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Witzel ‘cai na real’ e admite que 
dinheiro pode acabar em julho

Apesar de todas as promessas de 
campanha, o governador do Rio, 
Wilson Witzel, alertou nesta terça-
feira que o estado poderá chegar 
em julho sem dinheiro suficien-
te para honrar os compromissos e 
defendeu a legalização do jogo no 
país, como uma forma de gerar re-
cursos. Ele participou da posse do 
novo procurador-geral do estado, 
Marcelo Lopes.

“Estamos, realmente, com mui-
tas dificuldades. Nós, se mantiver-
mos o ritmo, sem fazer nenhuma 
medida de contingência, sem nego-
ciação, vamos chegar em julho sem 
dinheiro. Estamos com um deficit 
de mais de R$ 8 bilhões, restos a 
pagar de mais de R$ 11 bilhões, e 
precisamos agir. Precisamos cobrar 

do sonegador, precisamos cobrar a 
dívida ativa. Precisamos nos empe-
nhar”, disse Witzel.

O governador também pediu 
empenho para que seja legalizado 
o jogo no país, o que poderá be-
neficiar diretamente o estado, que 
é o principal portão de entrada de 
estrangeiros no Brasil e o maior 
destino turístico interno.

Ele fez um apelo aos procurado-
res do estado para que, juntamente 
com a Secretaria de Fazenda, en-
contrem-se soluções para não che-
gar no fim do ano com um deficit 
bilionário. Uma das ações, segun-
do o novo procurador, será firmar 
acordos de leniência com grandes 
devedores que se interessarem em 
regularizar a situação com o estado.

Déficit habitacional
no país bate recorde
Privatização dos 
bancos públicos  
pode agravar a 
falta de moradias

O déficit habitacional do Brasil 
cresceu entre 2015 e 2017, para o 
recorde de 7,78 milhões de mora-
dias, 220 mil a mais que ao final do 
primeiro Governo Dilma. O perío-
do foi marcado pela contração nos 
gastos públicos.

Segundo pesquisa da Associação 
Brasileira de Incorporadoras Imo-
biliárias (Abrainc), feita em parce-
ria com a Fundação Getulio Vargas 

(FGV), o déficit habitacional cres-
ceu 7% entre 2007 e 2017.

No ano retrasado, já no Governo 
Temer, foram contratadas, dentro 
do programa Minha Casa Minha 
Vida, apenas 23 mil moradias desti-
nadas a famílias que ganham até R$ 
1,8 mil, o que significa 13,5% da 
meta de 170 mil. Os recursos para 
o MCMV caíram mais de 50% em 
2016 e 2017.

“Desde 2014, a gente sofre 
com cortes maiores nos recursos 
do Minha Casa Minha Vida, prin-
cipalmente na faixa 1, que atende 
a famílias de baixa renda. O au-
mento do desemprego e da miséria 
também impacta nisso”, lamenta 
Benedito Barbosa, advogado do 
Centro Gaspar Garcia de Direitos 
Humanos e um dos coordenadores 

da União dos Movimentos de Mo-
radia, em entrevista à RBA.

A privatização dos bancos públi-
cos pode agravar o quadro. “Nós 
vamos ter que lutar demais e nos 
organizar mais para resistir, porque 
os recursos dos programas sociais 
estão depositados na Caixa para se-
rem destinados às famílias de baixa 
renda”, afirma Barbosa.

O novo presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães, negou nesta terça-
feira que o banco vá aumentar os 
juros do crédito imobiliário para a 
classe média. Na segunda-feira, na 
cerimônia de posse dos novos titu-
lares dos bancos públicos, em Brasí-
lia, ele afirmou que “quem é classe 
média tem de pagar mais”. Guima-
rães alega que a declaração foi re-
produzida de forma distorcida.

Bolsonaro quer 
privatizar  
ou liquidar  
100 estatais

O ministro da Infraestrutura, Tar-
císio Gomes de Freitas, antecipou 
nesta terça-feira, antes de participar 
da segunda reunião ministerial, no 
Palácio do Planalto, que há proje-
ções para privatizar ou liquidar cer-
ca de 100 estatais, incluindo subsi-
diárias do Banco do Brasil, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) e Petro-
bras, entre outras. A meta é reduzir 
gastos e levantar recursos.

Segundo o ministro, as privatiza-
ções podem ocorrer nos próximos 
meses. Ele não detalhou os planos de 
desestatização, mas afirmou que se-
rão seguidos os critérios funcionais.

“É possível colocar em prática se 
você pensar que há muitas subsidi-
árias. Obviamente, a gente está fa-
lando não só de privatizações, mas 
também de liquidação de empresas 
que não fazem mais sentido. As 
liquidações vão desonerar o orça-
mento e vai sobrando dinheiro para 
investir em outras prioridades.” 
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A Justiça do Rio condenou a ex-governadora Rosinha Garotinho por 
ato de improbidade administrativa em ação civil pública movida 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por 

meio da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Ca-
pital. A sentença, assinada pelo juiz Daniel Schiavoni Miller, titular da 4ª 
Vara da Fazenda Pública, em 19 de dezembro de 2018, condena a mulher 
do também ex-governador Anthony Garotinho à suspensão dos direitos po-
líticos por oito anos, além da perda de função pública e ao pagamento de 
R$ 234 milhões de ressarcimento ao erário, de multa civil de R$ 500 mil e 
de R$ 2 milhões de compensação por danos morais coletivos.

Na saúde e na doença: família  
de Queiroz falta a depoimento

Indústria teme estagnação 
no início de 2019

Pedro Revillion/Palácio Piratini

A esposa e as filhas de Fabrí-
cio Queiroz, ex-assessor de Flá-
vio Bolsonaro, não comparece-
ram ao depoimento no Ministé-
rio Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) nesta terça-feira. 
De acordo com o advogado da 
família, elas estão em São Paulo 
para acompanhar o pós-operató-
rio e o tratamento de quimiotera-
pia de Queiroz.

O ex-assessor foi citado em 
um relatório apresentado pelo 
Conselho de Controle de Ativi-
dades (Coaf). As informações do 
documento apontam que ele mo-

vimentou R$ 1,2 milhão em uma 
conta bancária durante um ano. 
Na época, Queiroz recebia R$ 23 
mil por mês. O relatório também 
mostra que o assessor repassou 
R$ 24 mil para Michelle Bolso-
naro, atual primeira-dama.

Ele não compareceu ao MPRJ 
duas vezes para prestar depoi-
mento. Segundo seus advogados, 
Queiroz estará à disposição “tão 
logo tenha autorização médica”. 
O senador Flávio Bolsonaro tam-
bém foi convidado para prestar 
depoimento. A sessão foi marca-
da para a próxima quinta-feira.

A indústria parece em compasso 
de espera das definições do novo 
governo, um comportamento que, 
pode se prolongar para o início de 
2019, analisa o Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Industrial 
(Iedi), ao comentar o resultado da 
produção industrial em novembro.

Segundo o IBGE, houve queda de 
0,9% em relação ao mesmo mês de 
2017. Na comparação entre novem-
bro e outubro do ano passado, ficou 
praticamente estável, com alta de 
apenas 0,1%. Ao menos interrompeu 
quatro meses seguidos de quedas, 
período em que acumulou uma perda 
de 2,8%. Na média móvel trimestral, 
foi observado recuo de 0,6%.

O segundo semestre do ano foi 
frustrante, afirma o Iedi. O acumu-
lado de 2018, deste modo, caminha 
para um desempenho inferior ao de 

2017. Entre janeiro e novembro de 
2018 a alta acumulada é de 1,5%, 
contra elevação de 2,6% nos 12 me-
ses de 2017. “Ou seja, aquilo que já 
era pouco, ficou menor ainda.”

A deterioração é generalizada, 
mais aguda em bens de consumo 
semi e não duráveis, que registra-
ram retração no terceiro trimestre 
do ano passado e, segundo o Iedi, 
também podem ficar no negativo 
no último quarto do ano. A reação 
conquistada em 2017 tem, assim, 
grandes chances de ser abortada.

“A melhora pouco significativa 
do quadro do emprego, como te-
mos visto, está cobrando seu preço 
e são os bens de consumo semi e 
não duráveis, cujos mercados são 
mais dependentes da renda corren-
te das famílias, que parecem estar 
pagando mais caro”, avalia o Iedi.
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Dos bons professores que tive, 
um costumava afirmar: o óbvio é 
sempre o mais difícil de ser visto. 
Sherlock Holmes propõe ao Dr. 
Watson um problema: quantos de-
graus há na escada que dá acesso 
a nosso apartamento. “Ora, Hol-
mes!”, replica o doutor. “Você a 
utiliza algumas vezes por dia, mas 
nunca a observou”, conclui o dete-
tive.

Há aqueles que querem se con-
vencer dos propósitos neoliberais, 
há os que acreditam numa esquerda 
(mas que esquerda?). O povo está 
inquieto, sem vislumbrar o rumo 
do Brasil.

Em 1962, em palestra na Aba-
dia de Royaumont, perto de 
Paris, o historiador Giorgio de 
Santillana narrou uma pesquisa 
que se realizava no Massachu-
setts Institute of Technology 
(MIT), onde trabalhava, sobre a 
visão das rãs. Afirmou que a rã 
vê muito pouco. “Ela não vê o 
que chamamos mundo. Conse-
gue ver a mosca que se desloca, 
mas não vê a que está pousada a 
seu lado. Vê a sombra da asa do 
pássaro carnívoro que se aproxi-
ma, mas não o vê”. Concluiu di-

zendo: “Parece que além do que 
possa interessá-la diretamente, 
ela nada vê”.

No mundo de hoje, perto da ter-
ceira década do segundo milênio, 
a quase totalidade das pessoas pa-
rece não entender as forças que se 
defrontam no controle das socieda-
des. Como as rãs da pesquisa, seus 
cotidianos, tão cheio de incertezas 
e inseguranças, tolhem-lhes a visão 
mais ampla do mundo.

O confronto dos poderes temos, 
de um lado, o sistema financeiro 
internacional – que denomino ban-
ca, mas recebe também o nome de 
nova ordem mundial – e, de outro, 
a soberania dos Estados Nacionais, 
abreviaremos por nacionalismos.

Se a banca é una e única, os na-
cionalismos são vários e distintos, 
conforme as formações das nações. 
No entanto, pela sujeição dos mo-
vimentos transversais e identitários 
aos propósitos da banca, podemos, 
sem medo de incorrer em grande 
erro, afirmar que os nacionalis-
mos, nos tempos atuais, estão mais 
próximos do que se convencionou 
qualificar direita.

E esta oposição coloca próximas 
da banca as esquerdas intelectuali-

zadas, as esquerdas que se preten-
dem humanitárias, sem a análise 
dos objetivos e escusos meios da 
banca. As direitas entendem perfei-
tamente o que lhes está sendo sub-
traído por artifícios ilícitos e pela 
ação corruptora da banca.

