: US$ 3,7 
bilhões, recorde anterior. As 
exportações de petróleo e de-
rivados cresceram em 47,1% 
(para US$ 31,3 bilhões), e as 
importações em 25,1% (para 
US$ 21,9 bilhões).

Em 2018, as exportações 
brasileiras de produtos ma-
nufaturados cresceram 7,4% 
(para US$ 86,6 bilhões). Este 
foi o terceiro ano consecuti-
vo de alta das exportações 
dessa categoria de produtos.

Do lado da importação, 
merece destaque o aumento 
das aquisições de bens de ca-
pital, que cresceram 76,5% 
(para US$ 28,6 bilhões).

Novo governo terá R$ 3,38 tri em 2019
O governo que tomou pos-

se neste dia 1º de janeiro terá à 
disposição, em 2019, um Orça-
mento de R$ 3,38 trilhões. Des-
se total, são previstos apenas 
R$ 137,7 bilhões para despesas 
discricionárias, manejáveis. 
Já o deficit primário atinge R$ 
139 bilhões, no cenário em que 
a dívida pública - entre amorti-
zações, juros e refinanciamento 
- abocanha 42,1% do Orçamen-
to da União, somando R$ 1,42 
trilhão.

Mas as contas ainda não 
podem ser consideradas 
fechadas: serão necessá-
rios créditos suplementa-
res, a serem votados pelo 
Congresso este ano, para 
garantir o andamento de 
programas considerados 
fundamentais. E o repasse 
para compensar os estados 
exportadores, determinado 
pela Lei Kandir, não che-
gou a ser definido. Além 
disso, estarão na mesa de 
Jair Bolsonaro decisões re-
lacionadas aos incentivos 

fiscais concedidos pelo go-
verno.

Aprovada em dezembro 
no Congresso graças a um 
amplo acordo de líderes, a 
peça orçamentária garantirá 
a Bolsonaro maior liberdade 
para governar. Caso não fos-
se votada pelo Congresso, só 
seria permitido o uso mensal 
dos chamados duodécimos: 
as parcelas de um doze avos 
do Orçamento anterior, com 
a correção da inflação.

O relator-geral do proje-
to de lei orçamentária (PLN 
27/2018), senador Walde-
mir Moka (MDB-MS), ob-
servou, no entanto, que ele 
mesmo teve dificuldade para 
manejar os recursos previs-
tos no texto enviado pelo 
governo de Michel Temer. 
“Nunca um relator teve me-
nos de R$ 1 bilhão para re-
manejar. Neste Orçamento, 
eu tive aproximadamente R$ 
300 milhões para repartir en-
tre todas as áreas”, afirmou 
Moka, dias antes da votação 

pelo Congresso Nacional.
Poucos dias antes da posse 

de Bolsonaro, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, divulgou uma agenda com 
objetivos gerais para os 100 
primeiros dias de governo. O 
documento, além de estabele-
cer uma série de medidas ad-
ministrativas, determina prazos 
para que os titulares das pastas 
ministeriais definam suas prio-
ridades. Além disso, indica que 
poderão ser revistas decisões 
tomadas nos últimos 60 dias do 
governo Temer.

Temer, porém, preferiu 
deixar para Bolsonaro a de-
cisão a ser tomada quanto 
à prorrogação até 2023 dos 
incentivos fiscais concedi-
dos a empresas que atuam 
no âmbito da Superinten-
dência de Desenvolvimen-
to da Amazônia (Sudam) e 
da do Nordeste (Sudene). A 
proposta que prorroga os in-
centivos - o PLS 656/2015, 
do senador Eunício Oliveira 
(MDB-CE), atual presiden-

te do Senado - foi aprovada 
pela Casa em abril. Em de-
zembro, o texto foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados. 
O prazo para sanção ou veto 
pelo presidente da República 
termina no dia 3 de janeiro.

Ainda em dezembro, Eu-
nício Oliveira criticou o 
então ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, que teria 
classificado a prorrogação 
dos incentivos de “pauta-
bomba”. O presidente do Se-
nado chegou a condicionar a 
aprovação do Orçamento de 
2019 a um compromisso do 
governo de não vetar os in-
centivos, calculados em cer-
ca de R$ 3,5 bilhões por ano.

O valor fica pequeno 
quando comparado ao mon-
tante de isenções concedidos 
pela União. O Orçamento 
deste ano abarca benefícios 
fiscais da ordem de R$ 376,4 
bilhões, atingindo 4,1% do 
produto interno bruto (PIB) 
previsto para 2019, de R$ 
7,46 trilhões.

Varejo estima perda de  
R$ 7,6 bilhões com os 
feriados de 2019

O comércio varejista bra-
sileiro pode deixar de faturar 
R$ 7,6 bilhões em 2019, de-
vido os feriados nacionais. A 
previsão é da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomércioSP), ao 
lembrar que o montante, no 
entanto, representa apenas 
0,4% de tudo o que o vare-
jo fatura em um ano ou re-
presenta um dia e meio do 
comércio completamente 
fechado.

Segundo a entidade, esse 
valor é 32% inferior ao es-
timado em 2018 - R$ 11,2 
bilhões - porque este ano ha-
verá menos feriados e fins de 
semana prolongados. No ano 

passado foram 15 dias entre 
feriados e fins de semana 
prolongados. Este ano serão 
dez dias. Nessa conta foram 
desconsiderados os feriados 
municipais e estaduais.

O setor que deve ser mais 
prejudicado com os feriados 
este ano é o de outras ativida-
des (combustíveis, joias e re-
lógios e artigos de papelaria, 
entre outros), que pode per-
der R$ 3,6 bilhões em 2019, 
segundo a Fecomércio. Já a 
atividade de supermercados 
pode perder R$ 1,93 bilhão; 
a de farmácias e perfumarias 
R$ 1,1 bilhão; a de vestu-
ário, tecidos e calçados R$ 
801 milhões e a de móveis e 
decoração, R$ 620 milhões.

OIPC-S de 31 de dezembro de 2018 subiu 0,29%, 0,19 
ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada na úl-
tima divulgação. Com este resultado, o indicador acu-

mulou alta de 4,32%, entre janeiro e dezembro de 2018.
Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa com-

ponentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição partiu do grupo habitação 
(-0,13% para 0,20%). Nesta classe de despesa, cabe mencio-
nar o comportamento do item tarifa de eletricidade residen-
cial, cuja taxa passou de -2,37% para -1,27%.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação 
os grupos: transportes (-0,92% para -0,63%), alimentação 
(0,60% para 0,74%), saúde e cuidados pessoais (0,29% para 
0,44%) e vestuário (0,24% para 0,69%). 
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Arte, antiguidade e decoração
O início dos trabalhos 

de 2019 começou cedo 
para muitos leiloeiros, 
a energia está em alta 
no Rio de Janeiro. Os 
colecionadores já estão 
atentos às variadas opor-
tunidades em filatelia, 
numismática e demais 
assuntos procurados pe-
los amantes das peças 
únicas, que reúnem com 
esmero e atenção suas 
coleções. Os leilões que 
oferecem oportunidade 
de encontrar uma peça 
diferente ou rara estão 
acontecendo e em cada 
lance tem um possível 
vencedor É assim que 
descobrem a origem e 
história de cada item, 
sua raridade e valor. As-
sim estamos na expecta-
tiva que este ano seja o 
primeiro de muitos anos 
que possam trazer prosperidade para cada brasileiro, que 
tem sua esperança renovada em cada novo dia. Seja bem-
vindo 2019!

Batendo o martelo, nesta quinta-feira (3) às 18h50, está 
a leiloeira Thais Dias Brandão de Queiroz – que começou 
nesta quarta o seu pregão online, na Avenida Guignard, 
número 770, sala 206, Recreio (RJ). Thais está em cap-
tação permanente de peças, o que permite ter o leilão em 
ritmo constante na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O seu 
website www.thaisqueirozleiloeira.com.br tem vídeos para 
que o comprador possa visualizar da melhor forma o ob-
jeto de seu interesse.