A banca, atuando globalmente, 
tem nos nacionalismos seu mais 
importante opositor. E, para se pre-
caver de surpresas, que as eleições 
sempre podem trazer, e garantir um 
padrão homogêneo de procedimen-
tos, ideal para os negócios, a banca 
cooptou o Judiciário.

É comum, nestes últimos tem-
pos, ver o Judiciário – quer na 
magistratura quer no Ministério 
Público – atuando politicamente 
e não juridicamente. Esta situa-
ção decorre da Constituição de 

1988, impropriamente denomina-
da cidadã, pois uma Nação sem 
soberania não tem cidadãos; tem 
súditos, escravos, ou prepostos 
dos colonizadores.

Vale sempre recordar que o 
presidente Ernesto Geisel foi ví-
tima do primeiro golpe aplicado 
pela banca no Brasil, ao designar 
seu sucessor aquele que iniciaria 
o desmonte do Estado Nacional, 
promotor da ciência, tecnologia e 
industrialização.

A Constituição de 1988 incluiu 
pautas identitárias, direitos de mi-
norias e vantagens corporativas, 
pois a banca, que a orientava, sabia 
que, não se consolidando um Esta-
do Soberano, todas estas “conquis-
tas” não se converteriam em dura-
douros direitos.

Veja o caro leitor que os de-
bates que se levam aos eleitores 
e ao povo em geral não dizem 
respeito ao que verdadeiramen-
te está em jogo. Colocam a ci-
vilização contra a barbárie. Mas 
qual a verdadeira barbárie, se a 
banca propõe tal concentração 
de renda que tornará impossí-
vel a vida de 90% da população 
mundial?

Ou do nazifascismo contra a de-
mocracia? Mas qual democracia 
que surge com a quase totalidade 
das mídias – convencionais e vir-
tuais – divulgando farsas, fraudes, 
mentiras, as fake news, sempre em 
proveito da banca, iludindo eleito-
res e populações?

Onde se vê, se lê ou se escuta 
que o embate atual é da Soberania 
do Estado Nacional contra a colo-
nização da banca?

O Ano Novo, para ter validade 
o adjetivo, deve empoderar as For-
ças Armadas que sempre tiveram a 
missão da defesa da Pátria, promo-
ver a profunda reforma do Judiciá-
rio, deixando de ser um poder sem 
voto para ser um poder da Nação, 
e de colocar a mídia, em todas suas 
formas, e a indústria cultural para 
trabalhar pelo engrandecimento do 
Brasil, pelo reconhecimento de nos-
sos feitos, como a capacitação única 
no mundo em exploração e produ-
ção de petróleo, de desenvolvimen-
to de energias, de competência inve-
jável no desenvolvimento agrícola, 
e muitas outras conquistas.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Ninguém mais tolera 
a impunidade da 
velha ordem

Esquerdas que 
se pretendem 
humanitárias se 
aproximam da banca

Adeus Ano Novo, bem-vindo Ano Velho

Queiroz e as máfias dos donos do poder
Para o general Augusto Heleno, 

“Queiroz tem que dar explicação 
mais consistente”. Bolsonaro, que 
afirmou ter emprestado R$ 40 mil 
para ele, acrescentou: “Queiroz 
fazia rolo” (com carros?). Nove 
funcionários do gabinete de Flá-
vio Bolsonaro transferiam dinheiro 
para a conta do Queiroz no dia dos 
pagamentos na Assembleia Legis-
lativa do Rio. O dinheiro passou 
pela conta do Queiroz, conforme 
prova o Coaf. Moro salientou que 
o fato deve ser apurado. Mourão 
citou o “apurundaso” dos costumes 
do Exército: “Apurar e punir se for 
o caso”.

O lenga-lenga do caso Fabrício 
Queiroz, leia-se, a demora para que 
tudo seja passado a limpo, tal como 
exige a sociedade civil, nos recorda 
Millôr Fernandes, que dizia que “o 
Brasil tem [ainda] um enorme pas-
sado pela frente”.

Um desses passados consiste 
precisamente em não fazer valer a 
lei que manda investigar e, quando 
o caso, punir todos, todos (“erga 
omnes”), pouco importando se é 
nobre ou plebeu. Nós temos que 
romper a impunidade garantida 
pela velha ordem (colonial, patriar-
cal, escravagista, patrimonialista).

Enquanto os “rolos” do Queiroz 
não forem explicados, fica no ar 
a sensação de mais um “esquema 
rachid”, que ocorre quando alguns 
políticos ficam com parte dos sa-
lários dos seus funcionários. O ve-
lho “esquema rachid” faz parte das 
máfias patrimonialistas dos donos 
do poder, que se caracterizam pela 
apropriação ou uso do dinheiro ou 
do poder do Estado para o enrique-
cimento particular. Confusão entre 
o público e o privado.

O caso Queiroz se tornou públi-
co a partir do Coaf, que tem direito 
de monitorar as contas bancárias do 
país sem autorização judicial. Os 
bancos automaticamente passam 
para ele as informações. Está na lei. 
Falar em autorização judicial nesse 
caso é um equívoco.

Muita gente critica as “garan-
tias” constitucionais, mas quando é 

investigado todo mundo as quer. Os 
norte-americanos dizem que não há 
ninguém mais liberal que um con-
servador quando é processado ou 
investigado. Não há ninguém mais 
conservador que um liberal quando 
é assaltado. Não há ninguém mais 
humanista que um conservador 
quando vai para a cadeia para cum-
prir pena pelas suas bandidagens.

Se de um lado a explicação do 
Queiroz “não é convincente”, de 
outro, ela lembra a “sorte” que 
teve Mugabe, em janeiro de 2000. 
Robert Mugabe era na ocasião o 
presidente e ditador de Zimbábue 
(de 1987 a 2017). Dentre “milhares 
de participantes”, teve seu bilhete 
“sorteado” na loteria nacional or-
ganizada pelo banco estatal. Foi o 
vencedor do prêmio de US$ 100 
mil.

O mestre de cerimônia, Fallor 
Chawawa, diante das milhares 
pessoas presentes, ficou estarreci-
do e perplexo ao ver que o bilhete 
sorteado tinha o nome do… do… 
presidente Mugabe. “The winner 
is mr. Mugabe!” (ver Acemoglu e 
Robinson, Por que nas nações fra-
cassam).

Queiroz não se apresenta como 
um “homem de sorte”, sim, como 
um “homem de negócios”. Mas 
vem debochando da Justiça sem 
nenhuma consequência. Faltou 
duas vezes aos interrogatórios mar-
cados pelo Ministério Público do 
RJ e depois surpreendeu todo mun-
do com uma entrevista em um ca-
nal de televisão.

Eis o detalhe: pôde comparecer 
à TV, mas não pôde, por causa de 
uma doença, se deslocar ao órgão 
público para prestar contas dos 
seus atos. Falta de accountability, 
de responsabilidade com ética pelo 
que se faz.

Nos nossos países fracassados 
institucionalmente, o desprestígio 
e o desgaste das instituições se rei-
teram e se multiplicam a cada dia. 
É um círculo vicioso. A alta baixa 
estima dessas instituições são im-
pressionantes.

Nas duas situações narradas 

(caso Mugabe e caso Queiroz) o 
que se vê é uma escalofriante e ab-
surda fraqueza institucional. Coisa 
de quinto mundo, em pleno século 
XXI. Uma desmoralização com-
pleta, que estimula a criminalidade. 
Compete ao Ministério Público do 
RJ botar ordem nessa desordem de-
bochada.

No Brasil em vários momentos 
ficamos com a sensação de que as 
instituições foram feitas não para 
exercerem seu papel de freios e 
contrapesos, sim, para o acoberta-
mento dos caprichos e desvios dos 
que mandam, comandam e des-
mandam na nação. Mesmo sabendo 
que a impunidade, como é notório, 
seja fator de incremento da crimi-
nalidade.

O caso Queiroz revela a ponta 
do iceberg de um quadro sórdido e 
carcomido de baixeza e apequena-
mento das instituições frente aos se-
tores bandidos ou espoliadores das 
oligarquias dirigentes, que usam o 
dinheiro ou o poder do Estado para 
prejudicar o restante da população. 
Estamos falando, evidentemente, 
das máfias patrimonialistas dos do-
nos do poder.

Não são casos isolados, são sin-
tomas que se acumulam de uma 
grave doença institucional. Reve-
lam o quanto milhares de células 
mafiosas patrimonialistas (que 
usam o dinheiro ou o poder do 
Estado para roubar) controlam as 
instituições do país para assegurem 
seus ganhos ilícitos assim como 
seus caprichos, privilégios e be-
nefícios espoliadores, incluindo-se 
em tudo isso a impunidade dos seus 
atos.

O domínio institucional das eli-
tes extrativas do poder explica as 
gravíssimas consequências políti-
cas e socioeconômicas experimen-

tadas na atualidade pelo Brasil, 
onde a renda per capita está em 
declínio, o que é visível quando se 
constata a deterioração da econo-
mia, do ambiente de negócios, dos 
investimentos, da educação assim 
como dos padrões de vida dos seus 
habitantes explorados.

Por que tanto menosprezo im-
pune às instituições? Porque so-
mos uma sociedade “mal forma-
da” (H. Smith) que veio de uma 
velha ordem colonial e patriarcal, 
cujas elites do poder (as oligar-
quias) são patrimonialistas, es-
poliadoras e exploradoras e não 
aceitam a ideia de responsabilida-
de pelos seus atos prejudiciais à 
população.

Nós temos que lutar por uma 
ruptura civilizatória que elimine 
nossas mazelas do passado e que 
inaugure um futuro promissor. O 
Brasil não pode “continuar com 
um enorme passado pela frente”! A 
ruptura do combate à corrupção das 
máfias patrimonialistas dos donos 
do poder inaugurada pelo mensa-
lão e continuada pela Lava Jato não 
pode parar. Que se corrijam os ví-
cios da Lava Jato, mas não há como 
deter seus movimentos.

Para enfrentar as máfias patri-
monialistas dos donos do poder, 
corruptas e/ou privilegiadas, defen-
derei no exercício do meu mandato 
de deputado federal, em nome de 
um Novo Brasil, que nunca sere-
mos um país decente enquanto não 
fizermos valer a Lei e a Ordem aci-
ma de todos e a Ética Humanista 
acima de tudo.

Império da lei e da ordem e ética 
da boa convivência humana. Que 
se entende por ética? Desde logo, 
é não fazer as coisas do jeito erra-
do. Não interessa se o acusado é de 
esquerda, centro ou direita. A lei 
tem que valer para todos e contra 
todos, de acordo com o Estado de 
Direito. Sem essas ferramentas (lei 
e ética) nós nunca vamos derrubar 
os setores bandidos da velha ordem 
patriarcal e colonialista, que bus-
cam a roubalheira assim como a 
impunidade.

O que possuem em comum Bra-
sil, Argentina, Colômbia, Nicará-
gua, Egito, Zimbábue, Serra Leoa, 
Cuba, Venezuela, Coreia do Norte 
e tantos outros países? Instituições 
espoliadoras e extrativistas, que 
não incentivam a propriedade pri-
vada ou o crescimento universal do 
país e da população.

Daí serem países fracassados 
com corrupção sistêmica e endêmi-
ca, elevadíssima concentração de 
renda e desigualdades abissais, pri-
vilégios perversos exercidos pelas 
elites dirigentes às custas do restan-
te da sociedade, Estado ineficiente, 
sistema econômico de laços ou de 
compadrio ou de planejamento es-
tatal, baixo crescimento econômi-
co, pouco investimento no país por 
falta de confiança e por aí vai.

Enquanto esses países continu-
arem subordinados ao império das 
velhas elites patrimonialistas, cor-
ruptas e privilegiadas, nunca vão 
escapar da estagnação econômica 
que, quando acompanhada da falta 
de lei e ordem, pode chegar a sé-
rios conflitos civis, migrações em 
massa, fomes e epidemias descon-
troladas.

Sem o aprofundamento da rup-
tura civilizatória não há solução! 
Nosso futuro próspero passa pelo 
aniquilamento socioeconômico, 
político, jurídico e cultural do nos-
so passado, da velha ordem colo-
nial.

“As constituições feitas para não 
serem cumpridas, as leis existentes 
para serem violadas, tudo em pro-
veito de indivíduos e oligarquias, 
são fenômeno corrente em toda a 
história da América do Sul” (Sér-
gio Buarque de Holanda, Raízes do 
Brasil).

É esse passado que tem que ser 
abolido do nosso presente e do nos-
so futuro! Sou pelo aprofundamen-
to da ruptura do combate à corrup-
ção, mas que o Estado atue contra 
todos (“erga omnes”).

q  Luiz Flávio Gomes
Professor, jurista e deputado  

federal (PSB-SP).
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Reajuste da tabela dobraria 
faixa de isenção do IR

A mudança na taxação do Imposto de Renda é um de-
bate que ocorre em vários países. Nos Estados Unidos, a 
deputada novata – mas famosa desde a campanha – Alex-
andria Ocasio-Cortez sugeriu, em uma entrevista, que ren-
das acima de US$ 10 milhões anuais deveriam ser taxa-
das em até 70%. No Brasil, a equipe econômica estuda 
mudanças, mas afetar os super-ricos passa longe de seus 
planos.

No Reino Unido, a tabela já teve alíquota de 83%. Foi 
Margaret Thatcher quem derrubou para 40% (atualmente 
está em 45%). A desigualdade só fez aumentar: os 50% 
com renda mais elevada respondem por 90,6% do total 
arrecadado. O 1% mais rico recolhe 28,8% do Imposto de 
Renda pessoa física.

Se realmente quer aumentar a faixa de isenção, o Gov-
erno Bolsonaro poderia ao menos reajustar a tabela pela 
inflação. Desde 1996, a defasagem acumulada é de 95,4%, 
segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal (Sindifisco Nacional). Isto equivale a diz-
er que as faixas deveriam quase dobrar; a isenção subiria 
para R$ 3.689,57.

Correção
Em março de 2014, a OAB entrou com Ação Direta no 

Supremo (ADI 5.096) para arrancar a correção da tabela 
do Imposto de Renda. O STF empurra o julgamento com 
a barriga há quase cinco anos. O mesmo Supremo acabou 
de conseguir um aumento de 16,38% nos vencimentos dos 
ministros, alegando que havia uma defasagem causada 
pela inflação.

Vida simples
Não basta aos ultra-ricos viajar de férias. Agora eles 

buscam “experiências”, uma volta às origens, pé na terra, 
algo como aprender com indígenas a caçar e cozinhar o 
alimento. Um desses bilionários, em um ano sabático, via-
jou com a família. Uma das etapas era avistar o leopardo-
das-neves, felino que habita grandes altitudes da Ásia cen-
tral, principalmente no Tibete e Nepal.

Como é um animal raro, os turistas poderiam passar 
uma semana nas montanhas e voltar decepcionados. A 
agência de viagens que organizou tudo deu um jeito: con-
tratou várias equipes que saíram à procura do leopardo-
das-neves. Encontrado, um helicóptero levou o grupo do 
acampamento até o local.

Mais pé na terra, impossível.

Inovação
Inventores da IBM obtiveram 9,1 mil patentes em 

2018. Mais do que o total de patentes concedidas no Bra-
sil em 2017 (6.250, sendo que apenas cerca de 700 para 
brasileiros). Dos 25 mil pedidos feitos aqui, 20 mil vieram 
do exterior.

Patriota só até a página 3
Cerca de um terço das 8.517 vagas abertas no programa 

Mais Médicos com a saída dos cubanos permaneciam ab-
ertas após encerrados os prazos para os profissionais se 
apresentarem nos seus locais de trabalho. Dos 5.846 médi-
cos que se apresentaram, estima-se que 40% eram médicos 
brasileiros que já atuavam na Saúde da Família do SUS. 
O percentual deve passar de 50% se contabilizados outras 
atividades no SUS, como hospitais e UPAs.

A troca ocorreu porque os médicos ganham mais ou têm 
menor carga horária no Mais Médicos em relação a outras 
funções no SUS. Assim descobre-se o pé para cobrir a ca-
beça. A falta de profissionais continua a mesma.

O Ministério da Saúde espera até esta quinta-feira pela 
apresentação de médicos com inscrição nos conselhos de 
Medicina brasileiros. Após, abrirá chamada para profis-
sionais formados no exterior.

O fato é que as entidades médicas, tão ativas no com-
bate aos cubanos, e os profissionais, assíduos nas pas-
seatas vestindo verde e amarelo, atolados em sua ideolo-
gia, deixaram os cidadãos que mais precisam na mão.

Margem de erro
Em março do ano passado, o Ibre/FGV ainda projetava 

uma expansão do PIB de 2,8% em 2018. O crescimento 
deve ficar em menos da metade do previsto.

A conta do Queiroz
Quem pagou a conta da operação de Fabrício Queiroz 

no – novamente ele – Hospital Israelita Albert Einstein?

Rápidas
O Ibef-Rio realiza o curso “Tributos no Setor de Ener-

gia Elétrica: aspectos do planejamento e da gestão”, dias 
23 e 24, na sede (Av. Rio Branco, 156, 4º andar, Ala C, 
Centro, Rio de Janeiro) *** O terapeuta ayurveda, escritor 
e professor de ioga Fábio Goulart estará no Cereall (Rua 
José Bonifácio, 28, Centro de Cabo Frio, RJ), dia 16, às 
18h30, para compartilhar suas vivências *** Neste sába-
do, das 14h às 18h, o Shopping Jardim Guadalupe realiza 
a Feira Me dê um Lar, destinada à adoção de animais *** 
O Caxias Shopping realizará um dia de Colônia de Férias, 
neste sábado, com apoio do Sesi Duque de Caxias, para 
crianças entre 3 e 12 anos.

ESTÁ PROIBIDO COMPRAR OU DEMARCAR TERRAS PARA ASSENTAMENTO

Governo manda suspender a reforma agrária
O Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) enviou me-
morandos às superintendên-
cias regionais do órgão de-
terminando a suspensão de 
todos os processos de aqui-
sição, desapropriação e adju-
dicação de terras destinadas 
à reforma agrária. A deter-
minação também vale para 
as áreas da Amazônia Legal, 
que inclui nove estados ba-
nhados pela bacia hidrográ-
fica do Rio Amazonas. 

Para os movimentos so-
ciais, servidores de carreira 
do Incra e especialistas na 
questão fundiária ouvidos 
pela organização Repórter 
Brasil, a medida é o primei-
ro passo do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL) para ex-
tinguir a reforma agrária. E 
também uma maneira de o 
governo ganhar tempo até 
serem editadas medidas que 
favoreçam o agronegócio, 
atualmnete no comando dos 
ministérios da Agricultura e 
do Meio Ambiente.

Conforme o documento, 
distribuído no último dia 3, 
a medida foi tomada devi-
do a mudanças na estrutu-
ra regimental do Incra, sua 
vinculação ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e às 
novas diretrizes adotadas 
pelo novo governo em rela-
ção à reforma agrária.

 “Se isso acontecer (a ex-
tinção da reforma agrária), 
haverá mais confrontos no 
campo”, disse o dirigen-
te nacional do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) Alexan-
dre Conceição. “Os latifun-
diários venceram junto com 
Bolsonaro e o que eles que-
rem é mais concentração de 
terras nas mãos de poucas 
pessoas.”

Bolsonaro transferiu o 
programa de reforma agrária 
para o Ministério da Agricul-
tura, comandado pela rura-
lista Tereza Cristina (DEM-

MS), que ficou conhecida 
como “musa do veneno” por 
causa do seu esforço pela 
revogação da atual Lei dos 
Agrotóxicos por meio do Pa-
cote do Veneno.

A secretaria responsável 
pelo programa é chefiada 
pelo também ruralista e pre-
sidente da União Democrá-
tica Ruralista (UDR), Luiz 
Antônio Nabhan Garcia. Ele 
protagonizou um embate 
com o MST durante a déca-
da de 1990, em disputas por 
terra no Pontal do Parana-
panema (SP). Chegou a ser 
acusado por um fazendeiro 
de organizar milícias priva-
das na região. 

““Colocaram a grande ra-
posa tomando conta do ga-
linheiro”, disse o professor 
da Universidade Federal da 
Paraíba, Marco Mitidiero, à 
Repórter Brasil, referindo-se 
a Garcia. O professor, que 
pesquisa a questão fundiá-
ria brasileira, entende que a 
suspensão da reforma agrá-
ria faz parte do plano do go-
verno Bolsonaro de barrar a 
desapropriação de terra. E 
acredita que os movimentos 
sociais urbanos e rurais estão 
se articulando contra a medi-
da do Incra, que deve levar 
a uma nova onda de ocupa-
ções de terra. 

A intensificação da vio-
lência no campo deverá ser 
um dos principais impactos 
da suspensão. De acordo 
com relatório da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), 
em 2017 foram registrados 
1.431 conflitos no campo 
com 71 mortes. É o maior 
número de assassinatos 
desde 2003, quando 73 
morreram por conflitos ru-
rais. Os números de 2018 
ainda não foram divulgados 
pela CPT.

Jeane Bellini, coordena-
dora da CPT, afirmou que os 
avanços dos ruralistas na po-
lítica institucional reflete na 
violência no campo. “Cada 
vez que a bancada ruralista 

Alexandre Conceição: ‘Se isso acontecer, haverá 
 mais confrontos no campo’

Questão de armas é importante
O ministro-chefe da Casa 

Civil, Onyx Lorenzoni, afir-
mou nesta terça-feira que na 
próxima semana o decreto 
que flexibiliza a posse de ar-
mas de fogo deve estar pron-
to. O assunto foi tratado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
durante reunião ministerial 
na manhã desta terça-feira 
no Palácio do Planalto.