Thais Queiroz, continuando o seu trabalho esta sema-
na, traz o leilão somente online Verso & Prosa, com liv-
ros, documentos, periódicos e raridades na sexta-feira e 
sábado (4 e 5) às 19h. A exposição estará aberta nesta 
quinta-feira (3) das 10h às 16h na Rua do Propósito, 44, 
loja, na Gamboa (RJ).

Coleções em alta
Reunindo diversos 

itens de coleção está Da-
vid Levy, leiloeiro que 
acompanha os passos 
de seu pai, o experiente 
leiloeiro Franklin Levy, 
no mercado de leilões. 
Colecionismo é um as-
sunto que atrai seu olhar, 
que está empenhado cada 
vez mais nesta seara, ofe-
recendo aos clientes um 
atendimento personaliza-
do, e nesta quinta-feira 
(3) às 20h o seu leilão 
também traz peças de um 
acervo particular.

Os interessados po-
dem acessar o web-
site dos Levy, o www.
levyleiloeiro.com.br,  
para obter informações 
detalhadas com fotos e, 
também na Rua Ministro 
Viveiros de Castro 72, 
loja A, em Copacabana 
(RJ). David Levy, nesta 
mesma quinta-feira (3) 
às 15, faz o leilão online 
de Art Luz, com quad-
ros, arte popular e brinquedos na Rua Siqueira Campos, 
143 sobreloja 78.

Imóveis no Rio
A Zukerman, que faz diversos leilões pelo Brasil, está 

com vários imóveis no Rio de Janeiro, do banco Bradesco, 
sendo oferecidos nesta sexta-feira (4) às 11h em seu portal 
online, o www.zukerman.com.br, que tem outros pregões 
já marcados. São imóveis no bairro de Cachambi, no Cen-
tro, no Engenho de Dentro, Vila Isabel, Jacarépaguá, entre 
outros bairros.

Fábio Zukerman e Dora Plat são os leiloeiros oficiais 
da Zukerman, que estão aptos a explicar todos os trâmites 
necessários para a aquisição do imóvel escolhido. Grandes 
empresas trabalham com a Zukerman, como o Banco do 
Brasil, Banco Central, Bradesco, Itaú, Caixa, Real, entre 
outros, além de grandes indústrias, como a Vale, a Loreal, 
a Petrobras, Ambev, Siemens, Votorantim entre outras.

Eros e Psiquê com Thais Queiroz

Carl Milles, bronze assinado 
com David Levy

Sala no Centro do Rio, com Zukerman

Viagem internacional de carro precisa  
de seguro de responsabilidade civil

As festas de final de ano e 
as férias escolares costumam 
movimentar as estradas nos 
meses de dezembro e janei-
ro, causando grandes con-
gestionamentos e aumentan-
do riscos de problemas com 
os carros. Assim, aquela que 
seria uma viagem em busca 
de diversão e tranquilidade 
pode gerar grandes dores de 
cabeça. Por isso é preciso 
estar atento e a ComparaOn-
line, marketplace de compa-
ração de seguros e créditos, 
lista as principais informa-
ções para tirar o carro da ga-
ragem sem se preocupar na 
hora de ir viajar.

É importante, antes de 
tudo, tomar alguns cuidados 
que evitem transtornos. Nes-
se quesito, a revisão geral 
antecipada é essencial para 
garantir a segurança dos pas-
sageiros, uma vez que pane 

mecânica, problemas nos 
pneus e falhas elétricas são 
os principais problemas que 
os motoristas enfrentam nas 
rodovias. Ainda assim, nem 
sempre é possível evitar per-
calços no caminho e, nesta 
hora, para não contar com a 
sorte ou precisar recorrer a 
guinchos e mecânicos desco-
nhecidos, é essencial ter um 
seguro auto com assistência 
24h e ficar atento às cláusu-
las e serviços oferecidos.

“No momento da contra-
tação e antes de viajar, mes-
mo que para distâncias cur-
tas, o indicado é verificar se 
o serviço de assistência 24h 
está incluso no seu seguro e 
se contempla guincho, auto 
socorro, transporte alter-
nativo em caso de pane do 
veículo, entre outros. É im-
portante que seja verificada, 
principalmente, a quilome-

tragem de guincho contra-
tada para evitar custos com 
excedente em caso de pane. 
Tomando essas precauções 
o segurado não será pego de 
surpresa na hora de utilizar 
os serviços”, explica Paulo 
Marchetti, CEO da Com-
paraOnline, marketplace de 
comparação de seguros e 
créditos, no Brasil.

Seguros regulamentados 
pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) 
oferecem cobertura em todo 
território nacional e não é ne-
cessário avisar a segurado-
ra antes de ir viajar, mesmo 
que seja de longa distância. 
Vale destacar que os serviços 
também possuem cobertura 
para o países do Mercosul, 
contudo, é preciso contra-
tar o RCF - Carta Verde, 
um seguro de responsabili-
dade civil obrigatório neste 

tipo de viagem, que dará 
cobertura para veículos e 
bens danificados pelo carro 
segurado.

Os motoristas devem se 
atentar em viagens inter-
nacionais é a importância 
de avisar o seu corretor de 
seguro sobre o trajeto. Isso 
porque, dessa forma, ele 
conseguirá garantir todas 
as informações necessárias, 
além de já passar os contatos 
necessários caso algo acon-
teça. Se algum problema 
exigir a utilização do seguro 
auto, é só ligar para o corre-
tor para que ele possa condu-
zir da melhor forma.

Nem sempre as apóli-
ces cobrem o guincho. Por 
exemplo: algumas segurado-
ras permitem a contratação 
do seguro sem assistência 
24 horas, pois trata-se de um 
serviço adicional.

Startups buscam espaços deixados por planos de saúde
De olho em um cenário em 

que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) parece insuficiente para 
atender a população e 70% 
dos brasileiros não possuem 
plano de saúde particular, se-
gundo pesquisa do SPC Brasil 
e CNDL, a startup Dandelin 
desenvolveu um aplicativo 
que conecta pacientes a médi-
cos, facilitando o agendamen-
to de consultas e socializando 
os custos reais entre todos os 
membros de sua comunidade.

Idealizado pelo empre-
endedor Felipe Burattini 
e desenvolvido com base 
em princípios de economia 

compartilhada, o app tem 
a missão de oferecer aces-
so simples, justo e humano 
aos serviços médicos. Com 
o Dandelin, os usuários não 
pagam o preço da consulta, 
mas uma mensalidade va-
riável, que é dividida igua-
litariamente entre todos os 
membros da comunidade e 
nunca ultrapassará de 100 re-
ais. Esse foi o valor máximo 
que a startup estabeleceu.

“Cortamos as burocra-
cias, deixando nossos mem-
bros livres para marcarem 
suas consultas médicas com 
rapidez, sem vínculos com 

empresas ou custos fixos”, 
explica o CEO do Dandelin, 
Felipe Burattini, que busca 
disponibilizar uma alternati-
va ao seguro saúde, reduzin-
do a despesa dos membros, 
que terão acesso a consultas 
ilimitadas.

Como são realizadas nos 
consultórios dos profissio-
nais cadastrados, o paciente 
pode procurá-los por lo-
calização, especialidade, 
disponibilidade de agenda, 
sintomas ou pelo nome do 
médico desejado. “Sem tran-
sações financeiras no ato da 
consulta, sem burocracias 

e mantendo seu histórico 
de agendamentos”, enfatiza 
Burattini, que lembra que 
parte do lucro será destina-
do a ações sociais. “Levando 
saúde àqueles que não tem 
acesso”, garante.

O empreendedor destaca 
ainda que a plataforma opera 
de maneira completamente 
transparente, permitindo que 
os membros acompanhem 
demonstrativos financeiros 
para entender como é com-
posto o custo mensal de cada 
membro da comunidade e 
quais são ações sociais em 
andamento

SulAmérica Investimentos: seu primeiro fundo quantitativo
A SulAmérica Investi-

mentos apostou na diversi-
ficação do portfólio e, em 
parceria com a Trilha In-
vestimentos, apresenta ao 
mercado seu primeiro fun-
do quantitativo. Trata-se do 
Pandhora Feeder Institucio-
nal FIC FIM.