“Na reunião de hoje de 
manhã, o presidente chamou 
a atenção para algo muito 
importante, que era de que 
todos aqueles compromissos 
de campanha que ele assu-
miu as ruas do Brasil, que 
nós, os ministros, tínhamos 
a tarefa de materializar. En-
tão, o primeiro que está sen-
do materializado é a questão 
da posse de arma, que é algo 
muito importante, na avalia-
ção do presidente”, destacou. 

Segundo Onyx, o assunto 

está sendo tratado com o mi-
nistro da Justiça e Seguran-
ça, Sergio Moro. O decreto 
diz respeito à posse de arma 
de fogo. No texto será escla-
recido que se trata de “pos-
se”, que permite ao cidadão 
ter a arma em casa ou no 
local de trabalho. Já o porte 
diz respeito à circulação com 
arma de fogo fora de casa ou 
do trabalho. 

Na semana passada, em 
entrevista ao SBT, Jair Bol-
sonaro disse que o decreto 
vai tirar a “subjetividade” do 
Estatuto do Desarmamento. 
De acordo com o presidente, 
uma das ideias é comprovar 
a efetiva necessidade com 
base em estatísticas de mor-
tes por arma de fogo. Assim, 
moradores de locais com 
altos índices de mortalidade 
teriam mais facilidade em 
adquirir armas.

cresce em influência, os gri-
leiros avançam.”

A reforma agrária vem 
sendo esvaziada desde 2016. 
Em 2015, o orçamento fede-
ral foi de R$ 2,5 bilhões para 
aquisição de terras, gestão 
do cadastro rural, regulari-
zação fundiária, assistência 
técnica e social, educação e 

pacificação no campo. Para 
2019, a Lei Orçamentária 
Anual prevê gastos de R$ 
762 milhões – corte de 70% 
em quatro anos. Em 2018, 
o último ano do governo de 
Michel Temer, o Incra tinha 
à disposição mais de R$ 34 
milhões, mas gastou somen-
te R$ 25 milhões.

Bolsonaro analisa reforma da Previdência na próxima semana
O ministro-chefe da Casa 

Civil, Onyx Lorenzoni, disse 
que o presidente Jair Bolso-
naro deve definir na semana 
que vem os principais itens 
da reforma da Previdência. 
Ele deve analisar o assunto 
antes da primeira viagem 
internacional como chefe de 
Estado, para o Fórum Eco-
nômico Mundial, que ocorre 
em Davos, na Suíça, a partir 
do dia 22.

O ministro evitou sinali-
zar qualquer indicação sobre 
temas como idade mínima 
para aposentadoria e regras 

de transição, nem comen-
tou sobre a possibilidade de 
aproveitar o texto da reforma 
que tramita no Congresso 
Nacional.

“Nós vamos dar continui-
dade às discussões que a equi-
pe vem fazendo, desde o iní-
cio do processo de transição. 
Concluídas as nossas análises 
de hoje, muito provavelmente, 
no início da próxima semana, 
vai ser apresentado ao presi-
dente da República, para que 
ele, então, ainda antes da via-
gem a Davos, possa fazer a es-
colha dos caminhos, e depois 

nós vamos fazer a finalização 
dela, e discutir, entre nós, a 
estratégia para a apresenta-
ção”, afirmou a jornalistas no 
momento em que chegava ao 
Ministério da Economia para 
uma reunião com o ministro 
Paulo Guedes, justamente 
para tratar desse assunto. 

Na semana passada, em 
entrevista ao SBT, Bolso-
naro defendeu uma pro-
posta de reforma que prevê 
idade mínima de 62 anos 
para os homens e 57 anos 
para as mulheres, com au-
mento gradativo. “Sempre 

uma fala do presidente tem 
muita força. E o presiden-
te Bolsonaro é uma pessoa 
que tem um capacidade 
muito grande de sinalizar 
caminhos. Quando ele fa-
lou, a gente comentou isso 
na última sexta-feira, ele 
queria, na verdade, era 
mostrar o que a gente vem 
dizendo a ele, que nós va-
mos construir uma proposta 
muito humana, respeitando 
o direito das pessoas, mas 
dando condição de o Brasil 
buscar o equilíbrio fiscal”, 
acrescentou Onyx.

Limites para patrão 
e empregado

O Projeto de Lei 10.572/18 
altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT - Decreto-
Lei 5.452/43) para redefinir as 
possibilidades de negociação 
individual ou coletiva. De auto-
ria do deputado Patrus Ananias 
(PT-MG), a proposta está em 
análise na Câmara dos Depu-
tados. No caso da negociação 
individual, a proposta estabele-
ce que o empregado deverá ser 
assistido por entidade sindical e 
que o resultado na negociação 
com o patrão não terá prepon-
derância sobre acordo ou con-
venção. No âmbito coletivo, a 
proposta de Patrus Ananias revê 
o princípio da superioridade do 
negociado sobre o legislado.

IGP-DI sobe 7,1% 
em 2018

O Índice Geral de Pre-

ços - Disponibilidade In-
terna (IGP-DI) fechou o 
ano de 2018 com  inflação 
de 7,1%. Em 2017, o indi-
cador havia registrado de-
flação (queda de preços) 
de 0,42%. Os dados, di-
vulgados nesta terça-feira  
no Rio de Janeiro, são da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O principal respon-
sável pela inflação de 2018 
foi o atacado, analisado 
pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo. O subín-
dice anotou taxa de 8,75% 
em 12 meses.

Já o IPC-S de 7 de janeiro 
subiu 0,44%1, 0,15 ponto per-
centual (p.p.) acima da taxa 
registrada na última divulga-
ção. Nesta apuração, cinco 
das oito classes de despesa 
componentes do índice re-
gistraram acréscimo em suas 
taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do gru-
po alimentação (0,74% para 
1,02%). Nesta classe de des-
pesa, cabe mencionar o com-
portamento do item laticínios, 
cuja taxa passou de -2,11% 
para -1,23%.

Brexit continua  
sem acordo

O principal líder da 
oposição no Reino Unido, 
Jeremy Corbyn, do Parti-
do Trabalhista, criticou a 
primeira-ministra, There-
sa May, por não compare-
cer diante da Câmara dos 
Comuns para responder a 
perguntas urgentes sobre 
o Brexit.Em vez de estar 
em Westminster, May foi 
para Liverpool, lançar um 
enorme aumento de finan-
ciamento para o Serviço 
Nacional de Saúde britâ-
nico. Corbyn já havia con-
seguido o aval para pedir 
a May que fizesse uma de-
claração sobre o progresso 
feito nas últimas semanas 
para conseguir mudan-
ças legais em seu acordo 
de retirada da UE.Em vez 
disso, o secretário para o 
Brexit, Stephen Barclay, 
ficou no lugar de May, 
respondendo às perguntas 

de Corbyn e outros depu-
tados.

Gasolina: menos 
1,38% nas refinarias

A Petrobras anunciou 
hoje (8) uma redução de 
1,38% no preço da ga-
solina vendida em suas 
refinarias. O litro do 
combustível passará a 
ser comercializado a R$ 
1,4337 a partir de amanhã 
(9), dois centavos a menos 
do que o preço praticado 
hoje (R$ 1,4537). Essa é a 
terceira queda consecutiva 
do preço do combustível, 
que começou o ano sendo 
vendido a R$ 1,5087 por 
litro. Desde o dia 1º, a ga-
solina acumula queda de 
4,97% no preço nas refi-
narias da estatal. O preço 
do diesel foi mantido em 
R$ 1,8545, o mesmo valor 
desde 1º de janeiro.
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Bisfenol A
Na edição anterior da Coluna Empresa-Cidadã (26 de 

dezembro passado), terminamos falando sobre dicas sim-
ples para evitar a exposição ao bisfenol A. Tendo em vista o 
grande número de interessados, reproduziremos aqui as di-
cas, tal como foram passadas a cada solicitante por e-mail. 
O bisfenol A é um composto presente em plásticos de poli-
carbonato e em resinas epóxi, sendo utilizado com frequên-
cia em muitas residências, em utensílios como copos, reci-
pientes plásticos, ou em latas com alimentos em conserva, 
além de brinquedos plásticos infantis e produtos de cosmé-
tica. O bisfenol A apresenta o risco potencial de aumentar 
possibilidades de desenvolvimento do câncer de mama e de 
próstata, se consumido em quantidades inadequadas.

Dicas para diminuir o contato com o bisfenol A:
– Não leve ao micro-ondas embalagens de plástico sem 

ter a certeza de que sejam “BPA free”;
– Habitue-se a exigir a rotulagem nas embalagens daquilo que 

adquire, evitando assim levar para casa recipientes de plástico que 
contenham os números 3 ou 7, no símbolo de reciclagem;

– Seja parcimonioso no uso de comida enlatada;
– Prefira recipientes de vidro, porcelana ou ácido ino-

xidável, para disposição de alimentos ou bebidas quentes;
– Prefira adquirir brinquedos e objetos para uso infantil, 

como mamadeiras, livres de bisfenol A. Novamente, recor-
ra à rotulagem, evitando utilizar plásticos com os números 
3 ou 7, inscritos no símbolo de reciclagem; ou

– Passe a viver em um barril com iogurte.

A segunda Lei de Murphy
Diz a segunda e conhecida Lei de Murphy que nada é 

tão ruim que não possa piorar. Lembrei-me dela, assistindo 
(por dever de ofício) a uma entrevista de Ricardo Salles no 
programa da JPAN Perguntar não ofende, conduzida pelo 
entrevistador Augusto Nunes.

Foi empossado na função de ministro do Meio Ambien-
te, apesar de condenado em 19 de dezembro de 2018, pelo 
juiz Fausto José Martins Seabra, por improbidade adminis-
trativa, com consequente suspensão dos direitos políticos 
por três anos e o pagamento de multa, além da proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou in-
centivos fiscais ou creditícios. Cabe recurso da condenação.

O ministro declarou, entre outras: que suspeita dos dados 
sobre o desmatamento no Brasil; que considera o Acordo de 
Paris “inócuo”; que considera que a CF88, a Constituição 
Cidadã, acabou com o Brasil; que a Petrobras, se tivesse 
sido privatizada, teria evitado a roubalheira; que os “ecoxii-
tas” (ativistas) têm preconceito anticapitalista.

Sobre o aquecimento global, o ministro declarou que 
causas das mudanças climáticas e suas consequências são 
papo para a academia, onde demonizam o agronegócio, en-
quanto quem mais degrada o ambiente são as cidades, logo, 
que a agenda ambiental deveria ter outro foco; que desma-
tamento é “superimportante”, mas que este assunto já está 
bem encaminhado.

Em contorcionismo retórico, ele qualifica o desmata-
mento: 1/3 ocorreu em áreas quilombolas, 1/3 em áreas de 
demarcação de terras indígenas e áreas de conservação; e 
apenas 1/3 ocorreu em áreas do agronegócio; neste caso, 
dos 7.800 km² registrados, parte “pode ser legal”, pois pode 
estar dentro dos 20% da área que o Código Florestal permi-
te ao proprietário desmatar...