Acompanhando uma ten-
dência mundial, os fundos 
quantitativos têm se desta-
cado pela forma de realizar 
suas alocações por meio 
de estratégias sistematica-
mente programadas. Nesse 

segmento, as oportunidades 
disponíveis no mercado são 
capitalizadas mediante uso 
de algoritmos e programas 
de computador.

O objetivo dessa aborda-
gem é ofertar um produto 
desprovido de potenciais 
vieses comportamentais, 
como apego às posições ba-
seado em emoções, e criar 
uma opção eficiente para di-
versificação da carteira, por 
ter um resultado descorrela-
cionado de outros fundos.

“Ao analisarmos nosso 

portfólio, notamos que havia 
espaço para esse tipo de es-
tratégia. Fizemos uma crite-
riosa seleção para a parceria 
e chegamos até o Pandhora”, 
conta Marcelo Mello, vice-
presidente de Investimentos 
da SulAmérica.

“Hoje, o Pandhora conta 
com 18 algoritmos que fun-
cionam como se fossem 18 
gestores, capturando ciclos 
globais de médio e longo 
prazo, sem nenhum fator de 
risco específico. O backtest 
é de 20 a 25 anos e o fundo 

só opera ativos líquidos em 
grandes mercados, como 
contratos futuros de índice 
de ações, moedas e juros”, 
complementa Alexandre 
Bossi, sócio e gestor do Fun-
do Pandhora.

A aplicação mínima re-
querida é de R$ 5 mil, com 
taxa de performance com 
20% do que exceder 100% 
da variação do CDI e taxa 
de administração de 1,5% ao 
ano. O objetivo de retorno é 
CDI + 4% a.a. e o de volati-
lidade, entre 5 a 6% ao ano.

Previsul se consolida como a 
seguradora digital do corretor

A Previsul Seguradora fe-
chou 2018 com uma série de 
inovações e soluções digitais 
implantadas e ações desen-
volvidas que consolidam o 
posicionamento de ser uma 
seguradora orientada para 
o futuro. A companhia, que 
possui 112 anos, facilita a 
vida do corretor, seu princi-
pal parceiro na comerciali-
zação dos seguros, e oferece 
soluções completas para os 
segurados. Segundo o presi-
dente, Renato Pedroso, este 
foi um ano de muitas novi-
dades e conquistas para a 
companhia.

“Estamos sempre em bus-
ca de melhoria e evolução 
em nossos processos e nos-
sas ações consolidam nosso 
posicionamento de ser a se-
guradora digital do corretor, 
sempre orientada para o fu-
turo. Tivemos novidades em 
diversas frentes neste ano, 
como novos produtos, novas 
ferramentas para o corretor e 
mudanças em nossa Campa-
nha de Incentivo de Vendas”, 
ressalta, destacando a am-
pliação da atuação em São 
Paulo, com a nova sucursal, 
que possui localização es-
tratégica na Av. Engenheiro 
Luís Carlos Berrini. Outras 
novidades foram a nomea-
ção do atuário Thiago Hen-

rique Soares para a Diretoria 
Técnica de Seguros, e da 
diretora de Negócios e Ma-
rketing da Previsul, Andréia 
Araújo, como presidente do 
Clube de Seguros de Vida e 
Benefícios do Rio Grande 
do Sul (CVG/RS) na gestão 
2018/2020.

Sempre atenta às deman-
das de mercado e buscando 
oferecer mais vantagens e 
benefícios para corretores, 
segurados e estipulantes, a 
Previsul Seguradora lançou 
mais uma ferramenta on-
line em 2018: o Portal do 
Estipulante, que trouxe mais 
autonomia e liberdade para 
o estipulante administrar os 
produtos contratados. O Por-
tal do Estipulante foi criado 
para otimizar os processos 
entre as empresas, corretores 
e seguradora, trazendo além 
de agilidade maior confiabi-
lidade no trânsito das infor-
mações. Além disso, lançou 
um novo aplicativo próprio. 
A plataforma está mais mo-
derna e mais eficaz para agi-
lizar a vida dos corretores 
e segurados. O projeto foi 
pensado seguindo as ten-
dências de tecnologia em 
experiência do usuário com 
layout e funcionalidades que 
entregam mais facilidade aos 
usuários.

Plano de serviços sem 
exigência de garantia

Com a chegada dos dias de calor, os sócios do Sincor-
RS, em dia com suas obrigações, seus dependentes e 
funcionários da corretora, podem aproveitar os benefí-

cios de um convênio muito importante assinado com o Servi-
ço Social do Comércio (Sesc). Veja o que é oferecido: servi-
ços de hotelaria, na capital e em diversas cidades do interior 
do rio grande do sul, com preços especiais; colônia de férias, 
realizada nas praias do litoral sul e norte, com o objetivo de 
proporcionar áreas de lazer gratuito e diferenciado aos vera-
nistas do litoral gaúcho, com atividades de caráter esportivo, 
ecológico e lúdico-criativo; espaço de lazer, diversão, pisci-
nas, churrasqueiras, quadra esportiva, escolinha de futebol, 
aula de natação e hidroginástica, parque de brinquedos inflá-
veis, estacionamento, camping e galpão crioulo.

A Mapfre Consórcios, 
empresa associada à BR 
Consórcios, agora oferece 
opções para contração para 
a modalidade de serviços 
sem a necessidade de apre-
sentar garantia real, ou seja, 
um bem móvel ou imóvel. 
Neste caso, o interessado em 
adquirir uma cota deve com-
provar renda igual a quatro 
vezes o valor da parcela do 
consórcio contratado, não ter 
restrições financeiras e com-
provar vínculo empregatício 
ou de trabalho com, no míni-
mo, um ano.

Para serviços, os créditos 
disponibilizados pela em-
presa variam de R$ 8 mil a 
R$ 16 mil, com plano de 36 

meses, com lance livre. O 
consórcio de serviços pode 
ser usado para todo tipo de 
serviços, como viagens, for-
maturas, festas de casamento 
ou aniversário, estudos, ci-
rurgias estéticas ou repara-
doras, tratamentos odontoló-
gicos, pagamento de consul-
torias ou assessoria jurídica.

“Quando não exigimos ga-
rantia real, ampliamos ainda 
mais as vantagens do consór-
cio em relação a outras mo-
dalidades de crédito e aten-
demos a uma demanda dos 
consumidores, que podem 
ter acesso a diferentes servi-
ços com parcelas acessíveis”, 
afirma Renato Fernandes, di-
retor da Mapfre Consórcios.
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SEXTO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS 
OFICIAL LINO NORUEGA VIANNA BASTOS 

SUBSTITUTO IZABEL CRISTINA BASTOS CARDOSO 
AVENIDA RIO BRANCO, 39 - 7° ANDAR RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Ref.: Contrato de Alienação 
Fiduciária n° 10134555201 Protocolo n° 437.437

IZABEL CRISTINA BASTOS CARDOSO, oficial do Serviço de Re-
gistro de lmóveis do 6° Serviço Registral de Imóveis, atendendo a 
requerimento de 28/11/2018, prenotado sob o n° 437.437, procede 
por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4° da Lei n° 9.514/97, 
à INTIMAÇÃO de MARCELO RAIOL SOUZA DA SILVA e sua mulher 
ROSA CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA, para que compareça a 
esta Serventia, situada na Avenida Rio Branco, n° 39 — 7° andar 
— Centro — Rio de Janeiro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quin-
ze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargo(s) vencido(s) e não pago(s), previstos no Contrato de Alie-
nação Fiduciária, firmado em 28/10/2015, registrado na matrícula 
104.559, sob o R-10, a qual diz respeito ao imóvel situado na AVE-
NIDA DOM HELDER CAMARA, N° 9098 — APARTAMENTO 604 — 
BLOCO 04 — QUINTINO BOCAIÚVA — RIO DE JANEIRO/RJ, de 
responsabilidade de V. Senhoria. Segundo o requerimento, o valor 
deste(s) encargo(s), posicionado em 16/07/2018, sujeita-se a atua-
lização monetária, juros de mora e ao acréscimo do(s) encargo(s) 
que vencer(em), até a data do efetivo pagamento, conforme planilha 
de débitos que o acompanha. Fica V. Senhoria cientificado de que o 
não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na con-
solidação da propriedade do imóvel acima mencionado, em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art. 26, § 7°, da Lei no 9.514/97. Rio 
de Janeiro, 17 de Dezembro de 2018. IZABEL CRISTINA BASTOS 
CARDOSO, OFICIAL SUBSTITUTO, MAT. 94/2894. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ/MF 30.099.147/0001-41 - JUCERJA/NIRE Nº 33 3 00145842

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
São convocados os Acionistas da COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – TURISRIO, a se reunir, em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 11 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Rua Uruguaiana nº 118, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro-
RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação dos respectivos 
honorários. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018. Nilo Sergio Felix -  
Presidente do Conselho de Administração.