Agenda
Exposição de Fotos sobre o jornalista Sérgio Porto, o 

Stanislaw Ponte Preta – Está em exposição o trabalho e a 
criação do jornalista Sérgio Porto, também chamado Sta-
lislaw Ponte Preta. Ele é o autor do Febeapá, o Festival de 
Besteiras que Assola o País, crítica divertida de desmandos 
do período da ditadura implantada com o Golpe de 1964. 
Criador das “Certinhas do Lalau”, seção de sua coluna no 
jornal Última Hora que revelou vedetes famosas, a exemplo 
de Carmem Verônica. Criou também diversas personagens 
engraçadas, como o distraído Primo Altamirando, presente 
no livro Primo Altamirando e Eu.

A exposição está na Casa de Rui Barbosa, situada na rua 
São Clemente, quase esquina com Barão de Lucena. Um 
belo passeio, inclusive para crianças, que podem correr li-
vres pelos jardins, visitar ambientes de época e apreciar os 
carros antigos. A curadoria é de Claudia Mesquita.

Feliz 2019!

CXI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 25.097.238/0001-08 - NIRE: 33300327398 - (“Cia.”)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária: 1. Data, Hora e Local: Realizada 
no dia 20.12.2018, com chamadas às 07:00h e 07:15h, e início às 07:15h, 
na sede social da Cia. estabelecida na Praia de Botafogo, 228, Sala 1402 
(parte), Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – CEP 22.250-906. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos 
acionistas, detentores de 100% das ações de emissão da Cia., na forma do 
artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Renê de Olivei-
ra Garcia Júnior e secretariada pelo Sr. Felippe Nogueira Monteiro. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) aprovação da cessão de todas as 1.889.160.975 
ações da controlada CAIXA IMÓVEIS S.A. de propriedade da Cia. para a 
sua controladora DIFALCO GROUP HOLDINGS CORP.; (ii) aprovação da 
redução do capital social da Cia. em função da cessão de ações, no valor 
de R$12.142.354,00; e (iii) alteração e consolidação do estatuto social em 
função das matérias retro citadas. 5. Deliberações tomadas por unanimida-
de e sem quaisquer restrições: Instalada a Reunião, após a discussão das 
matérias da ordem do dia, os presentes deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições pelos acionistas presentes: 5.1. Os acio-
nistas aprovam por unanimidade a cessão de todas as 1.889.160.975 ações 
da controlada CAIXA IMÓVEIS S.A., sociedade anônima de capital fechado, 
com sede a Ed. Corporate Parkshopping, Torre 02, Sala 102, situada no SAI/
SO Área 6580, Guará – Brasília – DF, CEP 71.219-900, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 14.841.292/0001-08 e NIRE nº 5330001856-1/JCDF, de pro-
priedade da Cia., para a sua controladora DIFALCO GROUP HOLDINGS 
CORP., empresa domiciliada no exterior, com sede em 777 Brickell Ave., 
Suite 631, Miami, FL 33131, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 32.107.148/0001-16, no valor de R$12.142.354,00. 5.2. Os acio-
nistas aprovam por unanimidade a redução de capital em R$12.142.354,00, 
de R$16.710.000,00 para R$4.567.646,00. 5.3. Com a redução realizada, o 
capital social da Cia. fica composto por um total de 4.567.646 ações ordiná-
rias nominativas, sendo 2.283.823 ações ordinárias nominativas, de pro-
priedade da acionista DIFALCO GROUP BRASIL INVESTMENTS I CORP.; 
e 2.283.823 ações ordinárias nominativas, de propriedade da acionista 
DIFALCO GROUP BRASIL INVESTMENTS II CORP. 5.4. Os acionistas 
aprovam por unanimidade a alteração e consolidação do estatuto social em 
decorrência das matérias retro citadas. 6. Lista dos Acionistas Presentes: 
DIFALCO GROUP BRASIL INVESTMENTS I CORP. e DIFALCO GROUP 
BRASIL INVESTMENTS II CORP.

Produção de veículos 
cresce 6,7% em 2018

A produção de veículos 
no país cresceu 6,7% em 
2018 na comparação com 
o ano anterior. O dado foi 
divulgado nesta terça-feira 
pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). De 
janeiro a dezembro do ano 
passado, o país produziu 
2,880 milhões de veículos 
e, em 2017, 2,699 de uni-
dades.

Considerando apenas o 
mês de dezembro, a produ-
ção de veículos atingiu 177,7 
mil unidades, com queda de 
27,4% na comparação com 
novembro. Em relação a de-
zembro de 2017, a produção 
caiu 16,8%.

No período de janeiro a 
dezembro do ano passado, 
foram licenciados no país 
2,566 milhões de veículos – 
o que engloba veículos leves, 
caminhões e ônibus –, com 

aumento de 14,6% em com-
paração a 2017.

Em dezembro foram 

emplacados 234,5 mil 
veiculos, com 1,6% de 
aumento em relação a no-

vembro e de 10,3% em 
comparação com dezem-
bro do ano passado.

Volkswagen é a marca com maior crescimento
A Volkswagen terminou 

o ano como a montado-
ra com maior crescimento 
em market share, com 2,3 
pontos percentuais a mais 
que em 2017, chegando a 
cerca de 15%. Em 2018, as 
vendas da Volkswagen au-
mentaram 35% em relação 
a 2017, chegando a 366.911 
unidades. O Gol, que pas-
sou a contar com transmis-
são automática no ano pas-
sado, liderou as vendas da 
marca no país, com 77.622 
unidades; o Polo foi o se-
gundo modelo mais ven-

dido da VW, com 69.583 
unidades, sendo que mais 
da metade são versões com 
motor 1.0 TSI.

Outros dois modelos que 
se destacaram em 2018 
foram Amarok e Tiguan, 
que apresentaram novida-
des durante o ano passado. 
Impulsionada pela grande 
aceitação da versão com 
motor V6, a Amarok teve 
18.767 unidades comercia-
lizadas, um crescimento de 
56% em relação a 2017. Já 
o Tiguan Allspace registrou 
5.773 unidades vendidas, 

um resultado quatro vezes 
maior que o desempenho 
do modelo em 2017. Ambos 
fecharam 2018 na vice-lide-
rança em suas respectivas 
categorias, picape média e 
SUV premium.

Maior produtora de ve-
ículos do país, com mais 
de 23 milhões de unidades 
fabricadas desde 1953, a 
Volkswagen também regis-
trou um aumento de 6,2% 
na produção em 2018, em 
relação a 2017. O desem-
penho foi puxado pela 
boa performance da marca 

principalmente no merca-
do interno e pela atuação 
em países como Chile e 
Paraguai, nos quais a mar-
ca registrou crescimento 
de 45,6% e 73,7%, respec-
tivamente.

A Volkswagen é respon-
sável por aproximadamente 
20% de todos os veículos 
exportados do país. O Gol 
é o modelo mais exportado 
da marca, com 35.620 uni-
dades embarcadas, seguido 
pela Saveiro (18.617), Polo 
(16.813), up! (15.807) e Vir-
tus (11.475).

Marcelo Camargo/ABr

Comércio carioca espera aumento  
das vendas com verão e Carnaval

O comércio lojista do 
Rio de Janeiro estima um 
aquecimento nas vendas 
durante o verão e o Car-
naval superior a 1,5% 
em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Como estratégia estão 
estimulando os consumi-
dores com liquidações, 
promoções, descontos e 
formas de pagamento di-
ferenciados. A estimativa 
é do Centro de Estudos 
do Clube de Diretores 
Lojistas do Rio de Janei-
ro (CDL-Rio).

Segundo Aldo Gonçal-
ves, presidente do CDL-
Rio e do Sindicato dos 
Lojistas do Comércio do 
Município do Rio de Ja-
neiro (Sindilojas-Rio), o 
verão e o Carnaval têm 
significado especial para 
o comércio carioca. É 
uma estação que coincide 
com a alta temporada tu-
rística, reunindo ao mes-
mo tempo férias escolares 
e o Carnaval. Um pacote 
perfeito dentro de uma 
embalagem bem tropical: 
o calor.

“Essas coincidências co-
laboram para o crescimen-
to das vendas, principal-
mente de produtos da esta-
ção, como moda de praia, 
roupas feminina e infantil 
especializadas, acessórios 
para fantasias e suvenires, 
estas beneficiadas pelo 
Carnaval. Os lojistas estão 
animados com o grande 
número de visitantes que 
estão na cidade e esperam 
uma presença ainda maior 
do número de turistas na-
cionais e estrangeiros para 
o Carnaval”, diz Aldo.

Intenção de consumo das famílias
sobe novamente em dezembro

O Índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
voltou a subir, alta de 6,2% 
na comparação mensal, pas-
sando de 89,3 pontos em 
novembro para 94,8 pontos 
em dezembro. Em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, houve um avanço 
de 11,4%, quando o índice 
marcava 85,1 pontos.

O ICF é apurado men-
salmente pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomércio-SP) e 
varia de zero a 200 pontos, 
sendo que abaixo de 100 
pontos significa insatisfação, 
e acima de 100, satisfação 
em relação às condições de 
consumo.

Todos os sete itens ana-
lisados obtiveram aumento 
em dezembro, com destaque 
para momento para duráveis, 
que registrou a maior eleva-
ção (20,2%), passando de 

58,4 pontos em novembro 
para 70,2 pontos em dezem-
bro. A assessoria econômi-
ca da entidade lembra que, 
mesmo com o bom resulta-
do, o índice ainda está abai-
xo dos 100 pontos, ou seja, 
no grau de insatisfação. A 
federação ressalta que o bom 
desempenho do item está 
relacionado à Black Friday, 
quando houve a oportuni-
dade de compra de produtos 
como televisores, aparelhos 
de sons e telefones celulares 
por preços promocionais. 
No mês, foram 32% dos que 
responderam ser um bom 
momento para adquirir esses 
tipos de bens, contra 26,5% 
do mês anterior e 29,6% do 
visto há um ano.

De acordo com a pesqui-
sa, a segunda maior elevação 
foi do item perspectiva de 
consumo, que, em dezem-
bro, cresceu 8,9% na compa-
ração anual e 15,1% em re-

lação ao mesmo período do 
ano passado, atingindo 100,9 
pontos. Segundo a entidade, 
o item retornou ao patamar 
de satisfação após 11 meses. 
Atualmente, são 34,9% dos 
paulistanos que consideram 
que, nos próximos meses, o 
consumo de sua família e da 
população em geral tende a 
crescer em relação ao ano 
anterior. Há um ano, esse 
percentual era de 29,6%.

O item nível de consumo 
atual registrou a pior avalia-
ção do ICF no mês, passando 
de 60,4 pontos de novembro 
para 62,6 pontos em dezem-
bro, alta de 3,6%. Conforme 
a pesquisa, os paulistanos ain-
da estão bastante insatisfeitos 
com o seu consumo, visto que 
52,7% dizem que estão gas-
tando menos do no mesmo 
período do ano anterior. Na 
comparação com dezembro 
de 2017, houve um recuo de 
4,7 pontos percentuais.

Faturamento 
de farmácias 
cresce 11,9% 
em 12 meses

Mais uma vez o mercado 
farmacêutico mostra sua for-
ça, crescendo muito acima da 
economia nacional. Segundo 
dados da IQVA, o faturamento 
das farmácias no período de 
12 meses finalizado em no-
vembro de 2018 foi 11,89% 
maior comparado com o mes-
mo período do ano anterior.

Os dados apontam que 
no comparativo que consi-
derou o período de dezem-
bro de 2017 à novembro 
de 2018, o faturamento das 
farmácias do Brasil foi de 
R$ 119.494.748.613,00, já 
no levantamento do mes-
mo período do ano anterior 
esse valor tinha sido de R$ 
106.800.829.321,00.

 “O mercado farmacêutico 
vem crescendo de forma siste-
mática na faixa de dois dígitos 
e muito acima do PIB. Ainda 
não temos os dados de fecha-
mento de 2018, mas já dá para 
afirmar que o crescimento será 
maior que 10%. Considerando 
que em 2018 o PIB brasileiro 
deve ficar em torno de 1% a 
2%, o dado é realmente mui-
to positivo”, explica Edison 
Tamascia, presidente da Fede-
ração Brasileira das Redes As-
sociativistas e Independentes 
de Farmácias (Febrafar).

O grande destaque no pe-
ríodo foi o crescimento das 
farmácias das redes associati-
vistas ligadas à Febrafar, que 
no mesmo recorte cresceram 
19,30%, passado o fatura-
mento de R$ 11.090.138.568 
para R$ 13.230.390.676.

 “Vemos que as farmácias 
das redes associadas à Fe-
brafar que estão utilizando 
as ferramentas de gestão dis-
ponibilizadas estão se desta-
cando, pois passam por uma 
maior profissionalização, 
percebem como é o mercado 
e crescem acima da média”, 
explica Tamascia.
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Arquivo ABr

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Ata de AGE realizada em 27/12/18: 1. Data, hora e local: Aos 27/12/18, às 
11h, na sede da Logum Logística S.A. (“Logum” ou “Cia.”), na Av. General 
Justo, 365, 6º andar, Salas 602 e 601/parte, Centro/RJ. 2.  Mesa: Presi-
dente – Paulo Victor Pereira Lorite e Chaves; Secretário – José Alberto da 
Costa Araujo. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social total da Cia., conforme assinaturas constantes do respectivo Livro 
de Presença de Acionistas. 4. Convocação: Convocação dispensada nos 
termos do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 5.  Ordem do 
Dia: Redução do capital social da Cia., no valor de R$239.000.000,00, com 
o cancelamento de 1.838.461.539 ações ordinárias não integralizadas. 6.
Deliberações: Preliminarmente, as Acionistas decidiram, por unanimidade
e sem ressalvas, aprovar a lavratura da ata da presente AGE em forma
de sumário, conforme autoriza o §1º do Art. 130 da Lei das S.A.. Após o
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as Acionistas, 
dentro de suas atribuições, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas,
a redução do capital social da Cia. em R$239.000.000,00, montante que
corresponde à parcela não integralizada do capital social da Cia., por julgá-
-lo excessivo, nos termos do Art. 173 da Lei das S.A., com o cancelamento
de 1.838.461.539 ações ordinárias não integralizadas, proporcionalmente
à participação de cada Acionista no capital social da Cia., sem restituição
de valores às Acionistas. A redução de capital ora deliberada somente se
tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 dias para oposição de cre-
dores, contado da data da publicação do extrato da presente ata, conforme
previsto no Art. 174 da Lei das S.A., ficando autorizados, desde já, os di-
retores da Cia., após decorrido o prazo legal, a procederem com todos os
atos necessários para que se efetive a deliberação acima. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
assembleia pelo tempo necessário para a impressão desta ata em livro pró-
prio, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, apro-
vada e assinada pelos acionistas participantes. Assinaturas: Mesa: Paulo
Victor Pereira Lorite e Chaves (Presidente) e José Alberto da Costa Araujo
(Secretário); Acionistas presentes: Raízen Energia S.A., Copersucar S.A.,
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, Odebrecht Transport S.A., Camargo
Corrêa Construções e Participações S.A. e Uniduto Logística S.A. Esta ata
é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. RJ, 27/12/18. José Alberto da
Costa Araujo - Secretário.

AVISO DE LEILÃO PT01.19
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103, no exercício 
de suas atribuições e por meio do Contrato celebrado com a 
Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes – CPTRANS 
e nos termos do artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e da Resolução do CONTRAN nº 331/09, TORNA PÚBLICO 
o presente Aviso, e FAZ SABER que levará a leilão presencial 
e online no dia 17 de Janeiro de 2019 às 10:00 horas veículos 
classificados como recuperáveis e no mesmo dia, somente na 
modalidade presencial, veículos classificados como irrecuperáveis, 
imediatamente após o encerramento do leilão de veículos 
recuperáveis, tendo como local da realização do leilão: CLUBE 
PETROPOLITANO FUTEBOL CLUB – Av. Roberto Silveira, n° 82 
– Centro - Petrópolis/RJ. Ficando cientes todos os proprietários, 
agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas 
que tenham se sub-rogados nos direitos dos veículos, assim como 
daqueles apregoados e não vendidos, arrematados e não pagos 
nos leilões: PT01.18, PT02.18 e PT03.18 devidamente publicados 
nos DOPT dos dias 10/01/2018 N°5349, 05/04/2018 N°5406 e 
27/06/2018 N°5463 respectivamente, serão leiloados nesta data, 
Os veículos acautelado no depósito de TRÊS RIOS – RJ, Avenida 
Zoello Sola, 1119, área B, Triângulo. CONDIÇÕES GERAIS: As 
informações sobre a visitação dos veículos, edital na íntegra, 
assim como o Termo de Condições do Leilão, completo, pode ser 
encontrado afixado nas dependências do órgão responsável pela 
venda ou no site do Leiloeiro www.alexandroleileiro.com. O Edital 
na íntegra contendo todos os veículos foi publicado no Diário 
Oficial – Poder Executivo no dia 21/12/2018. Rio, 07/01/2019.

ESTRATÉGIA DE INFRAESTRUTURA PARA ENXUGAR GASTOS E OBTER RECURSOS

Privatizar ou liquidar 100 estatais e subsidiárias
O governo considera  

privatizar ou liquidar cerca 
de 100 estatais, incluindo 
subsidiárias do Banco do 
Brasil, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e 
Petrobras, entre outras. O 
objetivo é reduzir gastos e 
levantar recursos. As infor-
mações foram destacadas 
pelo ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, antes de participar 
nesta terça-feira da segun-
da reunião ministerial, no 
Palácio do Planalto.

De 88 projetos de priva-
tização do governo Temer, 
cerca de 20 foram reali-
zados até dezembro. Pri-
vatizações esperadas pelo 
mercado, como as de Ele-
trobras, Casa da Moeda e 
12 aeroportos regionais, 
ficaram para este ano. 
Lembrando que a agenda 
ampla de privatizações foi 
uma das bandeiras de cam-
panha do presidente elei-
to Jair Bolsonaro (PSL), 
proposta por seu “super-
ministro” da Economia, 
Paulo Guedes, como me-
canismo para melhorar a 
governança das estatais e 

reduzir a dívida pública.
Segundo Tarcísio Freitas, 

as privatizações podem voltar 
a ocorrer nos próximos meses. 
Ele não detalhou os planos de 
desestatização, mas afirmou 
que serão seguidos os critérios 
funcionais. “É possível colo-
car em prática se você pensar 
que há muitas subsidiárias. 
Obviamente, a gente está fa-
lando não só de privatizações, 
mas também de liquidação de 
empresas que não fazem mais 
sentido. As liquidações vão 
desonerar o orçamento e vai 
sobrando dinheiro para inves-
tir em outras prioridades.”

O ministro disse, ainda, 
que reforçará as negociações 
com a iniciativa privada para 
buscar incentivos aos inves-
timentos em infraestrutura 
no país e priorizar outros 
gastos com recursos públi-
cos. Afirmou que a equipe 
já “sabe o que fazer”. “Não 
há mais recurso fiscal. Para 
prover infraestrutura, vamos 
ter que contar muito com a 
iniciativa privada, por isso, 
nosso foco nas concessões, 
nas parcerias público-priva-
das”, explicou.

Na mira de sua equipe, 
estão propostas já em trami-

tação que tratam de licen-
ciamento ambiental, o papel 
das agências reguladores e a 
atualização do marco de de-
sapropriações que atualmen-
te segue o modelo de 1941. 
Para o ministro, o país pre-
cisa desenvolver bons proje-
tos para atrair investimentos 
estrangeiros com estoque de 
capital.

“A gente tem que mos-
trar que nossos projetos são 
bons, e que darão boa taxa de 
retorno e estão endereçando 
corretamente os riscos. Há 
que se afastar o risco de in-
solvência do país, portanto, a 
questão fiscal e a reforma da 
Previdência são muito im-
portantes”, reiterou.

Rodovias

De acordo com o minis-
tro da Infraestrutura, há 
planos definidos para fer-
rovias e setor portuário e 
metas para recuperação da 
malha rodoviária, apurou 
a Agência Brasil. Tarcí-
sio Freitas lembrou que a 
construção e manutenção 
da infraestrutura viária 
tem um alto custo e disse 
que parte dessa responsa-

Gigante imobiliária chinesa Evergrande cresceu menos em 2018

Itaú CorpBanca, que já atuou a favor  
de Pinochet, foi multado em US$ 8,8 mi

Tarciso de Freitas: ‘Não há mais recurso fiscal’

bilidade pode ser passada 
para o setor privado se 
houver compatibilidade 
comercial.

“Tenho que pegar todos 

os trechos passíveis de ex-
ploração pela iniciativa pri-
vada. Isso vai fazer com que, 
na área da concessão, a gente 
disponibilize para a iniciati-

va privada quase 9 mil qui-
lômetros de rodovias”, disse. 
Segundo ele, desse total, 5,6 
mil quilômetros seriam no-
vas concessões.

O regulador de valores 
mobiliários do Chile infor-
mou nesta terça-feira que 
autuou o Itaú CorpBanca 
com uma multa equivalente 
a US$ 8,8 milhões por su-
perar os limites permitidos 
na concessão de crédito a 
sociedades controladoras 
da produtora de lítio SQM. 
O Itaú CorpBanca é o quar-
to maior banco comercial 
no Chile, a empresa é de 
propriedade do Itaú Uni-
banco, o segundo maior 

banco da América Latina 
em ativos.