17 ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MUNDO.COM 
COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ 04.950.177/0001-00 / NIRE 33.4.0004124-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da MUNDO.COM COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE 
TURISMO E EVENTOS LTDA, convoca todos os seus cooperados para a 
Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 15 de janeiro de 2019, na sede 
da ABAV na Rua Senador Dantas 76 – 2º Andar – Centro- RJ. Com primeira 
chamada às 12:00h com a presença de 2/3 dos cooperados em dia com suas 
obrigações; segunda convocação às 13:00h com a presença de ½ + 1 dos 
cooperados em dia e terceira e última convocação às 14:00h com presen-
ça de no mínimo 10 cooperados em dia com suas obrigações sociais, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do Balanço de 
2018; 2) Eleição de Conselho Fiscal; 3) Eleição para cargos do Conselho 
Administrativo; 4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2019.

Luiz Fernando Gil de Sousa
Presidente

DOIS DIAS APÓS INSTALAÇÃO DO NOVO GOVERNO 

Ações da Forjas Taurus 
disparam na bolsa

As ações da maior empre-
sa fabricante de armamen-
to portátil do Brasil, Forjas 
Taurus, figuravam entre as 
maiores altas da bolsa pau-
lista nesta quara-feira, po-
dendo ampliar os fortes ga-
nhos acumulados em 2018 
pela empresa. 

Dois dias após a instala-
ção do novo governo, cujas 
expectativas relacionadas a 
foco na segurança pública e 
a sinalização sobre liberali-
zação do porte de armas no 
país são altas, as ações da 
fabricante voltam a mostrar 
fôlego.

Em 2018, Forjas Taurus 
PN ganhou 88,37% e Forjas 
Taurus ON subiu 146,91%, 
em grande parte apoiadas 
em sinalizações feitas por 
Jair Bolsonaro, no sentido 
de ampliação de investimen-
tos em segurança pública e 
liberalização nas regras para 
concessão do porte de ar-
mas, embora analistas ques-
tionassem os fundamentos 
da empresa.

Durante a disputa elei-
toral, as ações da Forjas 
Taurus (FJTA3, FJTA4) su-
biram. Nas primeiras duas 
semanas de setembro, por 
exemplo, a empresa passou 

de companhia com volume 
inexpressivo na Bolsa para 
presença no ranking de ati-
vos mais negociados. Mo-
vimentou diariamente um 
volume aproximado de R$ 
45 milhões, e mais de um 
milhão de negócios fecha-
dos em pregão. As ações or-
dinárias FJTA3 saltaram de 
R$1,50 para R$15,50, quase 
1000% de valorização.

Alta de 30,5%

Às 12h44 desta quarta-
feira, as ações preferenciais 
da Taurus disparavam 25,7% 
e as ordinárias saltavam 
30,5%. O Ibovespa, índice 
de referência do mercado 
acionário brasileiro, mas que 
não tem os papéis em sua 
composição, subia 1,6%. A 
alta das ações ocorria com 
volume relativamente eleva-
do, com as PNs registrando 
quase quatro mil negócios e 
as ONs com pouco mais de 
um mil.

Porte de armas

Na terça-feira, em um 
dos seus discursos, Bolso-
naro disse que “o cidadão 
de bem merece dispor de 

meios para se defender. 
Contamos com o apoio do 
Congresso Nacional para 
os policiais fazerem seu 
trabalho”, acrescentou, 
ao retomar dois temas que 
defendeu na campanha 
que o elegeu no final de 
outubro.

Nesta quarta-feira, o 
novo ministro da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, disse 
que o governo começará 
a apresentar as 50 novas 
medidas estabelecidas pe-
los ministérios a partir da 
próxima semana, inclusi-
ve o decreto para facilitar 
a posse de armas de fogo, 
preparado pelo Ministério 
da Justiça.

Mesmo sem nenhum 
contrato bilionário envol-
vendo a empresa ou possi-
bilidade de guerra à vista, a 
elevação no preço das ações 
da Taurus é em decorrência 
do cenário político no país. 
“Este movimento é fruto 
do cenário especulativo de 
investidores que acreditam 
na vitória do candidato do 
PSL (Partido Social Libe-
ral), Jair Bolsonaro, para a 
Presidência da República” 
afirmou há alguns meses 
Rafael Panonko, Diretor de 

Análises da Toro Investi-
mentos.

‘Efeito manada’

Análise da Toro Inves-
timentos destacou “efeito 
manada” em fluxo de aqui-
sição de ativos da Forjas 
Taurus. Uma das pautas 
mais discutidas por Bolso-
naro durante as eleições foi 
a revogação do Estatuto do 
Desarmamento, o que faci-
litaria o acesso do cidadão 
às armas de fogo para de-
fesa pessoal e patrimonial. 
Desta forma, os investido-
res passaram a enxergar 
uma oportunidade de lucro 
ao investirem nas ações da 
empresa que atua com he-
gemonia no Brasil.

 “O que estamos assistindo 
é o chamado ‘efeito manada’, 
conhecido também por eufo-
ria no mercado. Os investido-
res começam a comprar pelo 
simples fato de que alguém 
garante ser uma grande opor-
tunidade. Isso gera um efeito 
cascata: quando há muitos 
querendo adquirir e poucos 
querendo vender, os preços 
tendem a subir, como foi ob-
servado “, analisou em setem-
bro Panonko.

Positivo controla agora 80% da Accept
A Positivo comprou 80% 

da fabricante de computado-
res e equipamentos de arma-
zenamento de dados Accept 
em uma operação que prevê 
desembolso de até R$ 51 
milhões. A transação foi in-
formada pela Positivo nesta 
quarta-feira.

“Para a Positivo Tecno-
logia, a aquisição da Accept 
representa uma importante 
diversificação do negócio ao 
fortalecer o posicionamento 
da companhia com um por-
tfólio mais abrangente no 
mercado corporativo, em um 
período de recuperação da 
economia e de retomada dos 
investimentos em infraestru-

tura no Brasil”, afirmou a 
Positivo em comunicado ao 
mercado.

O preço da aquisição, re-
alizada por subsidiária da 
Positivo na Bahia, vai cor-
responder a até 50% do lucro 
antes de imposto de renda e 
CSLL da Accept apurado 
anualmente entre 2019 e 
2023, limitado a um valor 
total de R$ 51 milhões.

A Accept fabrica e ven-
de servidores e storages, 
além de produtos como 
Mini PCs, thin clients e 
desktops, afirmou a Posi-
tivo. A empresa teve fatu-
ramento de R$ 81 milhões 
em 12 meses até o final de 

setembro do ano passado. 
O crescimento médio anual 
da receita foi de 25% nos 
últimos três anos.

Fundada em 1989, em 
Curitiba, a Positivo Tecno-
logia é a décima maior fa-
bricante de computadores 
do mundo. Produz softwa-
res educacionais, jogos ele-
trônicos, set-top box , e atua 
no mercado de dispositivos 
para automação comercial, 
tablets, celulares e smartpho-
nes. Em 2014,  a empresa 
anunciou uma maior parti-
cipação no mercado  de ta-
blets e smartphones, em face 
ao decréscimo das vendas de 
computadores pessoais.

 EDP Brasil conclui transmissão antes do prazo
A elétrica EDP Brasil 

está autorizada a iniciar a 
operação de um projeto de 
transmissão de energia no 
Espírito Santo com 20 me-
ses de antecedência ante 
o cronograma inicial do 
empreendimento estimado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
informou a companhia em 
comunicado nesta quarta-
feira.

O empreendimento da 
EDP Brasil consiste em 
113 quilômetros de linhas 
de transmissão e uma su-

bestação no Espírito Santo. 
A companhia arrematou a 
concessão para a constru-
ção e futura operação do 
projeto em leilão realizado 
pelo governo federal em 
outubro de 2016.

A conclusão das obras 
antes do previsto possibili-
tará à companhia antecipar 
uma receita de aproxima-
damente R$ 38 milhões, 
acrescentou a empresa, 
controlada pelo grupo por-
tuguês Energias de Portu-
gal (EDP).

A autorização para a 

operação foi emitida em 
28 de dezembro, com data 
retroativa a 23 de dezem-
bro, segundo a compa-
nhia, que antes havia pro-
jetado a possibilidade de 
antecipar o projeto em 10 
meses.

As instalações são as pri-
meiras de transmissão entre-
gues pela EDP desde que a 
companhia passou a disputar 
leilões de projetos no setor. 
Desde então, a companhia 
já assumiu compromisso de 
aportes de cerca de R$ 3 bi-
lhões no segmento.

Exportação de minério de ferro avança 25,4% 
As exportações de mi-

nério de ferro do Brasil 
apresentaram crescimento 
de 25,4% em 2018 ante o 
ano anterior, mostraram 
dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) 
divulgados nesta quarta-
feira. A mineradora Vale, 
maior exportadora de mi-
nério de ferro do mundo, 
elevou sua produção, es-
pecialmente em áreas do 

produto de maior qualida-
de no Pará.

No ano passado, as vendas 
externas do minério do Bra-
sil atingiram 394,24 milhões 
de toneladas, ante 314,37 
milhões de toneladas em 
2017, apontaram os dados. A 
Vale, responsável por grande 
parte das vendas externas da 
commodity do Brasil, previu 
produzir 390 milhões de to-
neladas em 2018, o que se-

ria um aumento de cerca de 
6,5% ante 2017.

Praticamente toda a pro-
dução da Vale é exportada. 
Para 2019, a companhia pre-
vê atingir produção de 400 
milhões de toneladas. Já as 
exportações de petróleo do 
Brasil subiram 36,6% em 
2018 ante o ano anterior, 
para 59,24 milhões de tone-
ladas, de acordo com os da-
dos da Secex.

Mercado de 
futuros chinês 
cresce 12,2% 
em 2018

O volume de negócios 
de futuros da China regis-
trou crescimento de dois 
dígitos em 2018, segundo 
divulgou a Associação de 
Futuros da China nesta 
quarta-feira. O valor to-
tal de transações somou  
210,82 trilhões de yuans 
(US$ 30,77 trilhões) em 
2018, um aumento anual 
de 12,2%,volume  ligeira-
mente superior a 3 bilhões 
no período, com uma que-
da de 1,54% em relação 
ao ano passado.

O valor de transações 
da Bolsa de Commodity 
de Dalian, que comer-
cializa futuros de milho, 
soja e óleo de feijão, 
atingiu 52,2 trilhões de 
yuans, um aumento anu-
al de 0,36%.

O valor de transações 
da Bolsa de Futuros de 
Shanghai, que comer-
cializa futuros de verga-
lhões e outros metais, caiu 
9,33%, para 81,54 trilhões 
de yuans.

A Bolsa Internacional 
de Energia de Shanghai, 
que começou a negociar 
futuros de petróleo bruto 
em março do ano passado, 
registrou uma transação 
total de 12,74 trilhões de 
yuans.

A Bolsa de Commo-
dity de Zhengzhou, que 
comercializa futuros de 
metanol e açúcar branco, 
registrou um aumento de 
78,88% nas transações, 
para 38,22 trilhões de 
yuans.

O valor das transações 
da Bolsa de Futuros Fi-
nanceiros da China cres-
ceu 6,22% para 26,12 
trilhões de yuans. Com 
agência Xinhua
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F. AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ/MF nº 14.863.079/0001-99 - NIRE 333.0030118-6

ATA DA AGO/E. Dia, Hora e Local: Em 26/04/2017, às 15h:00, na sede da 
Companhia, na Rua Nazaré - Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ/RJ, 
CEP 21.615-340. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
na forma do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) Publicações: Relatório 
da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados nas págs. 39 a 42 do DOERJ 
e nas págs. 17 a 19 do jornal Monitor Mercantil/RJ, ambos na edição de 25/04/2017. 
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, tendo sido dispensada a 
presença do representante da Lopes, Machado Auditores e Consultores, em face da 
inexistência de quaisquer dúvidas em relação as Demonstrações Financeiras. Mesa: 
Jorge Augusto Regis Gomes, Presidente; e Paula Passos Aboudib, Secretária.
Ordem do Dia: I) Em AGO: 1) aprovar a lavratura da presente ata na forma de 
sumário; 2) aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016; 3) aprovar a destinação do Lucro Líquido da Companhia e 
Distribuição de Dividendos aos acionistas; e 4) aprovar a fixação da remuneração 
global dos Administradores da Cia. para o exercício de 2017; e II) Em AGE: 5) 
aprovar a eleição de membro do Conselho de Administração da Cia. em substituição 
ao membro renunciante. Deliberação: Instalada a Assembleia, após apresentação 
das matérias, as acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, 
sem quaisquer restrições, resolvem: I) Em AGO: 1) aprovar a lavratura da presente 
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, §1º da Lei 
das S.A.; 2) aprovado Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2016, bem como o parecer a respeito emitido pelos auditores independentes 
Lopes, Machado Auditores e Consultores; 3) aprovar a destinação de lucro líquido 
do exercício social findo em 31/12/2016, no valor total de R$ 5.518.998,75, que 
terá a seguinte destinação: (a) R$ 275.949,94 equivalentes a 5% do lucro líquido 
apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do Art. 22 (a) do Estatuto Social 
da Cia. e em consonância com o Art. 193 da Lei das S.A.; (b) R$ 1.310.762,20, 
para distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do Art. 22 (d) do 
Estatuto Social da Cia. e em consonância com o Art. 202 da Lei das S.A. e (c) R$ 
3.932.286,61 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e um centavos) para a conta de reserva de retenção de lucros, nos 
termos do Art. 196 da Lei das S.A. 4) aprovar o montante de R$ 3.000.000,00 como 
limite global da remuneração anual dos Administradores da Cia. durante o exercício 
social corrente, ficando a individualização a cargo do Conselho de Administração, 
nos termos do Estatuto Social da Cia., em observância ao disposto no Art. 152 
da Lei das S.A./ e II) Em AGE: 5) ratificar a renúncia, conforme carta datada de 
1º de fevereiro de 2017, do Sr. Renato Amaury de Medeiros, brasileiro, divorciado, 
engenheiro civil, CI 51981793-IFP/RJ, CPF/MF 788.718.407-04, ao cargo de 
membro suplente do Conselho de Administração da Cia. e, por conseguinte, 
eleger, em sua substituição, o Sr. André Luiz Paraná Ferreira, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, CI 393448517-SSP/BA, CPF/MF 546.203.415-68, 
com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120/14º, Butantã, SP/SP, CEP 
05.501-050, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Cia.. 
Tendo em vista a renúncia apresentada, a Companhia agradece ao Conselheiro que 
renunciou pelo relevante serviço prestado até esta data. O Conselheiro ora eleito 
foi investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura do termo de posse 
no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia.. Atendendo ao 
disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76, o Conselheiro ora eleito declara, sob as penas 
da lei, conforme declaração de desimpedimento assinada, apresentada e arquivada 
na sede da Companhia, não estar impedido de exercer a Administração da Cia., 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Como consequência das 
deliberações acima, a composição integral do Conselho de Administração da Cia., 
cujos membros terão mandato até 12/12/2017, passa a ser a seguinte: Membros 
Titulares: (i) Presidente - Jorge Augusto Regis Gomes; (ii) Alain Charles Arcalji; (iii) 
Lílian de Castro Peixoto;(iv) Carlos Henrique da Cruz Lima; (v) Marcelo Augusto 
Raposo da Mota; e (vi) Carlos Werner Benzecry; e Respectivos Membros Suplentes: 
(i) Sergio Garrido de Barros; (ii) André Luiz Paraná Ferreira; (iii) Paula Godinho da
Silva Lacava; (iv) Christian Esteves Portugal; (v) Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca; 
e (vi) Maria Izabel Martelleto.. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de
votar os legalmente impedidos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata lida, discutida e assinada. RJ, 26/04/2017. Acionistas: BKF
Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. Jucerja 
reg. sob o nº 3035471 em 03/05/2017. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DA AGE. Dia, Hora e Local: Em 03/07/2017, às 10h, na sede, na Rua Naz-
aré - Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ/RJ, CEP 21.615-340. Con-
vocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do art.
124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Presenças: Acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Jorge Augusto Regis Gomes, Presidente; e Pedro Augusto de
Araújo Freitas, Secretário. Ordem do Dia: 1) renúncia do Sr. Carlos Werner Ben-
zecry, brasileiro, solteiro, engenheiro, CI 150710-D, emitida pelo CREA/RJ e CPF/
MF 018.280.997-83, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da 
Cia. e, por conseguinte, eleger, em sua substituição o Sr. Leonardo das Chagas
Righetto, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI 1995100048 - CREA/RJ e CPF 
037.642.547-42, com endereço comercial na Rua Marquês de Paraná 110, Niterói
- RJ, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Cia. Tendo em
vista a renúncia apresentada, a Cia. agradece ao Conselheiro que renunciou pelo
relevante serviço prestado até esta data. O Conselheiro ora eleito foi investido em
seu cargo mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Atas
de Reunião do Conselho de Administração da Cia.. Atendendo ao disposto no art.
147 da Lei 6.404/76, o Conselheiro ora eleito declara, sob as penas da lei, con-
forme declaração de desimpedimento assinada, apresentada e arquivada na sede
da Cia., não estar impedido de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações 