Em outubro de 2018, o 
Itaú Unibanco passou a de-
ter 38,14% do Itaú Corp-
Banca no Chile. Por meio de 
sua controlada ITB Holding 
Brasil Participações, o banco 
brasileiro adquiriu indireta-
mente 10.651.555.020 ações 
do Itaú CorpBanca, por cer-
ca de R$ 365 milhões. 

A Superintendência de 
Bancos e Instituições Fi-
nanceiras (SBIF) abriu uma 

investigação contra o Itaú 
Corpbanca em meados de 
2017 por considerar que 
o banco havia concedido 
empréstimos excessivos às 
empresas Norte Grande, 
Potasios de Chile e Pampa 
Calichera. Por meio de um 
complexo sistema de so-
ciedades de investimento, 
conhecidas como “cacho-
eiras”, o empresário local 
Julio Ponce mantinha o 
controle da SQM.

Anos atrás, Ponce e outros 

executivos das sociedades 
foram autuados após o regu-
lador descobrir a existência 
de um esquema coordenado 
que beneficiou economica-
mente o polêmico ex-dita-
dor Augusto Pinochet. Em 
comunicado, o órgão re-
gulador indicou que duas 
das três multas aplicadas 
inicialmente contra o Itaú 
Corpbanca foram revoga-
das, mas manteve uma das 
penalidades por operações 
realizadas em 2013.

Sansung espera queda de quase 
30% no lucro no trimestre

Lucro da LG Electronics deve despencar 80% no 4° trimestre 
O aumento da competição 

vai impactar fortemente o lu-
cro da empresa sul-coreana 
LG Electronics. A empresa 
afirmou nesta terça-feira que 
o lucro operacional do quarto 
trimestre provavelmente apre-
sentará uma queda de 80% so-

bre o mesmo período de 2017. 
A receita do grupo provavel-
mente vai apresentar baixa 
de 7%, para 15,8 trilhões de 
wons, informou a LG em co-
municado ao mercado. Ana-
listas estimavam 16,3 trilhões 
de wons em faturamento. Ou 

seja, patamar será bem abaixo 
de estimativas de analistas.

A segunda maior fabricante 
de televisores do mundo atrás 
da Samsung estimou lucro de 
75,3 bilhões de wons (US$ 
67 milhões) no trimestre de 
outubro a dezembro. Analis-

tas, em média, esperavam 387 
bilhões de wons de lucro ope-
racional no período, segundo 
dados da I/B/E/S Refinitiv. A 
LG não deu detalhes sobre as 
operações no quarto trimestre 
e deve divulgar seu balanço 
financeiro no final de janeiro.

O conglomerado imobiliá-
rio chinês, Evergrande Group, 
o segundo maior do ramo, 
registrou um crescimento de 
vendas moderado em 2018. 
As vendas por contratos da 
empresa atingiram 551,3 bi-
lhões de yuans (cerca de US$ 
80,5 bilhões) no ano passado, 
de acordo com um comunica-
do da Evergrande. 

As ações da empresa lista-
das em Hong Kong tiveram 
desvalorização de 0,45% até às 
10h da manhã da terça-feira. Os 
grandes investidores do futebol 
na china são as imobiliárias. O 
aumento foi de 10,1% de 501 
bilhões de yuans em 2017, 
quando as vendas registraram 
uma expansão em termos anu-
ais de 34,2%.

De acordo com o comu-
nicado, a companhia pre-
tende aumentar suas ven-
das para 600 bilhões de 
yuans em 2019. Em 2018, a 
incorporadora vendeu 52,4 
milhões de metros quadra-
dos em propriedades com 
um preço médio de 10.515 
yuans por metro quadrado.

Segundo a agência Xinhua, 

setor imobiliário da China 
tem se expandido em ritmo 
mais moderado nos últimos 
anos devido às medidas de 
controle do governo. As ven-
das de propriedades tiveram 
aumento anual de 12,1%, para 
12,95 trilhões de yuans nos 
primeiros 11 meses de 2018, 
um declínio de 0,4% em com-
paração com 2017.

A Samsung, maior fa-
bricante de smartphones e 
semicondutores do mundo, 
estima uma queda de 29% 
no lucro do quarto trimes-
tre, o primeiro declínio 
em dois anos, pressionada 
por queda na demanda por 
chips de memória e smar-
phones.

A companhia sul-core-
ana afirmou nesta terça-
feira que o lucro deverá 
continuar pressionado no 
primeiro trimestre por 
causa das condições difí-
ceis no mercado de chips 
de memória, mas que o 
segmento deverá prova-
velmente apresentar me-
lhora no segundo semes-
tre deste ano por conta do 
lançamento de novos ce-
lulares inteligentes.

Alerta da Apple

Segundo a Reuters, o 
aviso de resultado mais fra-
co adiciona preocupação a 
investidores já tensos pelo 
alerta da Apple na semana 
passada. A gigante de tec-
nologia norte-americana 
cortou sua previsão de 
vendas trimestrais, citando 
vendas baixas de iPhones 
na China.

A Samsung estimou para 
o quarto trimestre, entre 
outubro e dezembro, lucro 
operacional de 10,8 tri-
lhões de wons (US$ 9,67 
bilhões), abaixo da expec-

tativa média de 13,2 tri-
lhões de wons obtida pela 
I/B/E/S Refinitiv junto a 
26 analistas. A companhia 
também previu uma queda 
de 11% na receita, a 59 tri-
lhões de wons.

Em raro comentário na 
divulgação da prévia de 
resultado, a Samsung afir-
mou que a demanda mais 
fraca que o esperado por 
parte de centrais de pro-
cessamento de dados re-
duziu os preços de chips 
e atingiu o lucro da com-
panhia. A companhia não 
revelou o nome dos clien-
tes da área de computação 
em nuvem ou deu detalhes 
sobre o que chamou de 
incertezas macroeconômi-
cas.

Centrais de dados

A demanda de centrais de 
dados, principalmente nos 
Estados Unidos, atualmente 
representa quase 30% da de-
manda por chips de memória 
Dram da Samsung ante nível 
de 5% cinco anos atrás, dis-
se Kim Yang-jae, analista da 
KTB Investment & Securi-
ties.

“Investimento menor das 
centrais de dados, um mer-
cado já ruim para smartpho-
nes na China, e o impacto 
da guerra comercial entre 
EUA e China atingiram os 
negócios da Samsung”, dis-
se Kim.
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Ata da AGO/E realizada em 29/03/18. Data, Hora e Local: Em 29/03/18, 
às 10h, na sede social da Cia., situada na Av. Afrânio de Melo Franco, 
290, salas 102, 103, 104, Leblon/RJ. Quorum: Acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no 
“Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensadas as formali-
dades de convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 
e alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Sr. Frederico 
da Cunha Villa; Secretário: Sr. José Vicente Coelho Duprat Avellar. Docu-
mentos lidos na Assembleia: a) Demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31/12/17; b) Termo de Renúncia; c) Boletim de Subscrição da 
BR Malls Participações S.A.; e d) Estatuto Social consolidado identifica-
dos pela mesa diretora como Documento I, II, III e IV respectivamente, 
e arquivados na sede da Cia. (i) foi aprovada a lavratura da presente ata 
na forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores 
(“Lei das S.A.”), bem como a inobservância dos prazos previstos no mes-
mo dispositivo, nos termos de seu §4º; Em AGO: (ii) foram examinadas, 
discutidas e aprovadas as contas da administração, o balanço patrimo-
nial e o de resultado econômico da sociedade, todos relativos ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/17 e anexos à presente, da qual passam 
a fazer parte integrante e indissociável, na forma de Documento I, sendo 
aprovada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no valor 
total de R$ 6.354.898,95, sendo: a) o valor de R$ 317.744,95 destinados 
à Reserva Legal, em atendimento ao disposto no art. 193 da Lei das S.A.; 
e b) o valor de R$ 6.037.154,00 destinados à Reserva de Retenção de 
Lucros. Em AGE: (iii) as sócias aceitam, neste ato, o pedido de renúncia, 
conforme Documento II, anexo ao presente documento, do Sr. Marco Au-
rélio Cardoso, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5039741037- SJS 
II/RS e CPF/MF nº 651.486.810-04 ao cargo de administrador da Socie-
dade (“Administrador Renunciante”). (iv) o Administrador Renunciante e 
a Sociedade outorgam, entre si, a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevo-
gável e irretratável quitação para nada mais reclamar a qualquer título e 
a qualquer tempo, no que se refere ao período em que o Administrador 
Renunciante figurou como membro da administração da Sociedade. (v) 
as sócias elegem para compor a administração da sociedade os Srs. (i) 
José Vicente Coelho Duprat Avellar, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG nº 11.828.410-8, IFP/RJ, e CPF/MF nº 081.301.687-82; (ii) 
Mariane Wiederkehr Grechinski, brasileira, casada, publicitária, RG nº 
6.110.193-4, SSP/PR, e CPF/MF nº 007.643.909-70; e (iii) Bianca Viana 
Bastos Marcelino, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 
nº 21.791.228-6, SSP/RJ, e CPF/MF nº 775.000.243-04, todos com en-
dereço comercial na Av. Borges de Medeiros, 633, 1º andar, Leblon/RJ. 
(vi) os diretores acima eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem
impedidos para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em cri-
mes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, conforme previsto no Art. 147 da Lei das S.A.. Os diretores
ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos na presente data,
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro
de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria da Cia. (vii) foi ratificada
a composição da Diretoria da Cia., que passa a ser composta pelos Srs.
(i) Ruy Kameyama, brasileiro, casado, economista, RG nº 10.754.474-4,
IFP/RJ, CPF/MF nº 071.506.847-42; (ii) Claudia da Rosa Côrtes de La-
cerda, brasileira, casada, advogada, RG nº 76.649.631, IFP/RJ, CPF/MF
sob nº 965.075.517-91; (iii) Frederico da Cunha Villa, brasileiro, casado,
contador, RG nº 09.490.025-5, IFP/RJ, CPF/MF nº 029.343.527-81; (iv)
José Vicente Coelho Duprat Avellar, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG nº 11.828.410-8, IFP/RJ, CPF/MF nº 081.301.687-82;
(v) Mariane Wiederkehr Grechinski, brasileira, casada, publicitária, RG
nº 6.110.193-4, SSP/PR, CPF/MF nº 007.643.909-70; e (vi) Bianca Viana
Bastos Marcelino, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº
21.791.228-6, SSP/RJ, CPF/MF nº 775.000.243-04, todos com endereço
comercial na Av. Borges de Medeiros, 633, 1º andar, Leblon/RJ. Todos com
mandato até a AGO de 2019. (viii) foi aprovado o aumento de capital no
valor de R$ 549.808,70, mediante a emissão de 56.917 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas
pela BR Malls Participações S.A., conforme o Boletim de Subscrição que
constitui o Documento III, anexo a esta ata, tendo sido o preço de emis-
são das novas ações de R$ 9,66 fixado de comum acordo entre os acio-
nistas, observados os critérios previstos no Art. 170, §1º da Lei das S.A..
Dessa forma, o capital social deixa de ser R$ 48.343.654,01, passando a
ser R$ 48.893.462,71, divididos em 14.470.020 ações. (ix) desta forma,
ficou aprovada a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. que pas-
sará a constar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social é de R$
48.893.462,71, divididos em 14.470.020 ações ON, sem valor nominal.”
(x) foi aprovada a reforma do Estatuto Social da Cia. em razão das delibe-
rações anteriormente mencionadas e outras que se fizeram necessárias,
conforme o Documento IV anexo à presente ata. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos.
Assinaturas: Membros da Mesa: Presidente: Frederico da Cunha Villa;
Secretário: José Vicente Coelho Duprat Avellar. Acionistas: BR Malls Par-
ticipações S.A., neste ato representada na forma de seu Estatuto Social;
e L5 Corporate LCC, neste ato na forma de seu Contrato Social. Mesa:
Frederico da Cunha Villa - Presidente; José Vicente Coelho Duprat Avellar
- Secretário. Acionistas: BR Malls Participações S.A.; Frederico da
Cunha Villa - Diretor; José Vicente Coelho Duprat Avellar - Diretor; L5 Cor-
porate LCC; Frederico da Cunha Villa - Diretor; José Vicente Coelho Du-
prat Avellar - Diretor. Jucerja em 14/12/18 sob o nº 3456721. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

CXI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 25.097.238/0001-08 - NIRE: 33300327398 - (“Cia.”)