de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos. Como consequência das deliberações 
acima, a composição integral do Conselho de Administração da Cia., cujos membros 
terão mandato até 12/12/2017, passa a ser a seguinte: Membros Titulares: (i) Pres-
idente - Jorge Augusto Regis Gomes; (ii) Alain Charles Arcalji; (iii) Lílian de Castro 
Peixoto; (iv) Carlos Henrique da Cruz Lima; (v) Marcelo Augusto Raposo da Mota; 
e (vi) Leonardo das Chagas Righetto; e Respectivos Membros Suplentes: (i) Ser-
gio Garrido de Barros; (ii) André Luiz Paraná Ferreira; (iii) Paula Godinho da Silva 
Lacava; (iv) Christian Esteves Portugal; (v) Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca; 
e (vi) Maria Izabel Martelleto. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações fo-
ram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar 
os legalmente impedidos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata lida, discutida e assinada. RJ, 03/07/2017. Acionistas: BRK Ambien-
tal Participações S.A. e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. Jucerja reg. 
sob o nº 3079863 em 29/08/2017. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DA AGE. Data, Hora e Local: Em 04/01/2018, às 10h:00, na sede, na Rua 
Nazaré s/n – Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ/RJ, CEP 21.615-340 
(“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
na forma do Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presenças: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença 
de Acionistas. Mesa: Jorge Augusto Regis Gomes, Presidente; e Ana Carolina 
Bessa Kimus, Secretária. Ordem do Dia: Dispensada a leitura pelas acionistas 
detentoras da totalidade do capital social da Cia. presentes. Deliberações: Instalada 
a Assembleia, após apresentação das matérias, as acionistas detentoras da 
totalidade do capital social da Cia., sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar 
a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme 
faculta o Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; 2) tendo em vista o término do mandato 
dos Conselheiros da Cia., os acionistas aprovaram por unanimidade, a reeleição 
e eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração 
da Cia., com mandato até 12/12/2020: Membros Titulares: (i) Claudio Bechara 
Abduche, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI 871070236 CREA/RJ, CPF/MF 
825.823.357-20; (ii) Carlos Henrique Da Cruz Lima, brasileiro, engenheiro civil, 
CPF/MF 307.892.147-68, CI 33.670-D, CREA/RJ, ambos com endereço comercial 
na Rua Francisco Sá, 23/807, Copacabana, RJ/RJ; (iii) Leonardo das Chagas 
Righetto, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI 1995100048 - CREA/RJ, CREA/
RJ e CPF 037.642.547-42, com endereço comercial na Rua Marquês de Paraná, 
110, Niterói/RJ; (iv) Jorge Augusto Regis Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, CI 
MG-18.735.048, CPF/MF 928.014.395-68; (v) Sergio Garrido De Barros, brasileiro, 
casado, contador, CI 5.776.200-70-SSP/BA, CPF/MF 857.253.405-97, ambos com 
endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 14.261/13º, Vila Gertrudes, SP-
SP; (vi) Lílian de Castro Peixoto, brasileira, casada, advogada, CI M8472800-SSP/
MG, OAB/MG 82.765 e no CPF/MF 038.618.036-90, com endereço comercial na 
Avenida das Nações Unidas, 14.261/13º, Vila Gertrudes, SP/SP, e Respectivos 
Membros Suplentes: (i) Sr. Marcelo Augusto Raposo da Mota, brasileiro, bacharel 
em informática, CI 076669118, CPF/MF 003.359.657-33, com endereço comercial 
na Rua Francisco Sá, nº 23, sala 807, Copacabana, RJ/RJ; (ii) Christian Esteves 
Portugal, brasileiro, engenheiro, CPF/MF 016.547.067-44, CI 09.686.483-0, com 
endereço na rua Barão de Lucena, 104, casa 16, Cônego, Nova Friburgo/RJ; 
(iii) Maria Izabel Martelleto, brasileira, economista, CPF/MF 024.175.487-98, CI 
06.484.664-5 com endereço comercial na rua Marquês do Paraná, 110, Centro, 
Niterói/RJ; (iv) Alain Charles Arcalji, brasileiro, casado, analista de sistemas, CI
CS788652-DPF/RJ, CPF/MF 852.207.287-68; (v) Lélia Simões de Queiroz Ferreira,
brasileira, casada, administradora de empresas, CI 22.900.384-9-SSP/SP, CPF/
MF 293.026.138-28, ambos com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 
14.261/13º, Vila Gertrudes, SP/SP, (vi) Pedro Augusto de Araújo Freitas, brasileiro,
casado, advogado, OAB/MG 106.581 e no CPF/MF 062.053.126-62, com endereço 
comercial na Av. das Nações Unidas, 14.261/13º, Vila Gertrudes, SP-SP. Tendo em
vista o disposto no Art. 7° do Estatuto Social da Cia., foi aprovado, por unanimidade, 
a indicação do Sr. Claudio Bechara Abduche, ao cargo de Presidente do Conselho
de Administração. Os Conselheiros ora eleitos foram investidos em seus cargos
mediante a lavratura e assinatura dos termos de posse no Livro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração da Cia.. Atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei
6.404/76, os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem
impedidos de exercerem a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata lida, discutida e assinada. RJ, 04/01/2018. Acionistas: BRK
Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental do Brasil S.A. Jucerja reg.
sob o nº 3145954 em 23/01/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DA AGO. Dia, Hora e Local: Em 27/04/2018, às 10h, na sede, da Companhia, na
Rua Nazaré - Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ-RJ, CEP 21.615-340 
(“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação,
na forma do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) Publicações: Relatório
da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2017, publicados na pág. 23 do DOERJ e nas
págs 04 do jornal Monitor Mercantil/RJ, ambos na edição de 24/04/2018. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
constantes no Livro de Presença de Acionistas, tendo sido dispensada a presença
do representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Auditores
Independentes”), em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação as
Demonstrações Financeiras. Mesa: Claudio Bechara Abduche, Presidente; e Ana
Carolina Kimus, Secretária. Ordem do Dia: 1) aprovar a lavratura da presente ata
na forma de sumário; 2) aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2017; 3) aprovar a destinação do Lucro Líquido da Cia. e Distribuição
de Dividendos aos acionistas; e 4) aprovar a fixação da remuneração global 
dos Administradores da Cia. para o exercício de 2018. Deliberação: Instalada a
Assembleia, após apresentação das matérias, as acionistas detentoras da totalidade 
do capital social da Cia., sem quaisquer restrições, resolvem: 1) aprovar a lavratura
da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art.
130, §1º da Lei das S.A.; 2) aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2017, bem como o parecer a respeito emitido pelos Auditores
Independentes; 3) aprovar a destinação de lucro líquido do exercício social findo em 

31/12/2017, no valor total de R$ 9.040.721,93, que terá a seguinte destinação: (a) R$ 
452.036,10 equivalentes a 5% do lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, 
nos termos do Art. 22 (a) do Estatuto Social da Cia. e em consonância com o art. 
193 da Lei das S.A.; (b) R$ 2.147.171,46, para distribuição dos dividendos mínimos 
obrigatórios, nos termos do Art. 22 (d) do Estatuto Social da Cia. e em consonância 
com o art. 202 da Lei das S.A.; e (c) R$ 6.441.365,82 para a conta de reserva de 
retenção de lucros, nos termos do Art. 196 da Lei das S.A.; e 4) aprovar o montante 
de R$ 3.600.000,00 como limite global da remuneração anual dos Administradores 
da Cia. durante o exercício social corrente, ficando a individualização a cargo do 
Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Cia., em observância 
ao disposto no Art. 152 da Lei das S.A. Quorum das Deliberações: Todas as 
deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-
se de votar os legalmente impedidos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata lida, discutida e assinada. RJ, 27/04/2018. Acionistas: BRK 
Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental do Brasil S.A. Jucerja reg. 
sob o nº 3201022 em 29/05/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
ATA DA AGE. Data, Hora e Local: Em 08/06/2018, às 10h, na sede, na Rua 
Nazaré s/n – Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ/RJ, CEP 21.615-340 
(“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
na forma do Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presenças: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença 
de Acionistas. Mesa: Claudio Bechara Abduche, Presidente; e Ana Carolina Bessa 
Kimus, Secretária. Ordem do Dia: Dispensada a leitura pelas acionistas detentoras da 
totalidade do capital social da Cia. presentes. Deliberações: Instalada a Assembleia, 
após apresentação das matérias, as acionistas detentoras da totalidade do capital 
social da Cia., sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a lavratura da presente 
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, §1º da Lei 
6.404/76; 2) aprovar, em função da renúncia apresentada pela Sra. Lílian de Castro 
Peixoto, brasileira, casada, advogada, CI M8472800-SSP/MG, OAB/MG 82.765 e no 
CPF/MF 038.618.036-90, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração 
da Cia., a eleição, com mandato até 12/12/2020, da Sra. Daniela Mattos Sandoval 
Coli, brasileira, casada, advogada, OAB/SP 146.151 e no CPF/MF 069907508-
47, ambas com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 14.261/13º, Vila 
Gertrudes, SP-SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da 
Cia.. Tendo em vista a renúncia apresentada, a Cia. agradece a Conselheira que ora 
renuncia pelos relevantes serviços prestados até esta data, outorgando-lhe quitação 
pelos atos de gestão por ela praticados enquanto exerceu seu respectivo cargo. A 
Conselheira ora eleita foi investida em seu cargo mediante a lavratura e assinatura 
do termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da 
Cia.. Atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei 6.404/76, a Conselheira ora eleita 
declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da Cia., 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e 3) Em consequência da 
deliberação acima, ratificar a composição integral do Conselho de Administração 
da Cia., com mandato até 12/12/2020, conforme a seguir: Membros Titulares: 
(i) Presidente – Claudio Bechara Abduche; (ii) Carlos Henrique da Cruz Lima; (iii)
Leonardo das Chagas Righetto; (iv) Daniela Mattos Sandoval Coli; (v) Jorge Augusto 
Regis Gomes; (vi) Sérgio Garrido de Barros;; e Respectivos Membros Suplentes:
(i) Marcelo Augusto Raposo da Mota; (ii) Maria Izabel Martelleto, (iii) Christian
Esteves Portugal; (iv) Pedro Augusto de Araújo Freitas; (v) Alain Charles Arcalji e,
(vi) Lélia Simões de Queiroz Ferreira. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada a presente ata lida, discutida e assinada. RJ/RJ, 08/06/2018. Acionistas:
BRK Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental do Brasil S.A. Jucerja
reg. sob o nº 3214826 em 19/06/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. 
ATA DA AGE. Data, Horário e Local: Em 09/08/2018, às 10h00, na sede, na Rua
Nazaré s/n – Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ/RJ, CEP 21.615-340
(“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação,
na forma do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presenças: Acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Claudio Bechara Abduche, Presidente; e Ana Carolina Bessa
Kimus, Secretária. Ordem do Dia: Dispensada a leitura pelas acionistas detentoras
da totalidade do capital social da Cia. presentes. Deliberações: Instalada a Assem-
bleia, após apresentação das matérias, as acionistas detentoras da totalidade do
capital social da Cia., sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a lavratura
da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art.
130, §1º da Lei 6.404/76; 2) aprovar, em função da renúncia apresentada pelo Sr.
Alain Charles Arcalji, brasileiro, casado, analista de sistemas, CI CS788652-DPF/
RJ, CPF/MF 852.207.287-68, ao cargo de membro suplente do Conselho de Ad-
ministração da Cia., a eleição, com mandato até 12/12/2020, da Sra. Mila Dacach
Leite Cincurá, brasileira, casada, engenheira civil, CI 5665648-31 - SSP-BA, CNPJ/
MF 953.209.035-53, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração
da Cia. Tendo em vista a renúncia apresentada, a Cia. agradece ao Conselheiro
que ora renuncia pelos relevantes serviços prestados até esta data, outorgando-lhe
quitação pelos atos de gestão por ele praticado enquanto exerceu seu cargo. A Con-
selheira ora eleita foi investida em seu cargo mediante a lavratura e assinatura do
termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia.. 
Atendendo ao disposto no art. 147 da Lei 6.404/76, a Conselheira ora eleita declara, 
sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da Cia., por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de prevari-
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e 3) Em consequência da de-
liberação acima, ratificar a composição integral do Conselho de Administração da 
Cia., com mandato até 12/12/2020, conforme a seguir: Membros Titulares: (i) Pres-
idente – Claudio Bechara Abduche; (ii) Carlos Henrique da Cruz Lima; (iii) Leonar-
do das Chagas Righetto; (iv) Daniela Mattos Sandoval Coli; (v) Jorge Augusto Re-
gis Gomes; (vi) Sérgio Garrido de Barros; e Respectivos Membros Suplentes: (i)
Marcelo Augusto Raposo da Mota; (ii) Maria Izabel Martelleto, (iii) Christian Esteves
Portugal; (iv) Pedro Augusto de Araújo Freitas; (v) Mila Dacach Leite Cincura e, (vi)
Lélia Simões de Queiroz Ferreira. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata lida, discutida e assinada. RJ, 09/08/2018. Acionistas: BRK
Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. Jucerja 
reg. sob o nº 3337405 em 05/09/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

ELETROBRAS SERÁ RESSARCIDA COM MAIS DE R$ 160 MILHÕES PELA ODEBRECHT 

Privatização estará no radar do novo governo
Um dia depois da posse 

do novo governo, o destino 
da Eletrobras está desenhado 
pelo recém empossado mi-
nistro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, ao de-
clarar nesta quarta-feira que 
dará continuidade ao proces-
so de privatização da com-
panhia e que terá um diálogo 
“objetivo, desarmado e prag-
mático” com a sociedade e 
o mercado sobre o uso da 
energia nuclear no país.