Aviso de Redução de Capital. A Cia., sociedade anônima de capital 
fechado, com sede na Praia de Botafogo, 228, Sala 1402 (parte), Botafogo, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.250-906, informa redução de capital em 
R$12.142.354,00, de R$16.710.000,00 para R$4.567.646,00, ajustando a 
emissão de 16.710.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$1,00 para 4.567.646 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada, mediante a cessão 
de todas as 1.889.160.975 (um bilhão oitocentas e oitenta e nove milhões, 
cento e sessenta mil, novecentas e setenta e cinco) ações da controlada 
CAIXA IMÓVEIS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.841.292/0001-
08 e NIRE nº 5330001856-1/JCDF, de propriedade da Cia., para a sua 
controladora DIFALCO GROUP HOLDINGS CORP.

EMPRESAS MÉDIAS TERÃO PRIORIDADE NA ATUAL GESTÃO

BNDES ainda não definiu desembolsos para 2019
Parcerias com a iniciativa 

privada e o fortalecimento 
das empresas médias. São 
essas as duas ações que mais 
foram ressaltadas no primei-
ro discurso do novo presi-
dente do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), Joa-
quim Levy, que recebeu o 
cargo nesta terça-feira de seu 
antecessor, Dyogo Oliveira, 
em cerimônia realizada na 
sede da instituição, no Rio 
de Janeiro. Levy falou para 
uma plateia formada, em sua 
maioria, por representantes 
de instituições financeiras.

Mas evitou traçar uma 
meta para desembolsos em 
2019. No ano passado, os 
empréstimos concedidos 
pelo BNDES somaram cer-
ca de R$ 70 bilhões, um dos 
piores em quase 20 anos. 
Segundo informações do 
site do BNDES, no primeiro 
trimestre de 2018, 54% de 
todas as liberações do banco 
foram destinadas a micro, 
pequenas e médias empre-
sas. Durante o período as 
MPMEs do Ceará receberam 
cerca de R$ 51 milhões de 
recursos do banco. 

“Não há país com uma li-
vre iniciativa forte que não 
tenha empresas médias for-
tes. Na verdade, historica-

mente, é uma vulnerabilida-
de do Brasil não ter um setor 
de empresas médias e peque-
nas, mas principalmente mé-
dias fortes e com capacidade 
de crescer e criar emprego, 
desenvolver e incorporar no-
vas tecnologias”, disse Levy, 
acrescentando que este é um 
desafio e um mercado para o 
BNDES atuar.

Ao comentar a necessi-
dade de investir em infraes-
trutura, Levy destacou que 
o maior desafio do país hoje 
nesse setor é ter um fluxo 
de projetos sólidos e efi-
cientes. “E esse é o papel do 
BNDES, trabalhando com o 
governo, auxiliando no de-
senvolvimento dos projetos, 
na modelagem. E depois fi-
nanciando não só com o nos-
so funding, mas junto com a 
iniciativa privada”, ressaltou

BNDESPar

Joaquim Levy disse que 
o ritmo de vendas de ativos 
detidos pelo braço de parti-
cipações do banco, BNDES-
Par, dependerá dos preços 
e de eventuais impactos no 
mercado. A meta para ven-
da de ativos em 2018 era de 
mais de R$ 10 bilhões, mas 
fontes da Reuters considera-
vam o objetivo um desafio 

difícil de ser cumprido.
“Temos que olhar preço 

e impacto por alguns são 
volumes expressivos, tem 
que ver o impacto no mer-
cado. O momento é bom”, 
disse Levy a jornalistas. “À 
medida que o governo for 
entregando algumas refor-
mas, a começar pela reforma 
da previdência, o apetite do 
investidor internacional e 
nacional vai se desenvolver 
e isso nos facilita”, comple-
mentou. O BNDESPar tem 

participações em várias das 
maiores empresas listadas 
na bolsa brasileira, incluindo 
Petrobras, Vale, JBS, Eletro-
bras e Embraer.

Levy disse também que o 
ritmo das devoluções de em-
préstimos pelo BNDES ao 
Tesouro Nacional dependerá 
da retomada da economia e 
do melhor uso do balanço do 
banco. O banco acelerou nos 
últimos anos o cronograma 
de devoluções, mas ainda 
tem um passivo a devolver 

de mais de R$ 200 bilhões. 
“Vamos fazer um levanta-
mento para definir metas e 
revisar nosso balanço”, disse 
Levy. “O capital vai ser o fa-
tor chave do banco, uma vez 
que a gente não vai ter um 
funding significativamente 
mais barato”, adicionou.

Questionado sobre a pro-
messa do presidente Jair 
Bolsonaro de “abrir a caixa 
preta” do banco, Levy afir-
mou que há registros para 
descobrir o que aconteceu 

com o BNDES nos últimos 
anos e que isso pode ajudar 
a adotar novas regras de go-
vernança.

O banco foi alvo da ope-
ração Bullish, desdobramen-
to da Lava Jato para apurar 
irregularidades em emprés-
timos para a JBS. “A gen-
te não vai ficar só olhando 
para o passado, mas preci-
sa ter clareza”, disse Levy. 
“O sentido de caixa preta é 
abrir depois de um acidente 
para saber o que aconteceu. 
Há registros para descobrir 
o que aconteceu e que sirva 
de base para continuar de-
senvolvendo boas regras de 
governança”.

O economista defendeu 
ainda que os portais do BN-
DES sejam mais amigáveis e 
acessíveis no modo de apre-
sentar as informações ao ci-
dadão. “Também vamos ter 
que reformar e repensar o 
nosso balanço. Temos que 
usar nossas fortalezas fi-
nanceiras e nossos ativos de 
modo mais inteligente de tal 
maneira que possamos jun-
tar forças com o setor priva-
do tanto na área de infraes-
trutura como nas áreas para a 
média empresa e tecnologia 
que são essenciais para au-
mentar a produtividade do 
nosso país”, disse

Levy: ‘Não há país com uma livre iniciativa forte que não tenha empresas médias fortes’ 

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

MAIS DE 1 MI DE CORRENTISTAS C0M 308 MIL CONTAS DIGITAIS ABERTAS  

Banco Inter cresce 287% no trimestre
O Banco Inter (B3: 

BIDI4), instituição 100% di-
gital, informou nesta quinta-
feira (4) a prévia dos seus 
resultados operacionais no 
terceiro trimestre de 2018. 
No período, a instituição 
abriu 308 mil contas digi-
tais e superou a marca de 1 
milhão de correntistas. No 
mês de setembro, foram 
abertas 6 mil novas contas 
por dia útil. “O crescimento 
no número de contas digitais 
foi de 287% na comparação 
com o 3º trimestre de 2017”, 
relatou o Banco em nota.

A alta prevista segue a 
tendência de expansão dos 
últimos resultados. No se-
gundo trimestre, o lucro lí-
quido do Banco atingiu R$ 
17,3 milhões, alta de 7,9% 
na comparação com o ano 
anterior.

João Vitor Menin, CEO do 
Banco Inter, diz que a propos-
ta de valor diferenciada tem 
atraído cada vez mais clientes 
e acionistas. “Além da isen-
ção de tarifas, que é uma das 
bandeiras mais importantes da 
revolução bancária que esta-
mos promovendo, temos uma 
oferta completa de serviços fi-
nanceiros. Isso possibilita um 
crescimento rápido, ao mes-
mo tempo em que aumenta 
as possibilidades de geração 
de receitas por meio de uma 
plataforma que oferece um 
vasto portfólio de produtos”, 
explica.

A carteira de crédito da 
instituição já ultrapassa R$ 

João Vitor Menin: ‘Temos uma oferta completa de serviços financeiros’

2,9 bilhões e responde por 
mais de 1% do segmento de 
crédito imobiliário no Brasil. 
Seu patrimônio líquido é de 
R$ 924,6 milhões e os ativos 
totais ultrapassam R$ 4,9 bi-
lhões.

A trajetória de um pou-
co mais de duas décadas da 
instituição é marcada por 
alguns fatos que denotam o 
fôlego para crescimento. O 
Banco Inter foi a primeira 
fintech a abrir capital na bol-
sa de valores brasileira, em 
abril de 2018, e está listado 
no Nível 1 da Bolsa de Valo-
res (B3). A instituição e sua 
ação BID14 apresentaram 
nos meses de julho e agosto 

deste ano as maiores valori-
zações na bolsa. Só em agos-
to, por exemplo, a alta acu-
mulada chegou a 47,24%.

A prévia do 3° tri mostra 
que o número de clientes in-
vestidores registrou uma alta 
de 222% ante o mesmo perí-
odo de 2017, totalizando 85 
mil. Além disso, a institui-
ção lançou dois serviços: o 
Câmbio Digital no aplicati-
vo, e a caderneta de poupan-
ça. No caso da aplicação, em 
apenas 45 dias foi registrada 
a entrada de 18 mil clientes.

Segundo o Banco, com as 
novas regras para a portabi-
lidade salarial, que passaram 
a vigorar em julho, o Banco 

Inter também teve um au-
mento no volume de solicita-
ções portabilidade de salário 
para a instituição, com mais 
de 36 mil pedidos só no ter-
ceiro trimestre do ano.

Conta isenta de tarifas

O Banco Inter possui mais 
de 23 anos de mercado e atu-
ação em todo o território na-
cional. É o 1º banco 100% 
digital do país e o único a 
oferecer uma conta total-
mente isenta de tarifas, que 
serve como porta de entrada 
dos clientes para uma com-
pleta plataforma digital de 
serviços.