Na última sexta-feira, foi 
realizada a venda da sexta e 
última distribuidora da Ele-
trobras, a alagoana Ceal. O 
fato marcou a saída da es-
tatal do segmento de distri-
buição. Envolvendo a Ele-
trobras, o grupo Odebrecht 
afirmou que irá pagar R$ 
161,9 milhões para a Eletro-
bras em um acordo firmado 
com autoridades no âmbito 
das alegações de corrupção 
contra a empreiteira, infor-
mou a estatal de energia elé-

trica em comunicado nesta 
quarta-feira.

Segundo a Eletrobras, o 
pagamento corresponde a 
ressarcimento por prejuízos 
relacionados à construção das 
hidrelétricas de Santo Antônio 
e Belo Monte. A Odebrecht 
reconheceu em 2016 em um 
acordo de leniência que pa-
gou propinas a autoridades 
no Brasil e em outros países 
para obter grandes contratos 
de obras públicas. Em seu 
discurso durante a cerimônia 
de transmissão do cargo, Ben-
to Albuquerque fez referência 
ao projeto de privatização da 
Eletrobras encaminhado pelo 
ex-presidente Michel Temer ao 
Congresso Nacional em janeiro 
do ano passado.

“No setor elétrico, sem-
pre levando em conside-
ração o interesse público, 
se dará prosseguimento do 
processo em curso de ca-
pitalização da Eletrobras e 
a criação de um ambiente 

para novos investimentos”, 
disse.

O texto encaminhado por 
Temer prevê que o proces-
so de venda da Eletrobras se 
dará por meio da capitalização 
de ações. Na prática, haveria 
uma pulverização das ações 
da empresa até que a União 
fique como sócia minoritária.

Matriz nuclear

Bento Albuquerque tam-
bém acenou para a retomada 
dos investimentos na matriz 
nuclear brasileira. No final 
do ano, a Eletrobras infor-
mou que pretende investir 
R$ 12 bilhões para terminar 
a construção da usina Nucle-
ar de Angra 3.

“O Brasil não pode se en-
tregar ao preconceito e a de-
sinformação, desperdiçando 
duas vantagens competitivas 
raras que temos no cenário in-
ternacional: o domínio da tec-
nologia e do ciclo do combus-

tível nuclear e a existência de 
grandes reservas de urânio”.

O novo ministro disse que 
seus maiores desafios no 
comando da pasta serão co-
ordenar as atividades do mi-
nistério relativas aos setores 
elétrico; de petróleo e gás; de 
mineração e de energia limpa 
renovável e nuclear de “for-
ma harmoniosa e transparente 
em diálogo constante com as 
várias instâncias do governo, 
empresariado e sociedade”.

Bento Albuquerque des-
tacou que além da privatiza-
ção da Eletrobras, no setor 
elétrico assumirá o desafio 
de trabalhar pela redução de 
subsídios e encargos que atu-
almente representam uma par-
cela significativa do preço das 
contas de luz. Disse ainda que 
pretende oferecer ao mercado 
“de forma gradual e segura 
uma participação crescente 
nos mecanismos de formação 
de preços de energia.”

O ministro disse que tam-

bém vai trabalhar para mo-
dernizar o modelo do setor 
por meio da incorporação de 
novos modelos de negócio, 
“preservando a segurança 
energética e priorizando a 
racionalidade econômica, 
ambiente de confiança, com-
petitividade e inovação”.

Albuquerque afirmou que 
vai trabalhar para manter a 
segurança no abastecimento 
de energia “ao menor custo 
possível” e sem comprome-
ter a sustentabilidade am-
biental, social e econômica, 
e que a política de preços vai 
se basear nesses princípios.

Petróleo e gás

No segmento de petróleo, a 
maior mudança apontada será 
na ampliação das competên-
cias do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
para a definição dos regimes 
de exploração das áreas do 
pré-sal e, em conjunto com a 

Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), apresentará o calendá-
rio plurianual de leilões.

“Aprimoraremos a legis-
lação da partilha de produ-
ção de modo a proporcionar 
maior competitividade no 
ambiente de exploração e 
produção, maior pluralidade 
de investidores, menor custo 
de implantação para a União 
e consequentemente mais in-
vestimentos e retornos eco-
nômicos e sociais”, disse.

Em relação ao setor de gás, 
Bento Albuquerque disse que 
vai trabalhar na diversificação 
da oferta, na garantia de trans-
parência e livre acesso ao se-
guimento de transporte e na re-
gulação do mercado livre com 
normas de âmbito nacional. 
Para o segmento de minera-
ção, o plano é estruturar a re-
cém-criada Agência Nacional 
de Mineração (ANM) e, em
conjunto com os estados, pro-
por mudanças nas regras de 
licenciamento ambiental.

Fluxo cambial registra pior resultado em quatro anos 
Em 2018, o fluxo cambial 

ficou negativo em US$ 995 
milhões, com a conta comercial 
superavitária em US$ 47,740 
bilhões e a conta financeira ne-
gativa em US$ 48,735 bilhões. 
De acordo com o Banco Cen-
tral, a forte remessa de recursos 
ao exterior registrada em no-
vembro se repetiu em dezem-
bro, com o fluxo cambial regis-
trando o pior resultado mensal 
desde dezembro de 2014.

Dados divulgados pelo 
BC nesta quarta-feira mos-
tram que o fluxo cambial 
no mês passado foi negati-

vo em US$ 12,756 bilhões, 
o desempenho mais fraco 
desde a saída líquida de US$ 
14,050 bilhões de dezembro 
de 2014. Em 2017, o fluxo 
cambial havia sido positivo 
em 625 milhões de dólares, 
ante saldo negativo de 4,252 
bilhões de dólares em 2016.

É normal haver fluxo de 
saída de recursos no final do 
ano, visto que muitas empre-
sas remetem lucros e divi-
dendos para suas matrizes no 
exterior. O dólar encerrou de-
zembro em alta de 0,52%, fe-
chando 2018 com valorização 

de 16,94% ante o real.
A conta financeira —por onde 

passam investimentos diretos, 
em portfólio e outros— foi a 
principal responsável pelo resul-
tado de dezembro, ao registrar 
uma saída líquida de US$ 14,635 
bilhões, resultado de US$ 57,331 
bilhões em compras e US$ 
71,966 bilhões em vendas. A 
conta comercial, por sua vez, 
aliviou o resultado, ao mostrar 
superávit de US$ 1,879 bilhão 
no mês passado, resultado de 
exportações de US$ 17,816 
bilhões menos importações de 
US$ 15,937 bilhões. 

Bradesco: mais crédito para pequena e média empresa 
Em Brasília para encontro 

com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, nesta quarta-
feira o presidente-executivo 
do Bradesco, Octavio de La-
zari, previu a expansão de 
dois dígitos do crédito para 
pequena e média empresa no 
Brasil em 2019. 

O executivo, que está há 
quase um ano à frente do se-
gundo maior banco privado 
do país, disse que o crédito do 
sistema bancário deve crescer 
de 10% a 11% para pessoa 
física. Em meados de dezem-
bro, ao fazer um balanço de 

sua gestão, Lazari afirmou 
que o Bradesco soube ex-
trair resultados fundamentais. 
“Não teve bala de prata. Todas 
as linhas, de crédito, do ban-
co de atacado, de alta renda, 
ajudaram. Soubemos aprovei-
tar bem as oportunidades no 
quase primeiro ano da nossa 
gestão”, disse ele.

De acordo com Lazari, 
2018 foi difícil com o cenário 
político, uma eleição polari-
zada e a greve dos caminho-
neiros. “Se um estrangeiro 
entrasse aqui em janeiro e vol-
tasse em dezembro, encontra-

ria um país tranquilo. Jamais 
imaginaria que o dólar passou 
dos R$ 4,20”, exemplificou o 
presidente do Bradesco.

Em entrevista ao G1, em 31 
de dezembro, o economista-
chefe do Bradesco, Fernando 
Honorato, também se mostrou 
otimista com a economia brasi-
leira, mas demonstrou cautela. 
Ele disse que há uma boa chan-
ce de a reforma da Previdência 
– considerada crucial para o 
ajuste fiscal – ser aprovada e o 
desempenho do Produto Inter-
no Bruto (PIB) ser melhor em 
2019, acelerando para 2,8%.




